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INTRODUCERE LA MANUALUL
ÎNVÆfiÆTORULUI
Preøedintele Gordon B. Hinckley a declarat: „Munca misionaræ reprezintæ sângele
dætætor de viaflæ pentru Bisericæ. Este mijlocul principal care îi asiguræ creøterea…

Aceastæ activitate a fost poruncitæ de cætre Salvatorul Însuøi în instrucfliunile pe
care El le-a dat apostolilor înainte de înælflarea Sa finalæ: «Ducefli-væ øi facefli uce-
nici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatælui øi al Fiului øi al Sfântului
Duh» (Matei 28:19)” („Missionary Service”, First Worldwide Leadership Training
Meeting, ianuarie 2003, p. 17).

Ca învæflætor al viitorilor misionari cu timp deplin, avefli minunatul prilej de a-i
influenfla în bine. Principiile discutate pe parcursul acestui curs au potenflialul de a
influenfla modul în care træiesc øi propovæduiesc misionarii. Multe dintre lucrurile
pe care le exerseazæ øi le învaflæ în clasa dumneavoastræ vor deveni o parte a expe-
rienflei lor din timpul misiunii. Eforturile dumneavoastræ de a væ pregæti eficient
cursanflii pentru slujirea misionaræ vor avea un impact pozitiv asupra creøterii øi
întæririi Bisericii.

PREZENTÆRI DVD

Împreunæ cu acest manual al învæflætorului, vefli primi un DVD (nr. de catalog
54139). Înregistrarea 1 cuprinde o introducere realizatæ de vârstnicul Richard G.
Scott din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli (5:31). Pe lângæ aceasta, DVD-ul
cuprinde 22 de prezentæri pe care le putefli folosi când predafli lecfliile alese.
Acestea sunt identificate în lecflie prin imaginea arætatæ aici øi o notæ inse-
ratæ în ideile privind predarea. Se recomandæ ca, înainte de a preda, sæ vizionafli
înregistrarea 1 care cuprinde mesajul personal al vârstnicului Scott cætre învæflæ-
torii ce predau acest curs.

Cuprinsul DVD-ului

Înregistrarea 1 (5:31). Vârstnicul Richard G. Scott, introducere.

Înregistrarea 2 (0:42). Vârstnicul Russell M. Nelson, în Conference Report, aprilie
1995. Capitolul 1: Chemat sæ slujesc.

Înregistrarea 3 (5:41). Vârstnicul Jacob de Jager, în Conference Report, octombrie
1976. Capitolul 1: Chemat sæ slujesc.

Înregistrarea 4 (3:38), segmentele 1-4. Vârstnicul Jeffrey R. Holland, seminar
pentru noii preøedinfli de misiune, iunie 2000, citat în „Missionary Work and
the Atonement”, Ensign, martie 2001, p. 10-11. Capitolul 1: Chemat sæ slujesc.

Înregistrarea 5 (0:54). Preøedintele Boyd K. Packer, seminar pentru noii preøedinfli
de misiune, iunie 2002. Capitolul 2: Demnitatea personalæ.

Înregistrarea 6 (0:38). Vârstnicul Richard G. Scott, în Conference Report, octombrie
2000. Capitolul 2: Demnitatea personalæ.

Înregistrarea 7 (0:42). Vârstnicul Boyd K. Packer, în Conference Report, aprilie 1989.
Capitolul 2: Demnitatea personalæ.

Înregistrarea 8 (0:32). Vârstnicul Neal A. Maxwell, în Conference Report,
martie–aprilie 2001. Capitolul 3: Însoflirea de cætre Duhul Sfânt.
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Înregistrarea 9 (6:00). Preøedintele Brigham Young, „Un om færæ elocvenflæ”.
Capitolul 4: Predarea prin Spirit.

Înregistrarea 10 (0:53). Vârstnicul L. Tom Perry, în Conference Report, octombrie
2001. Chapter 5: Noi învæflæm sæ predæm „prin studiu øi, de asemenea, prin cre-
dinflæ”, partea 1.

Înregistrarea 11 (4:30). „Planul salværii”. Capitolul 7: Planul Tatælui Ceresc.

Înregistrarea 12 (0:33). Vârstnicul Russell M. Nelson, în Conference Report,
octombrie 1996. Capitolul 7: Planul Tatælui Ceresc.

Înregistrarea 13 (0:46). Vârstnicul Merrill J. Bateman, în Conference Report,
octombrie 2003. Capitolul 8: Profeflii øi apostazia.

Înregistrarea 14 (2:22). Preøedintele Gordon B. Hinckley, în Conference Report,
octombrie 1999. Capitolul 8: Profeflii øi apostazia.

Înregistrarea 15 (1:27). Vârstnicul Russell M. Nelson, seminar pentru noii preøedinfli
de misiune, iunie 2000. Capitolul 9: Restaurarea øi apariflia noii scripturi.

Înregistrarea 16 (1:18). Vârstnicul L. Tom Perry, în Conference Report, octombrie
1994. Capitolul 9: Restaurarea øi apariflia noii scripturi.

Înregistrarea 17 (1:44). Preøedintele Gordon B. Hinckley, în Conference Report,
aprilie 2002. Capitolul 10: Credinfla øi convertirea.

Înregistrarea 18 (0:45). Preøedintele Boyd K. Packer, seminar pentru noii preøedinfli
de misiune, iunie 2003. Capitolul 10: Credinfla øi convertirea.

Înregistrarea 19 (0:42). Preøedintele Boyd K. Packer, seminar pentru noii preøedinfli
de misiune, iunie 2003. Capitolul 10: Credinfla øi convertirea.

Înregistrarea 20 (1:50), segmentele 1-2. Preøedintele Gordon B. Hinckley, First
Worldwide Leadership Training Meeting, ianuarie 2003. Capitolul 11: Pregætirea
fizicæ øi psihicæ.

Înregistrarea 21 (0:50). Vârstnicul Richard G. Scott, în Conference Report, octombrie
2003. Capitolul 11: Pregætirea fizicæ øi psihicæ.

Înregistrarea 22 (1:27). Preøedintele Gordon B. Hinckley, fragment din înregistrarea
video Gordon B. Hinckley, Man of Integrity, 15th President of the Church (1995).
Capitolul 11: Pregætirea fizicæ øi psihicæ.

Înregistrarea 23 (2:14). Vârstnicul Jeffrey R. Holland, seminar pentru noii preøedinfli
de misiune, iunie 2000, citat în Ensign, martie 2001. Capitolul 14: Însuøiri asemænæ-
toare cu ale lui Hristos.

CE TREBUIE SÆ ADUCÆ LA ORÆ CURSANfiII

Încurajafli-i pe cursanfli sæ-øi aducæ scripturile øi manualul cursantului la fiecare
oræ. Trebuie sæ-i încurajafli, de asemenea, sæ obflinæ un exemplar al cærflii Fidel
credinflei: referinfle pentru Evanghelie (2005; nr. de catalog 36863). Aceastæ carte
cuprinde teme din Evanghelie aranjate în ordine alfabeticæ øi va fi o resursæ
pentru acest curs, precum øi un ajutor pentru cursanfli în timpul misiunilor lor
øi dupæ aceea.

Când predafli capitolul 11, Pregætirea fizicæ øi psihicæ, putefli asigura cursanflilor
exemplare ale Missionary Health Guide (2004; nr. de catalog 37012) pentru a se
familiariza cu aceastæ resursæ înainte de misiunile lor. Totuøi, acest îndrumar nu
este necesar pentru a preda capitolul 11.
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Jurnalul studiului

Se recomandæ ca respectivii cursanfli sæ înceapæ un jurnal al studiului lor. Acesta este
un jurnal în care vor consemna ideile, cu privire la Evanghelie, pe care øi le însuøesc
în timpul studiului. Multe misiuni îi vor instrui pe misionari sæ flinæ un astfel de jur-
nal, ceea ce va constitui pentru cursanfli un imbold pentru a începe sæ foloseascæ
acest instrument util în munca misionaræ. Ei îøi pot aduce jurnalele studiului la ore.

PRILEJURI DE A EXERSA ÎN TIMPUL ORELOR

Dezvoltarea însuøirilor øi priceperii de a preda eficient Evanghelia restauratæ trebuie
sæ fie un obiectiv major al acestui curs. În timpul cursului, cursanflii vor învæfla cum
sæ organizeze øi sæ împærtæøeascæ principiile Evangheliei. Ei vor fi încurajafli sæ fie
mai receptivi faflæ de influenfla Duhului Sfânt. Cursanflii vor avea multe prilejuri de
a face exercifliu predând doctrinele øi principiile Evangheliei colegilor lor.

Uneori, învæflætorii consideræ cæ au atât de multe lucruri de predat, încât nu vor
ca implicarea cursanflilor sæ le ia din timpul orei. Totuøi, misionarii noøtri trebuie
sæ învefle cum sæ predea clar øi eficient doctrinele împæræfliei. Cu cât vor exersa
mai mult explicarea øi predarea doctrinelor øi principiilor Evangheliei restaurate,
cu atât vor deveni mai capabili sæ predea aceste adeværuri simpatizanflilor dupæ ce
vor ajunge în locurile în care îøi vor desfæøura misiunile. Experienflele dobândite
în exersarea predærii în clasæ împreunæ cu „Teme propuse pentru cursanfli” îi vor
încuraja pe cursanflii dumneavoastræ sæ-øi dezvolte capacitatea de a preda, încre-
derea øi calitæfli asemænætoare cu ale lui Hristos.

IDEI PENTRU STRUCTURAREA OREI

În timpul orei, îi putefli grupa, uneori, pe cursanfli formând echipe de douæ persoane
pentru activitæfli de însuøire a învæflæturilor sau de predare. Schimbarea membrilor
unei echipe le oferæ prilejul de a lucra cu diverse tipuri de personalitæfli.

Putefli desemna persoane sau grupuri sæ pregæteascæ un gând spiritual cu care sæ
începefli ora.

CE NU INCLUDE CURSUL

Se recomandæ ca orele pentru pregætirea misionaræ sæ nu fie conduse ca o conferinflæ
de zonæ a vreunei misiuni.

Acest curs de pregætire misionaræ ajutæ la pregætirea cursanflilor pentru slujirea ca
misionari cu timp deplin. Cuprinsul sæu a fost elaborat cu atenflie pentru a le asi-
gura viitorilor misionari înflelegerea doctrinelor øi a principiilor care reprezintæ
esenfla programului misionar øi a manualului Predicafli Evanghelia Mea (2005; nr.
de catalog 36617). Predicafli Evanghelia Mea este un ghid pentru slujirea misionaræ,
care a fost scris pentru a fi o resursæ esenflialæ pentru instruirea misionaræ. Putefli
obfline un exemplar al acestui îndrumar important pentru a væ familiariza cu tex-
tul pe care îl folosesc misionarii în timpul instruirii øi slujirii lor misionare.

Manualul pentru pregætirea misionaræ a fost astfel scris încât poate fi corelat cu
Predicafli Evanghelia Mea. Subiecte ca înflelegerea chemærii de a sluji în misiune,
însuøirea modalitæflilor de a studia øi preda Evanghelia, apostazia øi restaurarea,
înflelegerea øi recunoaøterea îndemnurilor Duhului Sfânt, predarea cu ajutorul
Duhului Sfânt, importanfla scripturilor din zilele din urmæ, dezvoltarea calitæflilor
asemænætoare cu ale lui Hristos øi folosirea timpului cu înflelepciune sunt abordate
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atât în acest manual, cât øi în Predicafli Evanghelia Mea. Subiectele care sunt abor-
date în Predicafli Evanghelia Mea, dar nu sunt abordate în acest curs sunt: însuøirea
unei limbi stræine, cum sæ-i ajutæm pe oameni sæ facæ øi sæ flinæ legæmintele, pregæ-
tirea oamenilor pentru botez øi lucrul cu membrii. Acest curs nu cuprinde nici lec-
flii despre cum sæ gæteøti øi cum sæ faci menajul, nici despre organizarea detaliatæ a
misiunii øi stabilirea unui buget. Este mai bine ca anumite aspecte ale pregætirii sæ
fie abordate acasæ øi în familie, în centrele de instruire misionaræ øi de cætre preøe-
dinflii de misiune în care îøi desfæøoaræ activitatea misionarul.

TRECEREA ÎN REVISTÆ A CURSULUI DE CÆTRE ÎNVÆfiÆTOR

Trecefli în revistæ cuprinsul cursului, acordând atenflie titlurilor lecfliilor øi subiectelor
abordate. Acest lucru væ va ajuta sæ evitafli abordarea în detaliu a unui subiect menflio-
nat într-o lecflie dar care este prezentat mai detaliat într-una dintre lecfliile urmætoare.

ÎMPÆRfiIREA ØI FORMATUL CAPITOLELOR

Fiecare capitol este menit sæ fie predat pe parcursul a douæ lecflii în timpul unei
sæptæmâni sau pe parcursul uneia singure, cu o duratæ echivalentæ, desfæøuratæ
seara. Dacæ este predat pe parcursul a douæ lecflii, va trebui sæ împærflifli în mod
adecvat fiecare capitol.

Fiecare capitol are o introducere care identificæ idea principalæ a lecfliei øi foloseøte
apoi formatul de mai jos:

Doctrine øi principii care trebuie înflelese

O listæ cu doctrine øi principii væ oferæ o perspectivæ øi væ sugereazæ ce trebuie sæ
ajungæ sæ înfleleagæ, sæ accepte øi sæ punæ în practicæ în vieflile lor cursanflii.

Idei de predare

Secfliunea „Idei de predare” cuprinde o listæ cu „doctrinele øi principiile care trebuie
înflelese” øi una sau mai multe idei ce pot fi avute în vedere ca posibile modalitæfli
de predare. Imaginea indicæ începutul fiecærei idei de predare. 

Putefli folosi sau modifica o sugestie privind predarea sau o putefli înlocui cu o altæ
metodæ de predare a conceptelor. Dumneavoastræ, în calitate de învæflætor, vefli
alege declarafliile din manualul cursantului pe care dorifli sæ le punefli în evidenflæ
în timpul predærii. Când stabilifli modul în care predafli trebuie sæ avefli în vedere
factori ca influenfla Duhului Sfânt, personalitatea øi stilul dumneavoastræ de pre-
dare, personalitatea cursanflilor, timpul de predare, contextul cultural øi nevoile
cursanflilor. Se porneøte de la premisa cæ dumneavoastræ væ vefli personaliza lecfliile
folosindu-væ de experienflele, mærturia øi percepfliile personale. Se recomandæ
totuøi sæ predafli cursanflilor toate principiile chiar dacæ timpul destinat predærii nu
este suficient pentru desfæøurarea tuturor activitæflilor. Alegefli, rugându-væ, modul
în care vefli folosi timpul.

Teme propuse pentru cursanfli

Scopul temelor propuse este de a-i ajuta pe cursanfli sæ exerseze sau sæ punæ în
practicæ doctrinele, principiile øi metodele predate în lecflie. Aceste teme sunt
incluse øi în manualul cursantului sub titlul „Teme propuse”.
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NECESITATEA UNEI MAI BUNE PREGÆTIRI

Preøedintele Ezra Taft Benson a cerut ca misionarii sæ fie mai bine pregætifli: „Existæ o
diferenflæ între misionari. Unii sunt, în prima lunæ a misiunii lor, mai bine pregætifli
sæ-L slujeascæ pe Domnul decât sunt alflii care se întorc acasæ dupæ 24 de luni.

Noi dorim ca, în misiune, sæ ajungæ tineri bæiefli care sunt «pregætifli sæ înceapæ ime-
diat munca», care au credinfla ce izvoræøte din neprihænire personalæ øi viaflæ curatæ,
pentru ca sæ poatæ avea o misiune frumoasæ øi cu rezultate bune” (în Conference
Report, aprilie 1986, p. 59; sau Ensign, mai 1986, p. 45).

Predând acest curs, avefli marea ocazie de a contribui la îndeplinirea acestei îndatoriri.
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CHEMAT SÆ SLUJESC
Planul salværii întocmit de Tatæl nostru Ceresc
oferæ tuturor copiilor Sæi prilejul de a asculta øi
a accepta Evanghelia. Cursanflii dumneavoastræ
se pregætesc pentru a ajuta la transmiterea în
lumea întreagæ a mesajului Evangheliei restau-
rate. Avefli prilejul sæ contribuifli la pregætirea
lor insuflându-le o mai mare credinflæ în
Domnul Isus Hristos øi entuziasm faflæ de
lucrare øi oferindu-le prilejuri de a învæfla prin-
cipiile Evangheliei øi de a exersa predarea învæ-

flæturilor, lucrând unii cu alflii. Subiectul acestui capitol este chemarea de a sluji ca
misionar al adeværatei Biserici a Domnului. Încurajafli-i pe cursanflii dumneavoas-
træ sæ accepte chemarea Domnului øi sæ-L slujeascæ „cu toatæ inima, cu tot sufle-
tul, cu tot cugetul øi cu toatæ tæria” (D&L 4:2).

DOCTRINE ØI PRINCIPII CARE TREBUIE ÎNfiELESE

• Membrii Bisericii au datoria øi privilegiul de a împærtæøi Evanghelia restauratæ.

• Domnul a spus: „Câmpul este alb, gata pentru seceriø” (D&L 4:4).

• Misionarii ajutæ la adunarea lui Israel.

• Scopul muncii misionare constæ în a-i invita pe oameni sæ vinæ la Hristos.

• Chemarea de a merge într-o misiune cu timp deplin vine din partea Domnului
prin slujitorii Sæi autorizafli.

IDEI DE PREDARE

Notæ În timpul primei ore, permitefli cursanflilor sæ se prezinte. Încurajafli-i sæ-øi
spunæ numele, sæ explice ce i-a motivat sæ urmeze acest curs øi sæ indice dacæ
membri ai familiei slujesc în misiuni în prezent øi unde slujesc. Dacæ numærul cur-
sanflilor este mic, îi putefli ruga pe cursanfli sæ numeascæ o binecuvântare care vine
datoritæ slujirii misionare (este indicat ca ræspunsurile sæ nu se repete).

Putefli începe sau încheia fiecare perioadæ de predare intonând împreunæ cu res-
pectivii cursanfli imnuri misionare, cum ar fi „Chemafli sæ slujim” (Imnuri, nr. 159),
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„Behold! A Royal Army” (Imnuri, nr. 251), „Voi, nafliuni, venifli øi-ascultafli!”
(Imnuri, nr. 168), „Voi merge unde vei vrea Tu”, (Imnuri, nr. 174) øi „Vârstnici ai
Israelului” (Imnuri, nr. 204). Acest lucru îi va ajuta sæ se familiarizeze cu imnurile
misionare.

Membrii Bisericii au datoria øi privilegiul de a împærtæøi 
Evanghelia restauratæ.

Invitafli-i pe cursanfli sæ numeascæ misionari importanfli din scripturi øi din zilele
din urmæ. Scriefli numele pe tablæ. Rugafli-l pe fiecare cursant sæ explice ce l-a
impresionat la misionarii pe care i-a numit.

Adæugafli pe listæ sau subliniafli numele Pavel, Alma, fiii lui Mosia øi Aaron. Rugafli-i
pe cursanfli sæ formeze echipe de câte doi øi rugafli fiecare echipæ sæ aleagæ una sau
mai multe dintre scripturile urmætoare øi sæ analizeze ce anume a fæcut ca misiona-
rul sau misionarii sæ aibæ succes. (Putefli selecta versete mai pufline de citit dacæ sim-
flifli cæ respectivii cursanfli înfleleg contextele relatærilor.)

Pavel. Citifli 2 Corinteni 11:23-28.

Alma. Citifli Alma 8:8-21.

Amulec. Citifli Alma 8:18-32.

Fiii lui Mosia. Citifli Alma 17:1-12.

Aaron. Citifli Alma 22:1-23.

Apoi, împærflifli clasa în patru grupuri. Desemnafli cursanflii din fiecare grup sæ
citeascæ despre unul dintre urmætorii misionari (vezi manualul cursantului,
„Missionary Accounts” („Relatæri misionare”), p. 6-10): Samuel H. Smith, Heber C.
Kimball, Wilford Woodruff øi Dan Jones. Invitafli-i pe cursanfli sæ împærtæøeascæ cla-
sei ce lucru i-a impresionat din relatare øi cum îi poate ajuta acesta în timp ce slu-
jesc în misiune.

Invitafli-i pe cursanfli sæ discute ræspunsurile la urmætoarele întrebæri:

• Ce relaflie existæ între învæflætura Salvatorului din Luca 18:29-30 øi unele dintre
experienflele øi træsæturile misionarilor despre care am discutat?

• De ce doresc misionarii sæ sacrifice atât de multe pentru oameni pe care s-ar
putea sæ nu-i cunoascæ?

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ declaraflia preøedintelui Gordon B. Hinckley din
manualul cursantului (p. 2).

• Ce elemente ale restaurærii ne îndeamnæ preøedintele Hinckley sæ predæm?

• De ce credefli cæ este important ca oamenii sæ înfleleagæ pe fiecare în parte?

Scriefli, pe tablæ, la întâmplare, urmætoarele cuvinte: botez, întruniri, darul Duhului
Sfânt, activitæfli sportive la Bisericæ, judecatæ, dansuri, pocæinflæ, ispæøire, sfinflire,
depozitarea alimentelor, îndeplineøte voinfla Tatælui Ceresc, credinfla în Isus
Hristos, rabdæ pânæ la sfârøit, înviere. Scriefli, cu litere îngroøate în centrul tablei,
cuvântul Evanghelie.

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ 3 Nefi 27:13-22 øi Doctrinæ øi legæminte 39:6 øi sæ
indice care dintre cuvintele de pe tablæ corespund descrierii pe care Salvatorul a dat-
o Evangheliei. Rugafli-i pe cursanfli sæ încercuiascæ acele cuvinte sau sæ le øteargæ pe

P R E G Æ T I R E A M I S I O N A R Æ M A N U A L U L Î N V Æ fi Æ T O R U L U I

C H E M A T S Æ S L U J E S C

2



cele care nu sunt menflionate în scripturi. Arætafli cæ, în timp ce celelalte lucruri sunt
importante, elementele pe care le-a propovæduit Salvatorul despre Evanghelie repre-
zintæ baza mesajului unui misionar. Invitafli un cursant sæ citeascæ clasei explicaflia
din manualul cursantului cu privire la înflelesul cuvântului Evanghelie (vezi manualul
cursantului, p. 0 (2)). Rugafli-i pe cursanfli sæ asculte øi sæ indice cuvintele sau expre-
siile care ar trebui adæugate listei de pe tablæ.

Rugafli-i pe cursanfli sæ formeze echipe de câte doi øi sæ exerseze, unul pentru celælalt,
o scurtæ descriere a Evangheliei care sæ fie uøor de înfleles de cætre un simpatizant.

Discutafli împreunæ cu clasa

• De ce credefli cæ este important ca un misionar sæ înfleleagæ sensul cuvântului
Evanghelie?

• Care este diferenfla dintre înflelesul cuvântului Evanghelie øi a cuvântului bisericæ?

Rugafli un cursant sæ citeascæ Avraam 2:9-11. Începefli o discuflie în clasæ cu urmæ-
toarele întrebæri:

• De ce credefli cæ majoritatea membrilor Bisericii sunt descendenfli ai lui Avraam?

• Cum aflæm dacæ suntem descendenfli ai lui Avraam? (Dacæ este necesar, putefli
sugera cæ în binecuvântarea noastræ patriarhalæ ni se va spune acest lucru.
Doctrinæ øi legæminte 86:8-10 indicæ, de asemenea, o relaflie între preoflie øi
descendenflæ.) Putefli împærtæøi urmætoarea declaraflie a vârstnicului Russell M.
Nelson cu privire la legæmântul avraamic.

„Noi suntem, de asemenea, copii de legæmânt. Noi am primit, ca øi cei din
vechime, preoflia sfântæ øi Evanghelia nepieritoare. Avraam, Isaac øi Iacov sunt
stræmoøii noøtri. Noi facem parte din Israel. Avem dreptul sæ primim Evanghelia,
binecuvântærile preofliei øi viafla veønicæ. Nafliunile pæmântului vor fi binecuvân-
tate prin eforturile noastre øi prin munca urmaøilor noøtri. Seminflia adeværatæ a
lui Avraam øi cei care sunt adunafli în familia sa prin adopflie primesc aceste bine-
cuvântæri promise – având la bazæ acceptarea Domnului øi supunerea faflæ de
poruncile Sale” (în Conference Report, aprilie 1995, p. 42-43; sau Ensign, mai
1995, p. 33).

• Care credefli cæ este mesajul central din Avraam 2:9-11 pentru noi?

• Care este responsabilitatea dumneavoastræ având în vedere aceastæ descendenflæ?
(De a-i binecuvânta pe alflii cu prilejul de a se bucura de binecuvântærile
Evangheliei restaurate.)

Citifli împreunæ cu respectivii cursanfli declarafliile vârstnicului Russell M. Nelson
cu privire la legæmântului avraamic din manualul cursantului (p. 2) sau putefli
opta pentru a viziona Înregistrarea 2 (0:42) a DVD-ului.

Citifli øi familiarizafli-væ cu urmætoarea povestire înainte de oræ sau putefli opta
pentru a viziona Înregistrarea 3 (5:41) a DVD-ului. Pregætifli-væ sæ relatafli cursanfli-
lor, cu propriile dumneavoastræ cuvinte, versiunea scurtæ a povestirii. În partea de
concluzii a povestirii, subliniafli cæ fiecare poate fi fratele sau sora dumneavoastræ øi
cæ noi trebuie sæ-i privim pe ceilalfli ca pe copii ai lui Dumnezeu øi astfel îi putem
iubi în suficientæ mæsuræ pentru a le împærtæøi mesajul Evangheliei restaurate.

Vârstnicul Jacob de Jager, fost membru al Cvorumului celor Øaptezeci øi convertit
la Bisericæ, a folosit urmætoarea povestire ca o pildæ pentru tofli misionarii chemafli
sæ facæ sacrificii pentru a salva copiii Tatælui Ceresc:

3

2
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„Am ascultat atât de multe mærturii remarcabile despre bærbafli øi femei
minunate care au fost aduøi în Bisericæ, încât aø dori sæ spun: «Niciodatæ nu
øtii pe cine vei salva».

Pentru a-mi ilustra afirmaflia, aø vrea sæ mæ întorc cu gândul în urmæ, la flara
mea de origine, Olanda, unde au træit, în micul sat Scheveningen de pe
malul mærii, øase generaflii dintre stræmoøii tatælui meu. Ei erau pescari sau
aveau alte meserii legate de aceasta, cum ar fi constructori de bærci de pes-
cuit, producætori de vele sau reparatori de plase de pescuit. Mulfli dintre ei
participau la acfliuni voluntare, dar periculoase, de salvare a vieflilor ome-
neøti. Erau bærbafli cu experienflæ øi inimi brave, care erau întotdeauna gata
sæ urce în bærcile de salvare cu vâsle pentru a merge într-o misiune de sal-
vare. La fiecare vânt puternic ce sufla dinspre vest, alte bærci de pescuit
aveau probleme øi, de multe ori, marinarii trebuiau sæ se agafle de velele øi
frânghiile ambarcafliunilor avariate în lupta disperatæ de a scæpa de la înecul
ce-i ameninfla. An dupæ an, marea fæcea victime.

Odatæ, în timpul unei furtuni devastatoare, o ambarcafliune se afla în peri-
col øi o barcæ cu vâsle a ieøit în larg pentru a salva echipajul ambarcafliunii
de pescuit. Valurile erau uriaøe øi fiecare dintre bærbaflii de la vâsle trebuia
sæ-øi foloseascæ toatæ tæria øi energia pentru a ajunge la nefericiflii marinari
prinøi în întunericul necruflætor al nopflii øi ploaia ce curgea în øuvoaie.

S-a ajuns la nava eøuatæ, dar barca cu vâsle era prea micæ pentru a putea lua
întregul echipaj într-o singuræ operafliune de salvare. Un bærbat trebuia sæ
ræmânæ pe ambarcafliune pentru cæ, pur øi simplu, nu era loc pentru el; ris-
cul ca barca de salvare sæ fie ræsturnatæ era prea mare. Când salvatorii au
ajuns înapoi, pe flærm, sute de oameni îi aøteptau cu torfle pentru a-i ghida
în noaptea sumbræ. Dar acelaøi echipaj nu putea face al doilea drum din
cauzæ cæ membrii echipajului erau epuizafli de lupta cu vânturile, valurile øi
ploaia nimicitoare.

Cæpitanul gærzii de coastæ locale a cerut voluntari care sæ facæ al doilea
drum. Printre cei care au fæcut un pas înainte færæ ezitare a fost un tânær de
19 ani, pe nume Hans. El venise pe flærm împreunæ cu mama sa pentru a
urmæri operafliunea de salvare øi avea îmbræcæminte impermeabilæ.

Când Hans a fæcut un pas înainte, mama lui s-a speriat øi a spus: «Hans, nu
te duce, te rog. Tatæl tæu a murit pe mare când aveai patru ani iar fratele tæu
mai mare, Pete, este dat dispærut pe mare de mai bine de trei luni. Eøti sin-
gurul fiu care mi-a mai ræmas!».

Dar Hans a spus: «Mamæ, simt cæ trebuie sæ merg. Este de datoria mea!».
Mama a plâns øi, plinæ de neliniøte, a început sæ stræbatæ plaja în timp ce
Hans s-a urcat în barca cu vâsle, a luat vâslele øi a dispærut în noapte.
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Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ Doctrinæ øi legæminte 123:12-17 øi sugerafli principii
din aceste versete care sunt relevante pentru munca misionaræ. Læudafli fiecare ræs-
puns øi încurajafli øi alte ræspunsuri.

Domnul a spus: „Câmpul este alb, gata pentru seceriø” (D&L 4:4).

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ Doctrinæ øi legæminte 11:3.

• Ce înseamnæ expresia „câmpul este alb”? (vezi introducerea acestei secfliuni din
manualul cursantului, p. 0(3)).

Rugafli un cursant sæ citeascæ Doctrinæ øi legæminte 33:7-9. Explicafli faptul cæ snopii
sunt mænunchiuri de spice legate împreunæ. În timpurile strævechi, lucrætorii recol-
tau grânele tæind spicele, legându-le în snopi øi ducându-le în grânar sau în locul de
depozitare. „Snopii” nu simbolizeazæ numai un numær de botezuri fæcute în timpul
misiunii. Pot simboliza, de asemenea, binecuvântærile pe care le primeøte un misio-
nar în timp ce face lucrarea Domnului.

• Cum descriu aceste versete modul în care trebuie sæ lucreze misionarii?

• Ce credefli cæ trebuie sæ facefli pentru a fi demni de promisiunea: „Deschidefli
gura, øi ea va fi umplutæ” (D&L 33:8; vezi, de asemenea, D&L 84:85)?

• În ce mod supunerea faflæ de aceastæ poruncæ aratæ credinfla misionarului?

• Cum ar influenfla încercarea de a fi „ca Nefi din vechime” modul dumneavoastræ
de abordare a muncii misionare?

• Ce afli putea face diferit acum, înainte de misiune, pentru a fi mai asemænætori
lui Nefi?

Dupæ o luptæ cu valurile tot mai mari, care a durat mai mult de o oræ (øi
care mamei lui Hans i s-a pærut o eternitate), barca cu vâsle a început sæ se
zæreascæ din nou. Când salvatorii au ajuns destul de aproape de flærm pentru
a-l auzi pe cæpitanul gærzii de coastæ, el øi-a fæcut mâinile pâlnie în jurul
gurii øi a strigat cu putere pentru a acoperi furtuna: «L-afli salvat?».

Øi, apoi, oamenii care luminau marea cu torflele lor l-au væzut pe Hans ridi-
cându-se de la vâsle øi l-au auzit strigând cu toatæ puterea: «Da! Øi spune-i
mamei cæ este fratele meu, Pete!»…

Niciodatæ nu øtii pe cine vei salva [tu]! Poate fi cineva care, pe talazurile vie-
flii, este bætut de furtunæ sau poate fi chiar acela care a fost dat dispærut pe
marea vieflii. Øi, când cineva este salvat datoritæ misiunii [tale] de salvare, o,
ce mare va fi bucuria [ta] cu el în împæræflia Tatælui nostru” (în Conference
Report, octombrie 1976, p. 80-81; sau Ensign, noiembrie 1976, p. 56-57).
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Misionarii ajutæ la adunarea lui Israel.

Desenafli urmætorul arbore genealogic pe tablæ:

Avraam

�

Isaac

�

Iacov (Israel)

�

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

(Cele douæsprezece triburi ale lui Israel)

• Potrivit scripturii 1 Nefi 22:3-4, unde se aflæ, astæzi, urmaøii lui Avraam, Isaac øi
Iacov (Israel)?

• În rugæciunea de dedicare a templului Kirtland (D&L 109), profetul Joseph Smith
s-a rugat ca, prin restaurare, „urmaøii împræøtiafli ai lui Israel” sæ înceapæ sæ fie
adunafli. Pentru ce se spune în Doctrinæ øi legæminte 109:67 cæ vor fi adunafli?
(Pentru cunoaøterea adeværului øi credinflei în Mesia.)

• Care este rolul misionarilor în adunarea lui Israel (vezi D&L 29:7)?

Citifli împreunæ cu respectivii cursanfli declaraflia preøedintelui Spencer W. Kimball
din manualul cursantului (p. 4) øi rugafli-i pe cursanfli sæ caute øi sæ discute despre
lucrurile care îl fac demn pe un simpatizant sæ devinæ o parte a lui Israel adunat.
Subliniafli scopul misionar de a-i invita pe alflii sæ vinæ la Hristos prin credinflæ,
pocæinflæ, botez øi confirmare ca membri ai adeværatei Biserici a Domnului øi prin
a îndura pânæ la sfârøit.

Scopul muncii misionare constæ în a-i invita pe oameni sæ vinæ la Hristos.

Punefli în evidenflæ urmætoarea frazæ din declaraflia vârstnicului Jeffrey R. Holland,
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli (vezi manualul cursantului, p. 0(5)):

• Ce înseamnæ declaraflia vârstnicului Holland pentru dumneavoastræ ca potenflial
misionar?

Rugafli-i pe membrii clasei sæ formeze echipe de câte doi øi sæ adreseze øi sæ ræs-
pundæ, pe rând, la urmætoarele întrebæri. (Deøi pot pærea simple, întrebærile oferæ
cursanflilor prilejul de a exersa comunicarea crezurilor øi mærturiilor lor într-un
mod în care o vor face în timpul misiunii.)

• Cum v-a apropiat mai mult de Isus Hristos faptul cæ suntefli membru al Bisericii
lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ?

„Dincolo de cuvintele øi învæflæturile mele øi de mærturia rostitæ, viafla mea
trebuie sæ fie o parte a acestei mærturii despre Isus” (în Conference Report,
octombrie 1994, p. 40; sau Ensign, noiembrie 1994, p. 31).
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• Cum v-a influenflat sau v-a schimbat viafla faptul cæ v-afli apropiat mai mult de
Hristos?

Citifli urmætoarea experienflæ relatatæ de vârstnicul Jeffrey R. Holland sau putefli
opta pentru a viziona Înregistrarea 4, segmentul 1 (0:18), a DVD-ului:

• Cum afli ræspunde la întrebarea vârstnicului Holland?

Continuafli povestirea relatatæ de vârstnicul Holland sau putefli opta pentru a viziona
înregistrarea 4, segmentul 2 (1:06), a DVD-ului:

• Ce credefli cæ nu au menflionat aceøti misionari?

Continuafli sæ citifli sau putefli opta pentru a viziona înregistrarea 4, segmentul 3
(0:50), a DVD-ului:

• De ce sunt credinfla în Isus Hristos øi pocæinfla vitale pentru un nou convertit?

„Trebuie sæ spun cæ misionarii reuøesc doar rareori sæ identifice cele douæ
lucruri cele mai importante pe care noi dorim sæ le facæ simpatizanflii înainte
de botez: sæ aibæ credinflæ în Domnul Isus Hristos øi sæ se pocæiascæ de pæca-
tele lor. Totuøi, «noi credem cæ primele principii øi rânduieli ale Evangheliei
sunt: primul, credinfla în Domnul Isus Hristos; al doilea, pocæinfla; [apoi] al
treilea, botezul prin scufundare pentru iertarea pæcatelor; al patrulea, aøezarea
mâinilor pentru darul Duhului Sfânt» [Articolele de credinflæ 1:4; subliniere
adæugatæ]”.

4

„«Sæ se boteze!», se strigæ în cor drept ræspuns.

«Da», spun eu, «noi dorim ca ei sæ fie botezafli, dar ce trebuie sæ preceadæ
acest lucru?».

Acum, ei sunt puflin prudenfli. Aha, gândesc ei. Acesta este un test. Este un
test… «Sæ citeascæ din Cartea lui Mormon!», strigæ cineva. «Sæ se roage!»,
strigæ un misionar din spatele încæperii. «Sæ meargæ la bisericæ!», declaræ
una dintre surorile din primul rând. «Sæ accepte toate discufliile misionare!»,
spune altcineva.

Eu spun: «Dar ce altceva dorifli sæ facæ simpatizanflii voøtri?».

«Sæ se boteze!», se spune în cor, a doua oaræ.

«Vârstnici», insist eu, «mi-afli mai spus de botez, iar eu tot væ întreb!».

Ei bine, acum, ei sunt complet confuzi… «Sæ træiascæ potrivit Cuvântului
de înflelepciune!», spune cineva. «Sæ plæteascæ zeciuiala!», strigæ altcineva.
Øi tot aøa”.

4

„În conferinflele de zonæ, care sunt unele dintre cele mai importante
momente de a propovædui acestor tineri vârstnici øi tinere surori pe care le
avem noi, în calitate de autoritæfli generale, i-am întrebat pe misionari ce
doresc ei sæ facæ simpatizanflii ca urmare a discufliilor pe care le au cu ei”.

4
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Terminafli de citit relatarea vârstnicului Holland sau putefli opta pentru a viziona
înregistrarea 4, segmentul 4 (1:20), a DVD-ului:

• Conform scripturii 2 Nefi 2:6-9, ce mesaj trebuie transmis tuturor oamenilor?

• Ca misionar, asupra cæror lucruri trebuie sæ væ îndreptafli atenflia ca urmare a
înflelegerii acestei scripturi?

Chemarea de a merge într-o misiune cu timp deplin vine de la 
Domnul prin slujitorii Sæi autorizafli.

Arætafli cursanflilor urmætorul certificat. Dacæ este posibil, putefli face o copie mæritæ,
care sæ poatæ fi mai uøor de væzut de cursanfli sau îl putefli copia pe o coalæ transpa-
rentæ øi putefli proiecta imaginea pe un ecran.

„Noua viaflæ a convertitului trebuie sæ se clædeascæ pe credinfla în Domnul Isus
Hristos øi în sacrificiul Sæu ispæøitor – convingerea cæ El este cu adeværat Fiul
lui Dumnezeu, cæ El træieøte chiar în acest moment, cæ El este cu adeværat uøa
staulului oilor øi cæ El singur defline cheile pentru salvarea øi exaltarea noastræ.
Aceastæ convingere trebuie sæ fie urmatæ de pocæinflæ adeværatæ, pocæinflæ care
aratæ dorinfla noastræ de a fi curafli øi înnoifli øi întregi, pocæinflæ care ne per-
mite sæ avem binecuvântærile depline ale ispæøirii.

Apoi, vine botezul pentru iertarea pæcatelor. Da, botezul este, de asemenea,
necesar pentru a deveni membru al Bisericii, dar nu pe acest fapt a ales pro-
fetul Joseph Smith sæ punæ accentul în acel articol de credinflæ. El a pus
accentul pe botezul pentru iertarea pæcatelor – îndreptându-ne, din nou,
atenflia, dumneavoastræ øi mie, misionarului øi simpatizantului cætre ispæøire,
salvare, cætre darul pe care ni-l dæ Hristos. Acest lucru îl ghideazæ pe noul
convertit cætre binecuvântærile «veøtii celei bune»” („Munca misionaræ øi
ispæøirea”, Liahona, octombrie 2001, p. 26-27).

4
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• Care sunt paøii pe care trebuie sæ-i facæ o persoanæ înainte de a deveni misionar
cu timp deplin? (Sæ completeze formularele, sæ aibæ mai multe interviuri cu
preoflia, sæ primeascæ o chemare de a pleca în misiune, sæ fie pusæ deoparte.)

• Ce va însemna pentru dumneavoastræ sæ fifli pus deoparte ca reprezentant cu
timp deplin al lui Isus Hristos?

Rugafli un cursant sæ citeascæ Doctrinæ øi legæminte 64:29.

• Cum schimbæ cunoaøterea faptului cæ suntefli în slujba Domnului modul în
care facefli lucrurile, în care træifli øi în care acflionafli?

• Conform scripturii Doctrinæ øi legæminte 64:29, care este cheia succesului unui
«reprezentant»?

Împærtæøifli urmætorul studiu de caz ipotetic sau elaborafli unul care sæ conducæ la o
discuflie a clasei despre prezenfla mâinii Domnului în chemarea fiecærui misionar:

Cuprins de un mare entuziasm, Roberto s-a aøezat pentru a deschide plicul care
conflinea chemare sa în misiune. El petrecuse ultimii câfliva ani învæflând o limbæ
stræinæ. Era sigur cæ avea sæ primeascæ o chemare de a sluji într-un loc în care îøi
putea folosi aceastæ deprindere dobânditæ pentru a preda Evanghelia restauratæ.
Când a citit scrisoarea øi a væzut misiunea în care fusese repartizat, inima i s-a oprit
în loc. Nu numai cæ era chemat sæ slujeascæ în propria flaræ, dar øi într-o misiune în
care se folosea limba maternæ! „Cum poate fi aceasta o chemare de la Domnul?”, 
s-a întrebat el. „Domnul øtie, cu siguranflæ, cæ eu cunosc o limbæ stræinæ.”

• Dacæ acest tânær bæiat ar veni sæ se sfætuiascæ cu dumneavoastræ, spunând cæ nu
este sigur cæ a fost chemat prin inspiraflie, ce i-afli spune?

• Ce alte probleme ar putea avea misionarii cu privire la chemarea lor øi care le-ar
putea provoca temeri?

Putefli împærtæøi urmætoarea declaraflie a preøedintelui Boyd K. Packer, preøedinte al
Cvorumului celor Doisprezece Apostoli:

Întrebafli dacæ poate vreun cursant sæ citeze al cincilea articol de credinflæ (dacæ nu,
rugafli un cursant sæ-l citeascæ).

• Care este legætura dintre acest articol øi chemærile în misiune?

• În ce fel influenfleazæ modul în care slujifli înflelegerea faptului cæ chemarea
dumneavoastræ vine, cu adeværat, de la Domnul prin slujitorii Sæi?

„Prima mare experienflæ constæ în a învæfla cæ nu este deloc misiunea voastræ –
este misiunea Domnului. Øtiu cæ spunem: «Merg în misiunea mea», dar nu
este misiunea mea, este misiunea Lui… Prin rugæciune, prin provocærile ce væ
vor sta în faflæ, prin muncæ, prin studiu øi prin dificultæflile øi dezamægirile cu
care væ vefli confrunta, vefli afla cæ este misiunea Domnului. Vefli ajunge sæ
cunoaøtefli aceasta” („Some Things Every Missionary Should Know” [seminar
pentru noii preøedinfli de misiune, 26 iunie 2002], p. 2).
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TEME PROPUSE PENTRU CURSANfiI

• Începefli un jurnal al studiului. Acesta este un jurnal în care vefli consemna
învæflæturi din Evanghelie însuøite în timpul studiului. Multe misiuni væ vor
instrui sæ flinefli un astfel de jurnal, aøa încât acesta va fi începutul creærii unui
instrument misionar util.

• Memorafli Doctrinæ øi legæminte 4 øi pregætifli-væ sæ-l recitafli în cadrul unui
gând spiritual pe care îl vefli rosti în clasæ în viitor (sau îl putefli recita împreunæ
cu clasa).

• Memorafli (sau rememorafli) Articolele de credinflæ.

• Discutafli cu un misionar întors recent din misiune despre importanfla slujirii în
misiune øi dacæ misiunea sa a fost sau nu un sacrificiu.

• Citifli Doctrinæ øi legæminte 31:3-13 øi analizafli acele porunci øi promisiuni pe
care Domnul le-a fæcut misionarilor.

• Aducefli scripturile øi manualul cursantului la clasæ în fiecare sæptæmânæ.
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DEMNITATEA PERSONALÆ
Demnitatea personalæ este esenflialæ în pregætirea
fiecærei persoane pentru a intra în templu øi a se
pregæti sæ slujeascæ într-o misiune cu timp deplin.
Episcopii øi preøedinflii de flæruø determinæ demnita-
tea. În calitate de instructor, dumneavoastræ nu
trebuie sæ stabilifli mæsura exactæ a demnitæflii nece-
sare, ci sæ-i îndrumafli pe cursanflii cu probleme pri-
vind demnitatea spre conducætorii preofliei.

În aceastæ lecflie, îi vefli încuraja pe cursanfli sæ se
supunæ poruncilor Domnului, învæflæturilor profe-

flilor øi apostolilor Sæi øi regulilor misiunii. Asigurafli-væ cæ respectivii cursanfli
cunosc faptul cæ, înainte de a începe slujirea misionaræ, trebuie sæ discute cu res-
pectivii conducætori ai preofliei toate încælcærile grave, nerezolvate. Când misiona-
rii sunt demni øi supuøi, ei pot „vorbi în numele lui Dumnezeu, Domnul, chiar
Salvatorul lumii” (D&L 1:20).

DOCTRINE ØI PRINCIPII CARE TREBUIE ÎNfiELESE

• Demnitatea personalæ este necesaræ pentru a putea face muncæ misionaræ.

• Demnitatea personalæ permite viitorilor misionari sæ obflinæ binecuvântærile
templului.

• Pocæinfla este un proces de curæflire care ne permite sæ devenim demni.

IDEI DE PREDARE

Demnitatea personalæ este necesaræ pentru a putea face muncæ misionaræ.

Împærflifli-i pe cursanfli în grupuri mici øi rugafli grupurile sæ citeascæ declaraflia
vârstnicului Charles Didier, a vârstnicului Richard G. Scott øi a preøedintelui
Gordon B. Hinckley din manualul cursantului (vezi p. 13-14). Oferifli cursanflilor
urmætoarele întrebæri pe care sæ le discute în grupurile lor.

• Ce înseamnæ sæ fii demn sæ slujeøti în misiune?

• De ce este atât de important pentru munca misionaræ sæ fii demn?
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• Ce înseamnæ expresia „este mai bine sæ previi decât sæ te pocæeøti” pentru o
persoanæ tânæræ care se pregæteøte pentru misiune?

• Care ne învaflæ vârstnicul Didier cæ ar trebui sæ fie motivaflia noastræ pentru a
evita comiterea pæcatului?

• De ce credefli cæ „spiritul dragostei pentru Domnul øi poruncile Sale” v-ar ajuta
sæ fifli demni pentru a sluji în misiune?

• În ce mod amânarea pocæinflei afecteazæ acfliunile misionare?

• Cum poate munca misionaræ a Domnului sæ fie „fæcutæ de oameni obiønuifli,
care muncesc într-un mod extraordinar”? De ce trebuie ca ei sæ fie demni
pentru a realiza acest lucru?

Întrebafli-i pe cursanfli:

• Ce fel de boli spune preøedintele Hinckley cæ trebuie evitate?

Citifli împreunæ cu respectivii cursanfli declaraflia preøedintelui Gordon B. Hinckley
despre pornografie din manualul cursantului (vezi p. 14).

• Ce alte boli afli putea adæuga la aceastæ listæ?

• În ce fel se aseamænæ pornografia, împærtæøirea povestirilor imorale øi încælcarea
Cuvântului de înflelepciune cu o capcanæ?

Rugafli-i pe cursanfli sæ întocmeascæ o listæ cu alte boli sau capcane øi sæ explice
pericolele pe care le reprezintæ acestea pentru spiritualitatea cuiva.

• Ce înseamnæ a te pæstra neîntinat de lume? (Vezi Iacov 1:27.)

• Care sunt binecuvântærile faptului cæ permitem virtuflii sæ ne înfrumusefleze
gândurile? (Vezi D&L 121:45.)

Cum putem îndepærta imaginile rele pe care le avem uneori în minte? Citifli urmæ-
toarea declaraflie a preøedintelui Boyd K. Packer sau putefli opta pentru a viziona
înregistrarea 5 (0:54) a DVD-ului.

„Pe tastatura oricærui computer, în orice limbæ, existæ o tastæ pe care scrie
øterge. Sæ avefli o «tastæ de øtergere» în mintea voastræ. Obiønuifli-væ sæ folo-
sifli tasta de øtergere. Dacæ unul dintre aceste gânduri nedemne încearcæ sæ
væ pætrundæ cu forfla în minte, øtergefli-l!

Dar ce ar putea juca rolul de tastæ de øtergere? Un mic gest pe care nimeni
nu l-ar observa. Nu øtiu care ar trebui sæ fie al dumneavoastræ. Trebuie sæ fie
al dumneavoastræ. Este personal. Ar putea fi, de exemplu, dacæ purtafli oche-
lari, simpla atingere a ochelarilor. Un gând væ vine în minte øi væ atingefli
ochelarii ca sæ-l øtergefli. Nimeni nu va øti în afaræ de dumneavoastræ. Sau ar
putea fi orice alt mic gest, pe care îl øtifli dumneavoastræ, cum ar fi frecarea
mâinilor. Învæflafli sæ væ folosifli tasta de øtergere când vin aceste gânduri,
aceste ispite. Putefli învæfla sæ le øtergefli.

Putefli învæfla sæ væ controlafli gândurile. Când facefli acest lucru øi dacæ
urmafli regula supunerii, totul va fi bine pentru dumneavoastræ. Vefli fi
îndrumafli” („Some Things Every Missionary Should Know” [seminar
pentru noii preøedinfli de misiune, 26 iunie 2002], p. 16-17).
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Demnitatea personalæ permite viitorilor misionari sæ obflinæ 
binecuvântærile templului.

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ Doctrinæ øi legæminte 109:22-23 øi scriefli pe tablæ
cele patru binecuvântæri cerute de profetul Joseph Smith în rugæciunea de dedicare
a templului Kirtland. Discutafli despre fiecare dintre aceste binecuvântæri. Putefli
folosi, dacæ dorifli, urmætoarele întrebæri asemænætoare:

• Ce credefli cæ înseamnæ sæ acflionezi în numele lui Dumnezeu ca misionar?

• Cum poate fi slava lui Dumnezeu în jurul nostru în lumea muritoare? (Vezi
D&L 88:28-29; 93:36.)

• În ce moduri ar putea avea îngerii responsabilitatea de a se îngriji de noi?
(Vezi 2 Nefi 32:3-4; D&L 13.)

Rugafli un cursant sæ citeascæ declaraflia vârstnicului Joseph B. Wirthlin cu privire
la binecuvântærile templului gæsitæ în manualul cursantului (vezi p. 15). Scriefli pe
tablæ alte binecuvântæri.

Pentru a fi un misionar de succes, o persoanæ are nevoie de binecuvântærile sau
„darurile” pe care le poate primi numai în templu, precum øi de darul Duhului
Sfânt. Citifli împreunæ cu respectivii cursanfli declaraflia vârstnicului Jeffrey R.
Holland, a vârstnicului Bruce R. McConkie øi a preøedintelui Joseph Fielding
Smith din manualul cursantului (vezi p. 15-16).

• Potrivit afirmafliilor acestor autoritæfli generale, cum poate fi de ajutor înzestrarea
în templu a unui misionar în predicarea Evangheliei restaurate?

• Împærtæøifli cursanflilor observaflia cæ uneori membrii Bisericii acordæ mai multæ
importanflæ primirii unei chemæri de a merge în misiune decât primirii rânduie-
lilor din templu. De ce credefli cæ s-ar putea acorda mai multæ importanflæ pri-
mirii unei chemæri de a pleca în misiune decât binecuvântærilor din templu?

Împærtæøifli îndemnul pe care îl face preøedintele Howard W. Hunter, al paisprezecelea
preøedinte al Bisericii, din manualul cursantului (p. 15).

• Potrivit afirmafliilor din Doctrinæ øi legæminte 95:8; 105:11-12, ce a stabilit
Domnul sæ dea sfinflilor în templele Sale sfinte?

• Potrivit declarafliilor vârstnicilor David B. Haight øi Jack H. Goaslind jr. din
manualul cursantului (p. 16), care sunt câteva dintre modalitæflile în care o per-
soanæ este înzestratæ cu „putere din înalturi” în templu? (Putefli întocmi pe
tablæ o listæ cu sugestiile cursanflilor øi le putefli discuta. Atragefli atenflia cursan-
flilor sæ nu foloseascæ limbajul folosit în templu øi sæ nu dea detalii în aceastæ
scurtæ discuflie.)

• De ce sunt importante pentru un misionar aceste înzestræri sau daruri?

Majoritatea misionarilor au prilejul de a-øi primi înzestrarea în templu înainte de a
pleca în misiune. Vârstnicul Richard G. Scott ne-a învæflat:

„Demnitatea personalæ este o condiflie esenflialæ pentru a ne bucura de bine-
cuvântærile din templu” (în Conference Report, apr. 1999, p. 31; sau Ensign,
mai 1999, p. 25).
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Invitafli-i pe cursanfli sæ vorbeascæ despre culoarea îmbræcæmintei care se poartæ în
temple øi de ce este albul atât de important. Este posibil ca unii dintre cursanflii
dumneavoastræ sæ nu fi fost încæ la templu. Pentru aceøti cursanfli, putefli citi, dacæ
dorifli, urmætoarea explicaflie cu privire la îmbræcæmintea purtatæ în templu øi
putefli discuta întrebærile care o însoflesc.

• Cum credefli cæ væ ajutæ sæ væ pregætifli pentru experienflele sacre din templu
înlocuirea îmbræcæmintei de stradæ cu îmbræcæmintea albæ pentru templu?

• De ce v-ar ajuta faptul cæ væ pregætifli sæ fifli demni pentru a slævi în templu sæ
væ pregætifli sæ slujifli Domnului într-o misiune?

• Cum ar putea amintirea faptului cæ afli fost la templu øi afli fæcut legæminte
sacre sæ væ binecuvânteze viafla ca misionar?

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ, din manualul cursantului, declaraflia vârstnicului
Richard G. Scott (p. 16) øi sæ se gândeascæ de ce trebuie sæ fie cineva în totalitate
onest atât în timpul interviului pentru recomandarea în templu, cât øi în timpul dis-
cufliilor cu conducætorii preofliei cu privire la demnitatea de a sluji într-o misiune.

• Ce credefli cæ înseamnæ cæ interviul pentru recomandarea pentru templu este
„un pas important spre confirmarea faptului cæ avefli maturitatea øi pregætirea
spiritualæ” pentru a primi rânduielile øi a fline legæmintele din casa Domnului?

• De ce credefli cæ demnitatea personalæ este o condiflie esenflialæ pentru a ne
bucura de binecuvântærile din templu precum øi de o misiune cu timp deplin?

Pocæinfla este un proces de curæflire care ne permite sæ devenim demni.

Explicafli cæ pocæinfla este o træsæturæ pozitivæ a Evangheliei restaurate a lui Isus
Hristos øi cæ, dacæ respectivii cursanfli nu sunt momentan demni, ei pot deveni
astfel prin pocæinflæ. Alma a spus fiului sæu „ce bucurie øi ce minunatæ luminæ”
a avut øi a væzut dupæ purificatorul proces al pocæinflei (Alma 36:20).

Rugafli-i pe cursanfli sæ formeze echipe de câte doi øi sæ pregæteascæ o scurtæ lecflie
despre pocæinflæ care sæ poatæ fi predatæ unui simpatizant. Subliniafli faptul cæ prin-
cipiul credinflei în Hristos conduce o persoanæ spre pocæinfla de pæcate. Ar putea fi
util sæ menflionafli declaraflia vârstnicului Holland din manualul cursantului (vezi
p. 16), scripturile urmætoare øi oricare alte versete pe care ei le consideræ utile:
Helaman 14:13; 15:7-8; 3 Nefi 12:19-20; Doctrinæ øi legæminte 53:3. Dupæ ce pre-
gætesc aceastæ scurtæ lecflie, rugafli una dintre echipe s-o predea unei alte echipe de
cursanfli. Apoi, inversafli rolurile. Dupæ câteva minute, permitefli tuturor celor patru
cursanfli sæ discute între ei aceastæ experienflæ. Ce au fæcut bine øi ce ar fi putut sæ
facæ mai bine?

„Când facem munca de rânduialæ în templu, purtæm îmbræcæminte albæ.
Aceastæ îmbræcæminte este simbolul puritæflii, al demnitæflii øi al curæfleniei.

Dupæ intrarea în templu, væ schimbafli hainele de stradæ cu hainele albe de
templu… Când væ aøezafli hainele în dulapul dumneavoastræ, læsafli acolo,
odatæ cu ele, grijile, preocupærile øi tulburærile. Pæøifli afaræ din aceastæ micæ
zonæ personalæ îmbræcafli în alb øi avefli un sentiment de egalitate øi de uni-
tate, deoarece tofli în jurul dumneavoastræ sunt îmbræcafli similar” (Sæ ne
pregætim pentru intrarea în templul sfânt [2002], p. 16-18).
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Tofli, nu numai cei care au comis încælcæri majore, au nevoie sæ se pocæiascæ atunci
când se pregætesc pentru slujirea misionaræ. Rugafli un cursant sæ citeascæ Doctrinæ
øi legæminte 133:16 cu glas tare øi cerefli clasei sæ explice semnificaflia pe care o are
versetul pentru ei ca viitori misionari.

Împærtæøifli urmætorul caz de studiu ipotetic.

Viafla lui Craig s-a schimbat. Ani de zile, el a crescut în Bisericæ øi a urmat învæflætu-
rile ei. În anii adolescenflei, însæ, s-a trezit alunecând în nesupunere faflæ de porunci.
Faptele lui l-au fæcut sæ nu se simtæ bine la bisericæ. Odatæ, l-a auzit pe un conducæ-
tor de flæruø vorbind despre bucuria pocæinflei øi a slujirii în misiune fiind liber de
povara pæcatului. Inima i-a fost impresionatæ, iar el a øtiut cæ trebuia sæ-øi schimbe
viafla. El a stabilit o întâlnire cu episcopul lui.

• Ce întrebæri ar putea avea Craig în minte în timp ce aøteaptæ sæ-l întâlneascæ
pe episcop?

• Ce ræspunsuri afli sugera la întrebærile lui Craig?

Citifli împreunæ cu respectivii cursanfli paragrafele intitulate Mærturisire dupæ
„Pocæinfla” din Fideli credinflei: referinfle pentru Evanghelie [2005], p. 126-127 øi
discutafli despre importanfla ajutorului acordat de un conducætor al preofliei
unei persoane pentru a se pocæi.

Citifli urmætoarele declaraflii ale preøedintelui Boyd K. Packer:

Arætafli o bucatæ de sæpun.

• În ce fel se aseamænæ pocæinfla cu sæpunul?

Subliniafli faptul cæ, atunci când pocæinfla este sinceræ, persoana nu numai cæ este
curæflatæ de pæcat dar, în inima øi caracterul ei, are loc o schimbare faflæ de pæcatul
de care s-a pocæit.

• Ce simflifli când puterea ispæøirii væ face curafli spiritual?

• De ce este abandonarea pæcatului vitalæ pentru pocæinflæ? (Vezi D&L 58:43.)

Pocæinfla dumneavoastræ væ va face un martor personal al puterii purificatoare a
ispæøirii.

• Potrivit celui de-al patrulea articol de credinflæ, spre ce îl va conduce pocæinfla
sinceræ pe un simpatizant?

Rugafli-i pe cursanflii dumneavoastræ sæ se gândeascæ la viafla øi mærturia puternicæ
ale unor misionari ca apostolul Pavel, Alma cel Tânær øi fiii lui Mosia.

„Pocæinfla, ca øi sæpunul, trebuie folositæ frecvent” (în Conference Report,
aprilie 1997, p. 9; sau Ensign, mai 1997, p. 9).

„Dumnezeu fie læudat pentru puterea de a curæfli, a purifica øi a ierta a ispæøirii
aduse de Domnul Isus Hristos despre care eu depun mærturie” (în Conference
Report, octombrie 2000, p. 96; sau Ensign, noiembrie 2000, p. 74).
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• De ce au persistat ei în predarea Evangheliei pocæinflei chiar øi cu riscuri perso-
nale mari?

• De ce au fost oamenii mereu neprihænifli, ca Nefi, Abinadi øi Moroni, øi mari
propovæduitori ai ispæøirii Salvatorului?

Citifli cursanflilor urmætoarea declaraflie a vârstnicului Glenn L. Pace:

Rugafli un cursant sæ reformuleze, cu propriile cuvinte, declaraflia vârstnicului Pace.

Citifli øi discutafli cu respectivii cursanfli restul declarafliei vârstnicului Pace, din
manualul cursantului (p. 17).

• Care este, potrivit declarafliei vârstnicului Pace, „sentimentul pe care îl au mulfli
tineri” cu privire la mærturisirile pe care le fac chiar înainte de a pleca în
misiune?

• Ce sfat i-afli da unui potenflial misionar care se teme sæ vorbeascæ deschis despre
pæcatele sale unui conducætori al preofliei?

Ajutafli-i pe cursanfli sæ înfleleagæ cæ ispæøirea Salvatorului dæ speranflæ acelora care
simt cæ ei nu pot fi iertafli. Citifli Doctrinæ øi legæminte 58:42.

• Dacæ Domnul nu-Øi mai aminteøte de pæcatele noastre, de ce le este greu unora
dintre oameni sæ se ierte ei înøiøi?

Citifli Alma 36:19. Explicafli cursanflilor cæ, atunci când ne pocæim cu adeværat,
durerea provocatæ de amintirea pæcatelor noastre poate fi îndepærtatæ. Nu trebuie
sæ simflim veønic durerea.

Ajutafli-i pe cursanfli sæ înfleleagæ cæ adeværata pace poate veni în urma iertærii
Domnului. Vârstnicul F. Burton Howard, din Cei Øaptezeci, a explicat:

Uneori, oamenii care au pæcætuit simt cæ nu mai pot fi cu adeværat întregi din
nou, cæ ei sunt mai puflin decât ar fi putut fi. Rugafli-i pe membrii clasei sæ facæ
referire la declaraflia vârstnicului Richard G. Scott øi a preøedintelui Boyd K. Packer
din manualul cursantului (p. 17) sau putefli opta pentru a viziona înregistrarea 6
(0:38) øi înregistrarea 7 (0:42) ale DVD-ului.

Atenflie fiinefli minte faptul cæ nu trebuie sæ intrafli în detalii în discuflia despre
pæcate sau sæ interpretafli declaraflia vârstnicului Scott øi a preøedintelui Packer din
manualul cursantului. Trebuie sæ-i încurajafli pe cursanfli sæ discute cu episcopii sau
preøedinflii lor de ramuræ întrebærile detaliate despre pocæinflæ.

76

„Când te-ai pocæit pe deplin, simfli o pace interioaræ. Øtii cumva cæ eøti ier-
tat pentru cæ povara pe care ai purtat-o atât de mult timp, dintr-o datæ, nu
mai este acolo. A dispærut øi tu øtii cæ a dispærut” (în Conference Report,
aprilie 1983, p. 79; sau Ensign, mai 1983, p. 59).

„O misiune nu este un loc în care pæcætoøii se pocæiesc, ci unul în care
pæcætoøii sunt chemafli la pocæinflæ. Misionarii nu sunt trimiøi în misiuni
pentru a dobândi o mærturie, ci pentru a-øi depune mærturiile” („Why?”
[cuvântare de devofliune, Colegiul Ricks, 24 septembrie 1991], p. 3).
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Explicafli cæ, în timp ce pocæinfla duce la iertare, unele pæcate pot face ca o per-
soanæ sæ nu fie demnæ sæ facæ slujire misionaræ. De exemplu, autoritæflile generale
au declarat cæ posibilii misionari care se fac vinovafli de pæcate trupeøti, mângâieri
nepotrivite, alte perversiuni sexuale, consum de droguri, încælcæri grave ale legii
civile øi alte încælcæri trebuie sæ se pocæiascæ øi sæ nu mai sævârøeascæ aceste pæcate
timp de cel puflin un an. De asemenea, aceia care au avut un comportament imo-
ral cu mai mulfli parteneri sau cu un partener o perioadæ de timp îndelungatæ, în
relaflie heterosexualæ sau homosexualæ, nu vor fi luafli în consideraflie pentru slu-
jire misionaræ cu timp deplin. Încurajafli-i pe cursanflii care au întrebæri sæ le dis-
cute cu episcopii sau preøedinflii lor de ramuræ.

TEME PROPUSE PENTRU CURSANfiI

• Memorafli Doctrinæ øi legæminte 58:42-43 øi 121:45-46.

• Examinafli-væ demnitatea personalæ de a sluji într-o misiune. Dacæ existæ anu-
mite probleme, stabilifli ce trebuie fæcut øi ducefli-le la îndeplinire.

• Scriefli în jurnalul studiului modul în care înflelegefli de ce aceia care au credinflæ
sinceræ în Isus Hristos se vor pocæi de pæcatele lor, vor fi botezafli øi vor primi darul
Duhului Sfânt. De ce ar fi important pentru misionari ca ei sæ înfleleagæ aceastæ
relaflie în viafla lor? De ce trebuie ca ei sæ poatæ preda limpede acest adevær?
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ÎNSOfiIREA DE CÆTRE 
DUHUL SFÂNT

Notæ Capitolul 4 cuprinde o idee de predare care nece-
sitæ pregætire din timp (vezi „Misionarii trebuie sæ exer-
seze metode de predare care edificæ” de la p. 28). Rugafli
doi cursanfli sæ pregæteascæ o scurtæ demonstraflie privind
predarea. Alegefli cursanfli cærora considerafli cæ le va face
plæcere sæ predea clasei øi, apoi, sæ fie evaluafli. Cerefli-le
sæ pregæteascæ o lecflie, cu durata de patru-cinci minute,
în care sæ joace rolurile a doi misionari care predau un
principiu al Evangheliei restaurate. Indicafli-le principii
sau evenimente dintre care sæ aleagæ (cum ar fi credinfla

în Domnul Isus Hristos sau Prima Viziune). Ajutafli-i sæ stabileascæ scripturile pe care
le vor folosi. Dacæ este cazul, oferifli-le o ilustraflie, sugerafli-le câteva întrebæri pe care
le-ar putea adresa „simpatizanflilor” lor sau orice alte recomandæri pentru a-i ajuta sæ
se pregæteascæ. Explicafli-le cæ, dupæ ce predau clasei principiul, modul lor de predare
va fi evaluat de clasæ.

INTRODUCERE

Potenflialii misionari trebuie sæ afle cum le influenfleazæ Spiritul viafla în timp ce se
pregætesc pentru misiune. Dat fiind cæ ei vor face lucrarea Domnului, este esenflial
sæ aibæ capacitatea de a discerne øi a urma îndemnurile pe care le dæ Domnul prin
Spiritul Sæu. Ei trebuie sæ ajungæ în locul desfæøurærii misiunii având mærturii
puternice. Ei trebuie sæ øtie din experienflæ cæ rugæciunilor li se ræspunde. Ei trebuie
sæ-øi dezvolte receptivitatea faflæ de Duhul Sfânt, astfel încât sæ fie pregætifli sæ ducæ
la împlinire voinfla Domnului în misiunea lor.

Notæ În acest capitol, se pune accent pe necesitatea ca misionarii sæ perceapæ øi sæ
înfleleagæ personal Spiritul. Capitolul 4 are ca subiect predarea prin Spirit.

DOCTRINE ØI PRINCIPII CARE TREBUIE ÎNfiELESE

• Lumina lui Hristos este o influenflæ în bine în vieflile tuturor oamenilor.

• Duhul Sfânt este un membru al Dumnezeirii.
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• Sunt multe moduri în care Duhul Sfânt ne influenfleazæ în bine vieflile.

• Perceperea Spiritului øi supunerea faflæ de El reprezintæ cele mai importante
resurse ale unui misionar.

IDEI DE PREDARE

Notæ Urmætoarele douæ principii au fost îmbinate øi abordate într-o singuræ idee de
predare.

Lumina lui Hristos este o influenflæ în bine în vieflile tuturor oamenilor.

Duhul Sfânt este un membru al Dumnezeirii.

Scriefli urmætoarele trei titluri øi surse pe tablæ:

• Duhul Sfânt. Doctrinæ øi legæminte 130:22-23.

• Darul Duhului Sfânt. Ghid pentru scripturi („Darul Duhului Sfânt”, p 48,
„Duhul Sfânt”, p. 57).

• Lumina lui Hristos. Doctrinæ øi legæminte 84:46; 88:13; Fideli credinflei: referinfle
pentru Evanghelie (2005) citat în manualul cursantului (p. 22).

Împærflifli clasa în trei grupuri øi repartizafli fiecærui grup unul dintre aceste subiecte.
Rugafli-le sæ cerceteze sursele pentru a rezuma faptele referitoare la subiectul lor.
Apoi, rugafli-le sæ scrie rezumatele pe tablæ sub titlul corespunzætor.

Rugafli fiecare grup sæ deschidæ manualul cursantului øi sæ citeascæ în gând declara-
fliile corespunzætoare subiectului lor:

• Duhul Sfânt. Vârstnicul Robert D. Hales (p. 23).

• Darul Duhului Sfânt. Vârstnicul Dallin H. Oaks (p. 23) øi vârstnicul Bruce R.
McConkie (p. 23).

• Lumina lui Hristos. Preøedintele Boyd K. Packer (p. 22) øi vârstnicul Joseph B.
Wirthlin (p. 22).

Invitafli-i pe cei care au studiat secfliunea repartizatæ sæ discute ræspunsurile la
urmætoarele întrebæri:

• Care dintre rolurile Duhului Sfânt sunt deosebit de importante pentru misionari
øi simpatizanflii lor? De ce?

• În ce moduri ar putea sæ considere un misionar analogia vârstnicului McConkie
utilæ atunci când predæ unui simpatizant?

• De ce credefli cæ va fi important pentru predarea dumneavoastræ sæ se înfleleagæ
cæ fiecærei persoane i s-a dat Lumina lui Hristos? (Recapitulafli conceptul potrivit
cæruia Lumina lui Hristos va fi un ajutor spiritual în aducerea simpatizanflilor
mai aproape de Hristos, îndemnându-i sæ accepte primele principii øi rânduieli
ale Evangheliei pe mæsuræ ce progreseazæ spre a deveni membri ai adeværatei
Biserici a Domnului.)

Rugafli-i pe cursanfli sæ formeze echipe de câte doi øi sæ explice, pe rând, diferenfla
dintre Lumina lui Hristos øi darul Duhului Sfânt. Al doilea cursant trebuie sæ
încerce sæ prezinte o explicaflie diferitæ, nu sæ repete ceea ce deja a spus primul.
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Sunt multe moduri în care Duhul Sfânt ne influenfleazæ în bine vieflile.

Adresafli cursanflilor urmætoarele întrebæri:

• În ce moduri ne poate influenfla Duhul Sfânt? (Scriefli pe tablæ ræspunsurile
cursanflilor.)

• De ce credefli cæ este important ca un misionar sæ înfleleagæ cum comunicæ
Duhul Sfânt?

• Ce se întâmplæ când primim îndemnurile Spiritului, dar nu acflionæm potrivit lor?

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ Doctrinæ øi legæminte 8:2-3 øi declaraflia vârstnicului
L. Lionel Kendrick din manualul cursantului (p. 24).

Explicafli cæ sunt momente în care oamenii simt influenfla Duhului Sfânt, dar nu înfle-
leg ce este. Rugafli cursanflii sæ citeascæ, în 3 Nefi 9:20, ce s-a întâmplat lamaniflilor.

• De ce ar putea unii oameni sæ aibæ Spiritul cu ei, dar sæ nu-L recunoascæ?

Citifli împreunæ Galateni 5:22-23 øi recapitulafli ce se întâmplæ în vieflile acelora
care primesc comunicarea spiritualæ.

Asigurafli-væ cæ respectivii cursanfli înfleleg cæ trebuie sæ fim demni pentru a avea
influenfla Duhului Sfânt. Acest aspect va fi abordat mai detaliat în capitolul 4.
Subliniafli urmætoarele:

• Spiritul Domnului nu va îndemna niciodatæ o persoanæ sæ acflioneze contrar
standardelor Evangheliei restaurate sau autoritæflilor neprihænite ale preofliei
din Bisericæ.

• Este greu, dacæ nu chiar imposibil, sæ primeøti imbolduri de la Spirit în timp ce
te afli sub influenfla drogurilor, alcoolului sau a unor lucruri similare. „Trupul
dumneavoastræ este cu adeværat instrumentul minflii dumneavoastræ øi temelia
caracterului dumneavoastræ” (Boyd K. Packer, în Conference Report, ianuarie
2001, p. 85; sau Ensign, noiembrie 2000, p. 72). Trebuie sæ îl îngrijifli bine.

Sunt multe moduri în care Spiritul comunicæ cu noi. Discutafli urmætoarele idei cu
respectivii cursanfli: imbolduri spirituale, un sentiment de pace, glas blând øi liniø-
tit, apariflia bruscæ a ideilor øi natura sacræ a manifestærilor spirituale.

Putem primi imbolduri spirituale. Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ 1 Nefi 17:45 øi
sæ caute un exemplu în care Laman øi Lemuel nu au recunoscut imboldurile spiri-
tuale. Împærtæøifli urmætoarea descriere fæcutæ de preøedintele Boyd K. Packer, pre-
øedintele Cvorumului celor Doisprezece Apostoli:

Uneori, acele sentimente sunt descrise ca o inimæ care arde în tine (vezi D&L 9:8-9).
Vezi definiflia inimii care arde în tine din manualul cursantului citat din Fideli credin-
flei (p. 24). Citifli, de asemenea, urmætorul citat al preøedintelui Boyd K. Packer:

„Comunicarea [spiritualæ] devine rareori audibilæ. De cele mai multe ori,
ea vine printr-un sentiment” („The Gift of the Holy Ghost: What Every
Missionary Should Know – and Every Member as Well” [seminar pentru
noii preøedinfli de misiune, 24 iunie 2003], p. 4; vezi, de asemenea, D&L
8:2-3; 9:8).
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Gândifli-væ la o situaflie în care afli avut un imbold spiritual.

• De ce este important sæ recunoaøtem imboldurile spirituale?

Putem avea un sentiment de pace. Rugafli un cursant sæ citeascæ, cu glas tare,
Doctrinæ øi legæminte 6:22-23. Sentimentul de pace este o modalitate în care
putem simfli influenfla Spiritului în viafla noastræ. Preøedintele Brigham Young a
vorbit despre un vis sau o viziune pe care a avut-o în anul 1847, dupæ martiriul
profetului Joseph Smith, în care profetul a explicat:

Putem auzi glasul blând øi liniøtit. Împærtæøifli urmætoarea experienflæ relatatæ de
preøedintele Wilford Woodruff despre misiunea sa în Anglia.

• De ce credefli cæ acest mesaj a fost o surprizæ pentru preøedintele Woodruff?

Invitafli-i pe cursanfli sæ împærtæøeascæ ceea ce øtiu despre motivul pentru care
Spiritul l-a condus pe preøedintele Woodruff departe de oraøul Stanley, unde avea
planificate multe întâlniri, pentru a propovædui în altæ localitate din Anglia. Citifli
restul relatærii preøedintelui Woodruff:

„Spiritul Domnului mi-a spus: «Du-te în sud». Am cælætorit aproape 128 de
kilometri; am mers în sudul Angliei. De îndatæ ce am ajuns, l-am cunoscut
pe John Benbow. Mi s-a arætat clar de ce fusesem chemat acolo. Pæræsisem
un câmp bun în care botezam în fiecare searæ a sæptæmânii. Când am ajuns
în acest loc, am gæsit un grup de oameni – aproximativ 600 – care se separa-
seræ de metodiøtii lui Wesley øi formaseræ o sectæ numitæ Fraflii Unifli. Am
aflat cæ ei se rugau sæ gæseascæ luminæ øi adevær øi cæ le primiseræ atât cât au 

„Am fost în oraøul Stanley øi am flinut o adunare în clædirea primæriei.
Aveam planificate vizite la diverse persoane din oraø toatæ sæptæmâna urmæ-
toare. Înainte de a mæ ridica sæ vorbesc oamenilor, Spiritul Domnului mi-a
spus: «Aceasta este ultima adunare pe care o vei fline cu aceøti oameni multe
zile de acum încolo». Când m-am ridicat, am spus congregafliei cæ Spiritul
Domnului mi se manifestase. Ei au fost la fel de uimifli ca øi mine. Nu am
øtiut ce voia Domnul, dar am væzut scopul lui Dumnezeu dupæ aceea.”

„Ei pot discerne Spiritul Domnului dintre toate celelalte spirite – El va
øopti pace øi bucurie sufletelor lor” (Manuscript History of Brigham Young,
1846–1847, ediflia Elden J. Watson [1971], p. 529).

„Aceastæ inimæ care arde în piept nu este numai o senzaflie fizicæ. Este foarte
asemænætoare cu o luminæ care stræluceøte în fiinfla dumneavoastræ” (în
Conference Report, octombrie 1994, p. 77; sau Ensign, noiembrie 1994, p. 60).
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• Ce învæflæturæ cu privire la recunoaøterea øi urmarea glasului blând øi liniøtit
poate sæ desprindæ din aceastæ relatare un misionar modern?

• Cum s-ar fi putut desfæøura misiunea preøedintelui Woodruff dacæ el ar fi ignorat
îndemnurile Spirtului? În ce fel ar fi fost diferitæ viafla sa?

Rugafli-i pe cursanfli sæ discute 1 Împærafli 19:9-13, în care Ilie a învæflat sæ deose-
beascæ susurul blând øi subflire. Discutafli despre ce alte lucruri a auzit Ilie øi despre
importanfla acestei scripturi în descrierea „glasului” Spiritului.

Împærtæøifli urmætoarea declaraflie a vârstnicului Dallin H. Oaks, din Cvorumul
celor Doisprezece Apostoli:

Putem primi idei noi. Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ declaraflia profetului Joseph
Smith din manualul cursantului (p. 25-26). Cerefli-le sæ identifice cum descrie pro-
fetul „spiritul revelafliei”.

Trebuie sæ ne amintim cæ manifestærile spirituale sunt sacre. Unii oameni træiesc
experienfla unor revelaflii foarte speciale care sunt prea sacre pentru a fi discutate des-
chis (vezi avertismentele preøedintelui Packer din manualul cursantului, p. 26).
Viziunile au loc øi glasurile vin de dincolo de væl. Când oamenii træiesc o astfel de
experienflæ, ei trebuie s-o pæstreze sacræ. Citifli împreunæ Alma 12:9; Doctrinæ øi legæ-
minte 63:64; 84:73.

• De ce este nepotrivit sæ cerem cuiva sæ vorbeascæ sau sæ întrebæm pe cineva
despre experienflele spirituale personale sacre?

Domnul ne dæ revelaflie la timpul stabilit de El. Rugafli un cursant sæ citeascæ
Iacov 4:10.

• De ce ne lipseøte, uneori, ræbdarea de a aøtepta un ræspuns la rugæciune?

• De ce ar fi important ca misionarul sæ înfleleagæ acest principiu? De ce ar fi
important sæ-l înfleleagæ simpatizantul?

„Unii cautæ numai manifestærile mari care sunt consemnate în scripturi øi
nu reuøesc sæ recunoascæ glasul blând øi liniøtit care le este dat. Acest lucru
este ca øi cum am hotærî cæ vom învæfla numai de la un învæflætor care strigæ
øi cæ vom refuza sæ ascultæm chiar cea mai înfleleaptæ învæflæturæ dacæ ea
vine în øoaptæ.

Trebuie sæ øtim cæ Domnul vorbeøte rareori cu glas tare. Mesajele Sale vin
aproape întotdeauna în øoaptæ” („Teaching and Learning by the Spirit”,
Ensign, martie 1997, p. 11-12).

putut prin forfle proprii. Am înfleles cæ Domnul mæ trimisese la ei. Am înce-
put sæ lucrez cu ei øi, în cele din urmæ, l-am botezat pe conducætorul lor,
pe 40 de predicatori øi aproximativ 600 de membri; am botezat pe fiecare
membru al acelei confesiuni, cu excepflia unuia. În total, aproximativ 1800
de persoane au fost botezate în acel câmp de lucru” (The Discourses of
Wilford Woodruff [1969], p. 60).
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Putefli face referire la declarafliile vârstnicilor Dallin H. Oaks øi Neal A. Maxwell din
manualul cursantului (p. 26) sau putefli opta pentru a viziona înregistrarea 8 (0:32)
a DVD-ului pentru a urmæri declaraflia vârstnicului Maxwell.

Nu trebuie sæ ne aøteptæm sæ primim revelaflii despre toate lucrurile. Explicafli
faptul cæ Domnul stabileøte condifliile øi momentele în care ne vorbeøte. Putefli
face referire la cele douæ avertismente ale vârstnicului Dallin H. Oaks din manua-
lul cursantului (p. 26-27).

Perceperea Spiritului øi supunerea faflæ de El reprezintæ 
cele mai importante resurse ale misionarului.

Dupæ primirea darului Duhului Sfânt, membrii Bisericii sunt demni sæ înfleleagæ
lucrurile Spiritului øi sæ caute îndrumarea Sa. Citifli urmætoarea declaraflie a vârstni-
cului Dallin H. Oaks:

Explicafli cursanflilor cæ este important ca ei sæ învefle acum sæ fie demni sæ pri-
meascæ îndrumarea Spiritului Sfânt øi sæ aibæ curajul sæ-I urmeze îndrumarea.
Puterea øi influenfla Duhului Sfânt nu vin automat când o persoanæ îøi pune
ecusonul de misionar.

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ Doctrinæ øi legæminte 76:114-116.

• Potrivit versetului 114, la ce se referæ „le” øi „pe care” din versetul 116?
(„Lucrærile Domnului” øi „tainele împæræfliei Sale”).

• Care sunt condifliile menflionate în versetul 116 pentru a avea Spiritul cu noi?

• Ce relaflie existæ între supunere øi prezenfla Spiritului pentru a væ îndruma
munca misionaræ?

• De ce va fi vital ca dumneavoastræ sæ respectafli regulile misiunii în timp ce
slujifli în misiune?

Rugafli-i pe cursanfli sæ sugereze motive pentru care este necesar Spiritul øi situaflii
în care este nevoie de inspiraflie în cadrul misiunii.

Citifli urmætoarea declaraflie a preøedintelui Boyd K. Packer:

„Este important sæ ne aducem aminte cæ iluminarea øi revelaflia pe care le
primeøte o persoanæ ca urmare a primirii darului Duhului Sfânt nu vin
brusc sau færæ a le cæuta. Preøedintele Spencer W. Kimball ne-a învæflat cæ
Duhul Sfânt «vine puflin câte puflin, în mæsura în care îl meritafli. Pe mæsuræ
ce væ punefli viafla în armonie cu voinfla lui Dumnezeu, primifli treptat
Duhul Sfânt în mæsuræ mare»” (The Teachings of Spencer W. Kimball, redactat
de Edward L. Kimball [1982], p. 114).

„Binecuvântærile disponibile prin darul Duhului Sfânt sunt condiflionate de
demnitate… El se va retrage când Îl vom ofensa prin blasfemie, necuræflenie,
nesupunere, ræzvrætire sau alte pæcate grave” (în Conference Report, octom-
brie 1996, p. 80-81; sau Ensign, noiembrie 1996, p. 61).

8
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• Cum credefli cæ acfliunile întreprinse potrivit imboldurilor primite vor influenfla
comunicarea cu Duhul Sfânt pe viitor?

Împærtæøifli experienfla træitæ de preøedintele Packer în timp ce slujea ca preøedinte
de misiune (vezi manualul cursantului, p. 27). Invitafli-i pe cursanfli sæ împærtæ-
øeascæ învæflætura acestei relatæri care le va fi utilæ în misiune øi în viafla lor de
dupæ misiune.

TEME PROPUSE PENTRU CURSANfiI

• Stabilifli ce schimbæri putefli face în viafla dumneavoastræ pentru a deveni mai
receptivi faflæ de Spirit.

• Alegefli o oræ øi un loc în care putefli fi singuri. Poate vefli dori sæ postifli. Începefli
cu o rugæciune øi întrebafli-L pe Tatæl dumneavoastræ Ceresc ce ar dori sæ facefli în
timp ce væ pregætifli sæ fifli unul dintre misionarii Sæi. Dupæ rugæciune, facefli-væ
timp sæ examinafli gândurile øi sentimentele pe care le avefli. Consemnafli aceste
imbolduri în jurnalul dumneavoastræ. Acest lucru poate fi un început bun pentru
jurnalul dumneavoastræ din misiune.

• Consemnafli într-un jurnal al studiului imbolduri øi idei cu privire la scripturile
pe care le studiafli.

• Revedefli, dupæ ce v-afli rugat, binecuvântarea patriarhalæ, acordând atenflie sfa-
tului øi imboldurilor care ar putea fi de folos în misiune. (Dacæ nu afli primit
binecuvântarea patriarhalæ, pregætifli-væ s-o primifli.)

• Pregætifli o cuvântare cu tema: „De ce este important pentru fiecare misionar sæ
fie îndrumat de Spirit”. Rostifli cuvântarea în fafla familiei sau a unui prieten de
încredere.

• Completafli tabelul cu scripturi din manualul cursantului øi scriefli versetele din
scripturi unele dupæ altele (vezi manualul cursantului, p. 28).

„Poate cæ cel mai mærefl lucru care vi se poate întâmpla în misiune este sæ
træifli experienfle legate de darul Duhului Sfânt…

Marea binecuvântare pe care o vefli primi este sæ væ familiarizafli cu glasul
blând øi liniøtit øi sæ învæflafli cæ acest glas væ va spune toate lucrurile pe care
trebuie sæ le facefli… Aceste îndemnuri pot veni de multe ori prin multe
experienfle. Acesta este glasul Domnului care vorbeøte…

Putefli vorbi în limba îngerilor, ceea ce înseamnæ cæ putefli vorbi simplu cu
puterea Duhului Sfânt. El va fi liniøtit. El va fi invizibil. Nu va exista niciun
porumbel. Nu vor exista limbi de foc. Dar puterea va fi acolo” („The Gift of
the Holy Ghost: What Every Missionary Should Know”, p. 3, 6).
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PROPOVÆDUIREA PRIN SPIRIT
Scopul efortului misionar este de a
propovædui mesajul Evangheliei res-
taurate într-un mod care sæ permitæ
Duhului Sfânt sæ-i îndrume atât pe
misionari, cât øi pe cei care sunt
învæflafli. Acest capitol îi va ajuta
pe viitorii misionari sæ predea prin
Spirit, instruindu-i sæ înfleleagæ cum
sæ invite Spiritul în propovæduirea lor,
precum øi ajutându-i sæ învefle øi sæ
foloseascæ metodele de propovæduire

de bazæ. Eforturile dumneavoastræ eficiente de a-i învæfla øi motiva pe cursanfli sæ
devinæ învæflætori excelenfli ai Evangheliei restaurate îi va transforma în unelte
mai bune în mâinile Domnului. 

DOCTRINE ØI PRINCIPII CARE TREBUIE ÎNfiELESE

• Pregætirea øi demnitatea personale sunt necesare pentru a propovædui prin
Spirit.

• Misionarii Îl pot invita pe Duhul Sfânt în propovæduirea lor.

• Misionarii trebuie sæ exerseze metode de propovæduire care edificæ.

IDEI DE PREDARE

Pregætirea øi demnitatea personale sunt necesare pentru 
a preda prin Spirit.

Expunefli un aparat de radio sau un instrument muzical cu coarde, cum ar fi o vioaræ
sau o chitaræ (sau scriefli „vioaræ” ori „chitaræ” pe tablæ sau expunefli o ilustraflie).
Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ declaraflia vârstnicului David B. Haight din manualul
cursantului (p. 32) øi sæ caute ce anume au în comun obiectele expuse cu a fi pe ace-
eaøi frecvenflæ cu Spiritul.

• Cum este sunetul unui aparat de radio sau al unui instrument muzical dezacor-
dat dacæ nu este pe frecvenflæ sau acordat?
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• Potrivit versetelor 17:2-3 øi 8:10 din Alma, ce pot face misionarii pentru a fi „pe
frecvenfla” Duhului Sfânt atunci când propovæduiesc?

• Conform scripturii Doctrinæ øi legæminte 1:33, de ce este important ca misionarii
sæ fie demni înainte ca ei sæ poatæ propovædui cu Spirit?

• De ce este vital ca misionarii sæ înfleleagæ cum sæ invite Duhul Sfânt øi sæ recu-
noascæ glasul Spiritului (vezi 3 Nefi 33:1)?

Scriefli urmætoarele întrebæri pe tablæ sub forma unui tabel (øi læsafli-le acolo pe tot
parcursul orei).

Invitafli-i pe cursanfli sæ propunæ ræspunsuri la fiecare dintre întrebærile de mai sus
øi scriefli ræspunsurile lor pe tablæ.

De asemenea, îi putefli ruga pe cursanfli sæ-øi aminteascæ un moment recent în care
au simflit Duhul Sfânt.

• Unde erafli øi ce s-a întâmplat când afli simflit Spiritul?

• Ce anume credefli cæ a invitat Duhul Sfânt în acel moment?

Rugafli-i pe cursanfli sæ compare pregætirea necesaræ pentru un examen important
cu pregætirea necesaræ pentru a merge în misiune.

• Ce elemente ale ambelor tipuri de pregætire sunt similare?

• Ce moduri de pregætire spiritualæ sunt necesare pentru ca un misionar sæ invite
Spiritul în viafla sa? (Dacæ este necesar, cursantul poate folosi declaraflia preøe-
dintelui James E. Faust, a vârstnicului Dallin H. Oaks øi a vârstnicului Henry B.
Eyring din manualul cursantului, p. 32-33.)

• Garanteazæ faptul cæ suntem pe frecvenflæ cu Duhul Sfânt faptul cæ vom fi
îndrumafli întotdeauna øi în fiecare aspect al propovæduirii noastre? De ce da øi
de ce nu? (Væ putefli referi la sfatul vârstnicului Dallin H. Oaks; vezi manualul
cursantului, p. 33).

Misionarii Îl pot invita pe Duhul Sfânt în propovæduirea lor.

Prezentafli filmul „A Man without Eloquence” („Un om færæ elocvenflæ”) din înre-
gistrarea 9 a DVD-ului (6:00). Este înfæfliøat preøedintele Brigham Young împærtæ-
øind povestirea convertirii sale øi se subliniazæ faptul cæ Duhul Sfânt este Cel care
îi convinge pe oameni. Ori putefli da citire citatului lui Brigham Young din
manualul cursantului (p. 31).

9

Ce anume împiedicæ
Spiritul sæ intre în

vieflile noastre?

Ce anume invitæ
Spiritul în vieflile

noastre?
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Adæugafli urmætorul titlu pe tablæ în a treia coloanæ a tabelului folosit anterior:

Ce anume invitæ Spiritul în propovæduirea noastræ?

Rugafli-i pe cursanfli sæ spunæ ce pot face pentru a invita Spiritul în propovæduirea lor.

• De ce este Spiritul important în propovæduirea Evangheliei restaurate?

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ sfatul preøedintelui Hinckley despre modul în care
pot propovædui prin Spirit (vezi manualul cursantului, p. 33).

• Ce credefli cæ înseamnæ ca misionarii sæ vorbeascæ din inimæ øi nu din cærflile lor?

Cerefli ca un voluntar sæ propovæduiascæ clasei „din inimæ” despre importanfla
Bisericii Domnului în viafla sa timp de douæ sau trei minute.

Împærtæøifli urmætorul sfat al preøedintelui Ezra Taft Benson øi rugafli-i pe cursanfli
sæ observe de ce numeøte el Duhul Sfânt drept cel mai important ingredient în
predarea Evangheliei restaurate:

Dafli citire urmætorului citat:

Misionarii îøi depun frecvent mærturia. Duhul Sfânt poate mærturisi adeværul
Evangheliei restaurate unui simpatizant în timp ce misionarul îøi depune mærturia.

• Cum ar putea depunerea mærturiei sæ invite Spiritul în predarea dumneavoastræ?

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ relatarea preøedintelui Boyd K. Packer øi declaraflia
din Fideli credinflei din manualul cursantului (p. 34).

• Potrivit afirmafliilor preøedintelui Packer øi citatului din Fideli credinflei, care sunt
elementele critice ale unei mærturii?

• Ce alte lucruri ar fi potrivit sæ fie împærtæøite într-o mærturie?

Explicafli cæ, deøi mulfli simpatizanfli sunt iniflial atraøi spre Bisericæ de prieteni, un
program al Bisericii (cum ar fi o searæ în familie) sau o doctrinæ (cum ar fi salvarea
copilaøilor), cea care îi convinge de adeværul mesajului este, deseori, puterea Duhului
Sfânt care lucreazæ printr-un membru sau mærturia unui misionar. Aducefli-væ aminte
întotdeauna cæ Duhul Sfânt este convertitorul suprem. Spiritul depune mærturie când
un misionar credincios, sincer depune mærturie onestæ.

„O mærturie este o dovadæ spiritualæ datæ de cætre Duhul Sfânt” (Fideli
credinflei: referinfle pentru Evanghelie [2005], p. 102).

„Sæ avefli cu voi mesajul care trebuie øi, apoi, propovæduifli prin Spirit.
Spiritul este singurul ingredient important în aceastæ lucrare. Prin Spirit,
persoanele øi familiile cærora le propovæduifli vor øti cæ-i iubifli øi cæ væ pasæ
de ei øi vor cunoaøte, de asemenea, adeværul mesajului dumneavoastræ øi
vor avea dorinfla de a-l urma” (în Conference Report, aprilie 1987, p. 62;
sau Ensign, mai 1987, p. 51).
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Citifli øi discutafli cu respectivii cursanfli ultimele douæ declaraflii ale preøedintelui
Gordon B. Hinckley din manualul cursantului (p. 34).

• Potrivit preøedintelui Hinckley, ce putere existæ în depunerea mærturiei?

• Ce-i poate îndemna o mærturie pe oameni? (Sæ vinæ la Hristos acceptând pri-
mele principii øi rânduieli ale Evangheliei.)

Rugafli-i pe cursanfli sæ se împartæ în echipe de câte doi. Rugafli fiecare echipæ sæ
aleagæ unul dintre urmætoarele subiecte, sæ mediteze asupra sentimentelor legate de
subiectul respectiv øi sæ-øi împærtæøeascæ apoi una alteia, în douæ sau trei minute,
sentimentele legate de subiectul pe care øi l-au ales. Reamintifli-le cæ mærturia sin-
ceræ reprezintæ o parte importantæ a predærii prin Spirit.

• Profefli øi apostoli în viaflæ

• Biserica adeværatæ a Domnului

• Darul Duhului Sfânt

• Profetul Joseph Smith

• Cartea lui Mormon

• Salvatorul Isus Hristos

Încheiafli aceastæ secfliune a lecfliei întrebând dacæ doreøte cineva sæ împærtæøeascæ
clasei mærturia sa sau împærtæøifli-væ dumneavoastræ mærturia.

Misionarii trebuie sæ exerseze metode de propovæduire care edificæ.

Urmætoarele idei de predare oferæ modalitæfli de a prezenta cursanflilor câteva
metode de propovæduire øi de a le exersa puflin. Este absolut necesar ca misionarii
sæ învefle sæ propovæduiascæ cu entuziasm, încredere øi claritate pentru a putea sæ
propovæduiascæ prin Duhul Sfânt.

Notæ Aceastæ idee privind predarea a fost menflionatæ la începutul capitolului 3.
Invitafli-i pe cursanflii desemnafli anterior sæ vinæ în fafla clasei.

Spunefli clasei cæ afli rugat doi cursanfli sæ demonstreze cum ar putea misionarii
sæ propovæduiascæ un anumit principiu. Invitafli unul sau doi cursanfli sæ joace
rolul simpatizanflilor. Rugafli clasa sæ fie atentæ øi sæ se pregæteascæ sæ discute
despre metoda de propovæduire folositæ de misionari. Sugerafli-le sæ ia notifle
pentru a discuta despre metodele eficiente pe care le-au folosit misionarii, pre-
cum øi despre modalitæflile în care ar putea fi îmbunætæflitæ propovæduirea.
Permitefli ca propovæduirea sæ înceapæ, dupæ care clasa o va evalua øi comenta.
Nu uitafli sæ includefli observafliile „simpatizanflilor”. Dacæ este necesar, putefli
folosi urmætoarele întrebæri øi sugestii pentru a ajuta evaluarea propovæduirii:

• Care este reacflia dumneavoastræ faflæ de metoda lor de propovæduire?

• Scriefli pe tablæ metodele sau aptitudinile pe care le-au folosit øi care au fost utile
în propovæduirea lor. Ajutafli-i pe cursanfli sæ înfleleagæ cæ strategii ca întrebærile
bune, atenflia acordatæ unui coleg în timp ce vorbeøte øi ascultarea cu atenflie a
întrebærilor adresate de simpatizant øi a comentariilor lui sunt, toate, metode ce
trebuie urmærite cu atenflie øi discutate.

• Ce obiceiuri sau comportamente din timpul propovæduirii ar putea distrage
atenflia unui simpatizant de la Spirit øi de la importanfla mesajului?

• În ce moduri invitæ Spiritul metodele bune de propovæduire?
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Continuafli sæ completafli lista de pe tablæ cu titlul „Ce anume invitæ Spiritul în
propovæduirea noastræ?”.

Întocmifli, pe tablæ, urmætorul tabel færæ a scrie aptitudinile din paranteze:

Salvatorul a folosit metode de propovæduire 
edificatoare al cæror exemplu îl putem urma.

Scripturæ Metodæ sau deprindere de a propovædui

D&L 45:3-5 (Rugafli-væ pentru alflii.)

Matei 16:15-17; Luca 10:26-27 (Adresafli întrebæri øi ascultafli 
ræspunsurile.)

Matei 17:20; Luca 5:4-10 (Folosifli ilustraflii øi obiecte.)

Matei 26:30 (Folosifli muzica.)

Luca 10:25-37, 15:11-32 (Împærtæøifli povestiri øi exemple.)

Luca 24:27 (Folosifli scripturile.)

Ioan 10:17-18, 27 (Depunefli mærturie; propovæduifli despre
ispæøire.)

Invitafli-i pe cursanfli sæ citeascæ, cu glas tare, pe rând, scripturile. Invitafli apoi pe
membrii clasei sæ indice o metodæ pe care a folosit-o Salvatorul când a propovæduit
øi pe care o pot folosi øi ei. Scriefli ræspunsurile lor pe tablæ. Invitafli-i sæ adauge alte
exemple din scripturi din viafla Salvatorului pe care øi le amintesc.

• De ce credefli cæ a urma exemplele de propovæduire date de Salvator væ poate
ajuta sæ învæflafli sæ propovæduifli prin Spirit?

Pentru a fi învæflætori eficienfli, misionarii nu trebuie sæ foloseascæ expresii øi
cuvinte nefamiliare simpatizanflilor lor. Când învæflætorii folosesc cuvinte nefami-
liare færæ a le explica înflelesul, posibilitatea ca simpatizantul sæ înfleleagæ øi sæ fie
edificat se diminueazæ. Citifli clasei urmætorul caz de studiu ipotetic:

Dupæ ce i-a întâlnit pe misionari cu puflinæ vreme în urmæ, familia Miller
acceptæ invitaflia de a participa la adunærile de duminica ale Bisericii. În timpul
adunærii de împærtæøanie, familia Miller ascultæ anunflurile cu privire la adunarea
preofliei din flæruø, la activitatea de îmbunætæflire a vieflii membrelor a Societæflii
de Alinare øi activitatea comunæ a Tinerelor Fete øi Tinerilor Bæiefli. Domnul øi
doamna Miller participæ la o clasæ a Øcolii de duminicæ alæturi de misionari.
Învæflætorul foloseøte cuvinte øi expresii ca dispensaflie, încercæri din viafla
muritoare, lumea spiritualæ øi telestial.

Întrebafli-i pe cursanfli: Cum i-ar fi putut pregæti misionarii pe membrii familiei
Miller pentru prima lor participare la o adunare a Bisericii?

Explicafli cæ membrii Bisericii folosesc, deseori, multe cuvinte care nu sunt fami-
liare ca sens simpatizanflilor. De exemplu, folosirea cuvintelor adunarea ramurii
înseamnæ, pentru sfinflii din zilele din urmæ, o întrunire a unei organizaflii a
Bisericii, însæ pe cei de alte credinfle i-ar putea determina sæ se gândeascæ la pomi.
Uneori, chiar aceleaøi cuvinte folosite de douæ religii diferite pot avea înflelesuri
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foarte diferite. Mulfli termeni nu sunt înfleleøi de cei care nu ne cunosc credinfla.
Scriefli urmætoarele cuvinte pe tablæ ca exemple:

apostazie
apostol
rânduieli ale salværii
preoflie
flæruø
centru de flæruø
mærturie
episcopie sau ramuræ

Invitafli-i pe cursanfli sæ formuleze definiflii simple pentru fiecare dintre aceste
cuvinte øi scriefli-le pe tablæ. Iatæ câteva modele de definiflii:

apostazie când oamenii întorc spatele lui Dumnezeu øi învæflæturilor Lui; îndepærtare
de adevær;

rânduieli ale salværii ceremonii sau ritualuri sacre care au sensuri spirituale;

preoflie autoritate lui Dumnezeu de a acfliona în numele Sæu; autoritatea lui
Dumnezeu împærtæøitæ bærbaflilor credincioøi, care sunt membri ai Bisericii Sale;

episcopie sau ramuræ un grup de membri ai Bisericii, care locuiesc într-o anumitæ
zonæ øi preaslævesc împreunæ.

Discutafli de ce este important ca un misionar sæ explice astfel de cuvinte simpati-
zanflilor. Rugafli-i pe cursanfli sæ adauge listei alte cuvinte pe care simpatizanflii s-ar
putea sæ nu le cunoascæ dar pe care le-ar putea auzi în timpul lecfliilor misionare.
Cerefli clasei sæ formuleze definiflii simple pentru fiecare dintre cuvintele pe care le
adaugæ listei. Dacæ ei nu propun urmætoarele cuvinte, le putefli adæuga dumnea-
voastræ pe listæ øi le putefli cere sæ formuleze definiflii simple: Biblie, episcop, a
îndura pânæ la sfârøit, darul Duhului Sfânt, Societatea Primaræ, Societatea de
Alinare, restaurare, împærtæøanie, flæruø, ispitæ, mærturie.

Misionarii trebuie sæ explice simpatizanflilor cuvintele sau expresiile necunoscute
care apar în timpul propovæduirii øi pregætirii pentru a participa la o adunare a
Bisericii. Misionarii îi pot informa pe instructorii clasei, înainte de a începe ora, cæ
sunt prezenfli simpatizanfli, astfel încât învæflætorii sæ fie atenfli la modul de expri-
mare. Multe episcopii øi ramuri organizeazæ o clasæ în care se predau Principiile
Evangheliei membrilor mai puflin activi sau celor care nu sunt de credinfla noastræ.

Desenafli un semn de întrebare mare pe tablæ. Invitafli-i pe cursanfli sæ discute de ce
sunt vitale întrebærile pentru o propovæduire bunæ. Dacæ niciun cursant nu discutæ
urmætoarea idee, o putefli citi clasei.

Subliniafli faptul cæ nu toate întrebærile servesc aceluiaøi scop. Discutafli despre
diferitele tipuri de întrebæri pe care le folosesc misionarii øi ajutafli-i pe cursanfli sæ

„Isus Hristos, Învæflætorul Suprem, a adresat deseori întrebæri pentru a încu-
raja oamenii sæ se gândeascæ øi sæ punæ în practicæ principiile pe care El le-a
predat… Întrebærile Sale au îndemnat la gândire, la analiza sufletului øi la
angajament” (Predarea, nu este chemare mai mare [1999], p. 68).
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înfleleagæ scopul lor øi principiile importante ce stau la baza adresærii întrebærilor.
Urmætoarele idei despre întrebæri pot ajuta discuflia în clasæ.

Întrebæri la care se ræspunde cu „da” øi „nu”. Întrebærile la care se poate ræspunde
cu da øi nu vor fi adresate pentru a obfline angajamente sau pentru a stabili dacæ
cineva înflelege sau aprobæ ori dezaprobæ ceea ce afli predat. Invitafli-i pe cursanfli
sæ se gândeascæ la un exemplu de întrebare de obflinere a angajamentului pe care
ar folosi-o un misionar.

Adresafli întrebæri care motiveazæ gândirea øi invitæ un ræspuns. Scriefli, pe tablæ, cuvin-
tele ce, cum øi de ce. Întrebafli-i pe cursanfli care este diferenfla dintre aceste tipuri de
întrebæri øi întrebærile la care se ræspunde cu da/nu. (Asigurafli-væ cæ respectivii cur-
sanfli înfleleg cæ întrebærile care încep cu ce, cum sau de ce îi încurajeazæ pe cei ce
învaflæ sæ gândeascæ mai profund la înflelesul principiilor Evangheliei øi al versete-
lor din scripturi. Ele necesitæ un ræspuns mai complex decât da sau nu. De obicei,
ele au mai multe ræspunsuri corecte.) Invitafli-i pe membrii clasei sæ formuleze una
sau douæ întrebæri folosind ce, cum øi de ce pe care le-ar putea adresa un misionar
în timp ce predæ Evanghelia restauratæ. Iatæ câteva exemple.

• Ce afli învæflat din relatarea primei viziuni?

• Cum afli descrie credinfla?

• De ce credefli cæ Tatæl Ceresc a fæcut ca noi sæ uitæm viafla træitæ alæturi de El
înainte de a veni aici, pe pæmânt?

Scriefli întrebærile formulate de ei pe tablæ. Întrebafli de ce ar fi util ca misionarii
sæ adreseze simpatizanflilor aceste tipuri de întrebæri. Asigurafli-væ cæ respectivii
cursanfli înfleleg cæ aceste tipuri de întrebæri sunt cele mai importante când ei îi
ajutæ pe simpatizanfli sæ punæ în practicæ principiile Evangheliei în vieflile lor.

Acordafli timp de gândire înainte de a cere un ræspuns. Adresafli cursanflilor o serie de trei
sau patru întrebæri, acordându-le numai douæ sau trei secunde dupæ fiecare întrebare
înainte ca dumneavoastræ înøivæ sæ ræspundefli la întrebare. Apoi, întrebafli-i de ce a
fost greu sæ ræspundæ întrebærilor dumneavoastræ.

• De ce au nevoie simpatizanflii de timp pentru a se gândi la majoritatea întrebæ-
rilor înainte de a da un ræspuns?

• De ce credefli cæ, în timpul predærii, unii misionari ar putea sæ nu fie destul de
ræbdætori pentru a-i læsa pe cei cærora le predau sæ se gândeascæ la întrebare
înainte de a da un ræspuns?

• Care ar putea fi problema dacæ acordafli suficient timp pentru a primi un ræs-
puns dar cei cærora le predafli nu ræspund totuøi? (Dacæ nu se dæ niciun ræspuns,
este posibil ca întrebarea sæ nu fi fost claræ øi este necesar ca misionarul sæ o
reformuleze.)

Ascultafli ræspunsurile simpatizanflilor. Întrebafli-i pe cursanfli dacæ au dat vreodatæ un
ræspuns la o întrebare øi persoana care a pus întrebarea le-a ignorat ræspunsul.

• Cum influenfleazæ dorinfla dumneavoastræ de a ræspunde la alte întrebæri faptul
cæ ræspunsul dumneavoastræ este ignorat sau neglijat?

Misionarii se pot asigura cæ înfleleg ræspunsurile adresând întrebæri ajutætoare, cum
ar fi: „Putefli sæ-mi exemplificafli ceea ce vrefli sæ spunefli?” sau „Ce anume înseamnæ
acest lucru?”. De asemenea, întrebærile pot fi adresate altor participanfli la lecfliile
misionare pentru a afla ce sentimente au în legæturæ cu ceea ce predafli.
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Exersare. Putefli acorda cursanflilor câteva minute pentru a-øi exersa priceperea de a
adresa întrebæri. Rugafli-i sæ-øi imagineze cæ, în calitate de misionari, ei tocmai au
predat legea zeciuielii. Rugafli pe fiecare cursant sæ scrie douæ sau trei întrebæri sim-
ple cu referire la Evanghelie în care sæ foloseascæ aceste cuvinte: ce, de ce øi cum.
Asigurafli-væ cæ cel puflin una dintre aceste întrebæri îi cere persoanei care învaflæ sæ
punæ în practicæ un principiu al Evangheliei. Apoi, rugafli-i pe cursanfli sæ formeze
grupuri de câte doi sau trei øi sæ-øi împærtæøeascæ întrebærile unii altora. Îndemnafli-
i sæ acorde timp de gândire înainte de a cere un ræspuns øi sæ discute despre tipul
de întrebare ajutætoare pe care o pot adresa.

Cerefli ca fiecare grup sæ evalueze întrebærile. Rugafli-i sæ menflioneze care dintre
întrebæri ar motiva pe un simpatizant sæ gândeascæ cel mai mult øi care dintre
întrebæri ar cere ræspunsuri verbale complexe. Care dintre întrebæri ar putea fi
îmbunætæflite øi cum ar trebui reformulate pentru a fi mai bune?

Pe lângæ adresarea întrebærilor, ce alte metode putefli folosi pentru a øti dacæ per-
soana cæreia îi predafli înflelege? Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ sfatul preøedintelui
Boyd K. Packer din manualul cursantului (p. 36) cu privire la urmærirea ochilor
persoanelor care sunt învæflate. Apoi, discutafli urmætoarele întrebæri:

• Ce ne pot comunica ochii cuiva, expresia feflei sau limbajul trupului despre
modul în care ar putea accepta ceea ce predafli?

• De ce este important sæ acordafli atenflie atât reacfliilor neverbale, cât øi cuvintelor
rostite de cei cærora le predafli?

Împærtæøifli urmætoarele situaflii de predare øi invitafli-i pe cursanfli (1) sæ identifice
potenfliala problemæ, (2) sæ discute cum s-a gândit un misionar s-o depæøeascæ øi
(3) sæ stabileascæ ce alte soluflii ar putea fi folosite. (Posibile probleme øi rezolværi
sunt menflionate între paranteze.) În funcflie de mærimea clasei, putefli ruga clasa
sæ discute aceste situaflii pe grupuri.

• Dupæ ce l-au întâlnit pe domnul Lopez în parcul oraøului øi i-au arætat Cartea
lui Mormon, misionarii i-au înmânat un exemplar øi i-au explicat cæ existæ o
promisiune unicæ în Cartea lui Mormon. „Væ rog sæ citifli ce a spus Moroni în
Moroni 10:3-5”, l-a rugat vârstnicul Arroyo. Colegul lui a adæugat: „Moroni a
fost profet în America din vechime. Cuvintele lui se gæsesc la pagina 639 din
acest exemplar al Cærflii lui Mormon”. (Este posibil ca domnul Lopez sæ nu øtie
cine a fost Moroni øi nici unde sæ gæseascæ scriptura. Misionarii îi mai pot ajuta
pe cei cærora le predau furnizându-le informaflii simple pe scurt øi indicându-le
numærul paginilor. De asemenea, domnul Lopez ar putea întâmpina greutæfli în
citire. Vârstnicii l-ar putea ruga sæ citeascæ cu glas tare, dacæ doreøte. Ei s-ar
putea oferi sæ îi citeascæ în timp ce simpatizantul urmæreøte cele citite în
propriul exemplar.)

• Surorile misionare o învaflæ de doamna Young cum sæ se roage. Ele o invitæ sæ
spunæ o rugæciune, dar ea, politicos, refuzæ, explicând cæ încæ nu îi este uøor sæ
se roage în acest mod nou. Înainte, ea a spus rugæciuni pe care le memorase,
iar a spune o rugæciune din inimæ este o idee atât de diferitæ încât va dura
pânæ când se va obiønui. Când sora Ramos se oferæ sæ spunæ rugæciunea de
încheiere a unei lecflii misionare, ea se roagæ mai multe minute, exprimându-øi
multe gânduri øi sentimente personale øi folosind multe expresii cu care mem-
brii Bisericii sunt obiønuifli. (Când învæflæm o persoanæ sæ se roage, trebuie sæ
rostim rugæciuni scurte øi sæ urmæm îndeaproape paøii rugæciunii care au fost
predafli simpatizantului.)
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• Familia Cutler are mai mulfli copii mici. Misionarii doresc sæ predea mai multe
principii ale Evangheliei ceea ce dureazæ, de obicei, aproape o oræ. Ei hotæræsc
sæ împartæ lecflia în mai multe pærfli pe care sæ le predea în timpul mai multor
vizite. De asemenea, ei aduc ilustraflii øi un obiect pentru a ilustra principiile pe
care le discutæ. (Acordafli atenflie limitei de timp. Adaptafli-væ predarea având în
vedere nevoile celor cærora le predafli. Dacæ sunt prezenfli copii – øi chiar adulfli –
ilustrafliile simple øi obiectele îi pot ajuta sæ înfleleagæ mai bine øi sæ fie atenfli
mai mult timp.)

• În timp ce vârstnicul Gomez explicæ faptul cæ noi mergem în lumea spiritelor
când murim, colegul lui, vârstnicul Johnson, observæ o privire confuzæ la unul
dintre adolescenfli. (Colegii trebuie sæ vegheze øi sæ fie atenfli la preocupærile øi
nelæmuririle celor cærora li se predæ. Când nu vorbifli, privifli-le ochii pentru a
simfli când simpatizanflii au nevoie de explicaflii suplimentare sau de mærturie.
Oferifli ajutorul necesar. Rugafli-væ pentru colegul dumneavoastræ.)

TEME PROPUSE PENTRU CURSANfiI

• Intervievafli unul sau doi dintre cei mai eficienfli învæflætori ai Evangheliei pe
care îi cunoaøtefli. Rugafli-i sæ împærtæøeascæ ce i-a ajutat sæ învefle sæ predea prin
Spirit. Invitafli-i sæ-øi împærtæøeascæ gândurile despre cum se predæ øi despre
modul în care sæ invifli Spiritul în predare. Luafli notifle în timpul interviului.
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NOI ÎNVÆfiÆM SÆ PREDÆM 
„PRIN STUDIU ØI, DE ASEMENEA,
PRIN CREDINfiÆ”, PARTEA 1

La Centrul de pregætire a misionarilor, misionarii
au petrecut mai multe ore în fiecare zi studiind
singuri sau împreunæ cu colegul. În timpul misiu-
nii, se aøteaptæ ca misionarii sæ continue sæ stu-
dieze în fiecare zi. Ei trebuie sæ învefle „prin studiu
øi, de asemenea, prin credinflæ” (D&L 88:118), stræ-
duindu-se sæ-øi formeze un rezervor de cunoøtinfle
despre Evanghelie øi elemente esenfliale pentru
convertire pe care sæ le foloseascæ în predare.

În acest capitol, cursanflii vor învæfla cum sæ
obflinæ cunoaøtere prin studiu øi prin credinflæ.
Li se va oferi prilejul sæ exerseze predarea în
timpul orei cu ajutorul acestor notifle. Pregætirea
lecfliei prin studiu øi prin credinflæ este un aspect
abordat øi în capitolul 6 pentru a se oferi mai

mult timp pentru prezentarea øi exersarea îndemânærilor importante pentru stu-
diu øi pregætirea lecfliei. Cursanflii vor avea multe prilejuri în timpul acestui curs,
în CPM, în cadrul misiunii øi pe parcursul vieflii lor sæ punæ în practicæ sfatul pe
care Domnul l-a dat lui Hyrum Smith înainte de a pleca în misiune: „Mai întâi
cautæ sæ obflii cuvântul Meu” (D&L 11:21).

DOCTRINE ØI PRINCIPII CARE TREBUIE ÎNfiELESE

• Rugæciunea øi reflectarea asupra scripturilor ne ajutæ sæ ne pregætim pentru a
primi influenfla Duhului Sfânt.

• Noi trebuie sæ cæutæm sæ obflinem cuvântul.

• Noi obflinem cuvântul studiind øi pregætindu-ne sæ propovæduim Evanghelia
restauratæ.
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IDEI DE PREDARE

Rugæciunea øi reflectarea asupra scripturilor ne ajutæ 
sæ ne pregætim pentru a primi influenfla Duhului Sfânt.

Explicafli cæ, în general, comunicarea spiritualæ necesitæ o anumitæ acfliune, în prea-
labil, din partea noastræ. Împærtæøifli urmætoarea declaraflie a vârstnicului L. Lionel
Kendrick, din Cei Øaptezeci:

• Ce lucruri anume putem face pentru a ne pregæti sæ primim inspiraflie?

• Care este obligaflia noastræ dupæ ce primim inspiraflie (vezi D&L 46:7)?

Urmætoarele declaraflii øi întrebæri væ vor ajuta sæ discutafli aceste principii cu res-
pectivii cursanfli.

Rugæciunea este temelia comunicærii spirituale. Citifli urmætoarea declaraflie a pre-
øedintelui Boyd K. Packer:

• De ce este important sæ væ rugafli des pentru a primi inspiraflie?

• Unde øi când afli constatat cæ sunt locul øi momentul cele mai bune ale zilei în
care sæ væ rugafli în legæturæ cu preocupærile sau nevoile serioase?

Meditarea asupra scripturilor ne pregæteøte pentru a primi revelaflie. Citifli împreunæ
Doctrinæ øi legæminte 76:19 øi 138:1-2, 11.

• Ce credefli cæ înseamnæ a medita (vezi 2 Nefi 4:16)?

• Când credefli cæ ar trebui misionarii sæ-øi facæ timp pentru a medita asupra
scripturilor?

Citifli declaraflia surorii Anne G. Wirthlin din manualul cursantului (p. 40) øi
rugafli-i pe cursanfli sæ discute de ce simt cæ meditarea asupra scripturilor invitæ
revelaflia.

„Inspiraflia nu vine – probabil nu poate – dacæ nu o cerefli sau dacæ nu o
cere cineva în numele dumneavoastræ.

Niciun mesaj din scripturæ nu este repetat mai des decât invitaflia, chiar
porunca, de a ne ruga – de a cere.

Rugæciunea este o parte atât de importantæ a revelafliei, încât, færæ ea,
vælul poate ræmâne neridicat pentru dumneavoastræ. Învæflafli sæ væ rugafli.
Rugafli-væ des. Rugafli-væ în gând, în inima dumneavoastræ. Rugafli-væ în
genunchi” (în Conference Report, octombrie 1994, p. 76; sau Ensign,
noiembrie 1994, p. 59).

„Primirea revelafliei personale nu este un proces pasiv. În timp ce cæutæm o
astfel de revelaflie, trebuie sæ ne pregætim pentru aceste experienfle sacre.
Preøedintele Spencer W. Kimball ne-a spus cæ: «Dumnezeu Se dezvæluie
oamenilor care sunt pregætifli pentru astfel de manifestæri» (CR, aprilie 1964,
p. 97)” („Personal Revelation”, Brigham Young University 1996-1997 Speeches
[1997], p. 252).
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Noi trebuie sæ cæutæm sæ obflinem cuvântul.

Acoperifli legenda care indicæ denumirea centrului de pregætire a misionarilor øi
arætafli clasei urmætoarea ilustraflie. Întrebafli-i pe cursanfli dacæ øtiu ce este aceastæ
clædire øi unde se aflæ. Dezvæluifli ræspunsul øi informafli-i pe cursanfli cæ existæ
multe centre de pregætire a misionarilor în lume, inclusiv cel mai mare øi mai
cunoscut, centrul din Provo, Utah. Astfel de centre se mai aflæ în flæri ca Anglia,
Noua Zeelandæ, Ghana, Brazilia, Republica Dominicanæ, Filipine, Japonia, Africa
de Sud, Spania, Peru, Mexic, Coreea, Guatemala, Columbia øi Chile. Invitafli-i pe
cursanfli sæ împærtæøeascæ ce øtiu despre activitæflile care se desfæøoaræ în centrele de
pregætire a misionarilor. Explicafli cæ, în CPM, se pune accent pe cunoaøterea
Evangheliei restaurate.

• De ce nu trebuie sæ aøteptafli pânæ când ajungefli la CPM pentru a începe sæ
studiafli cu seriozitate Evanghelia restauratæ?

Rugafli mai mulfli cursanfli sæ citeascæ cu glas tare una dintre urmætoarele scripturi:
Doctrinæ øi legæminte 11:21; 42:14; 84:85; 100:5-8.

• Ce principii putefli gæsi în aceste versete? (Întocmifli o listæ pe tablæ.)

Împærtæøifli urmætoarea declaraflie a preøedintelui Ezra Taft Benson:

• Ce credefli cæ înseamnæ sæ ajungæ la locul de desfæøurare a misiunii «pregætifli sæ
înceapæ imediat munca»?

Noi obflinem cuvântul studiind øi pregætindu-ne sæ propovæduim
Evanghelia restauratæ.

Împærtæøifli urmætoarea declaraflie a vârstnicului Jeffrey R. Holland, din Cvorumul
celor Doisprezece Apostoli:

• La ce credefli cæ se referea vârstnicul Holland? (Trezirea la timp, respectarea tim-
pului de studiu, planificare, rugæciune.)

„Le-am spus misionarilor din întreaga lume cæ ei pot reuøi sau pot eøua
în misiunea lor între 6:30 øi 9:30 dimineafla” („Missionary Work and the
Atonement of Jesus Christ” [seminar pentru noii preøedinfli de misiune,
20 iunie 2000], p. 5).

„Noi îi iubim pe tofli misionarii noøtri care slujesc Domnului cu timp deplin
în cadrul misiunii. Existæ o diferenflæ între misionari. Unii sunt, în prima
lunæ a misiunii lor, mai bine pregætifli sæ-L slujeascæ pe Domnul decât sunt
alflii care se întorc acasæ dupæ 24 de luni.

Noi dorim ca, în misiune, sæ ajungæ tineri bæiefli care sunt «pregætifli sæ
înceapæ imediat munca», care au credinfla ce izvoræøte din neprihænire
personalæ øi viaflæ curatæ pentru ca sæ poatæ avea o misiune frumoasæ øi cu
rezultate bune” (în Conference Report, aprilie 1986, p. 59; sau Ensign, mai
1986, p. 45).
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• Cum poate folosirea eficientæ a timpului de studiu sæ determine „reuøita sau
eøecul” unei misiuni?

Deøi detaliile programelor variazæ de la o misiune la alta, este de aøteptat ca misio-
narii sæ dedice timp considerabil, în fiecare zi, studiului Evangheliei restaurate øi
limbii respective, atât personal, cât øi împreunæ cu colegul.

Împærtæøifli mai mult din declaraflia vârstnicului Holland cu privire la timpul de
studiu al misionarilor. Iatæ pe ce pune accent în sfatul pe care îl dæ:

• Care este scopul central al studiului zilnic din scripturi?

Rugafli un cursant sæ citeascæ memoriile vârstnicului L. Tom Perry despre modul
în care timpul de studiu personal din perioada în care a fost misionar i-a influen-
flat viafla (vezi manualul cursantului, p. 41) sau putefli opta pentru a viziona înre-
gistrarea 10 (0:53) a DVD-ului. Invitafli-i pe cursanfli sæ remarce beneficiile pe care
le-au avut ca urmare a acestei experienfle zilnice.

• Ce menflioneazæ vârstnicul Perry ca beneficii ale studiului individual? Dar ale
studiului cu colegul?

Încurajafli-i pe cursanfli sæ facæ eforturi pentru a utiliza la maxim timpul de studiu
zilnic.

Invitafli-i pe cursanfli sæ citeze din memorie unul sau douæ articole de credinflæ.
Facefli acelaøi lucru cu douæ sau trei scripturi de bazæ învæflate la seminar. Apoi,
rugafli-i pe aceøti cursanfli sæ descrie metoda pe care au folosit-o pentru a memora.

• Care sunt beneficiile pentru un misionar care a memorat multe scripturi?

• Cum poate memorarea scripturilor sæ fie un exercifliu pentru credinflæ, dar øi
pentru studiu?

Explicafli cursanflilor cæ un mijloc eficient de a obfline cuvântul prin studiu este de
a învæfla sæ identifice øi sæ punæ în practicæ, în propria viaflæ, principiile din scrip-
turi. Un principiu este un adevær fundamental care serveøte ca temelie pentru cre-
dinflæ sau faptæ. A pune în practicæ înseamnæ cæ cineva foloseøte acel principiu sau
acea idee pentru a îmbunætæfli sau întæri înflelegerea sau comportamentul.

Unele scripturi prezintæ principiul în mod explicit. Rugafli cursanflii sæ citeascæ,
de exemplu, Alma 41:10 øi sæ noteze principiul afirmat în ultima propoziflie.
(„Ticæloøia niciodatæ nu a fost fericire”.)

• Cum putefli pune în practicæ acest principiu în viafla dumneavoastræ?

10

„În acele ore ale dimineflii, misionarul care studiazæ øi se roagæ cu sârguinflæ
este cel care primeøte mærturia Tatælui despre Fiul, purtatæ prin foc øi Duhul
Sfânt cætre inima misionarului. Acesta este motivul pentru care vrem sæ væ tre-
zifli la timp… Vrem ca voi sæ væ putefli pregæti, sæ primifli Spiritul Domnului,
sæ primifli din nou mærturia dumneavoastræ despre lucrarea salværii în care
suntefli angajafli, salvare care este în Hristos Isus” („Missionary Work and the
Atonement of Jesus Christ”, p. 5).
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Alte scripturi nu sunt uøor de înfleles øi este necesar sæ cercetafli pentru a gæsi prin-
cipiul. Rugafli cursanflii sæ citeascæ, de exemplu, Ioan 3:5 øi sæ formuleze principiul
conflinut în acea scripturæ. Ræspunsurile posibile ar putea fi:

• Pentru a te alætura Bisericii, trebuie sæ fii botezat øi confirmat.

• Pentru a intra în împæræflia celestialæ, este nevoie de botez øi confirmare.

• Pentru a fi un bun sfânt din zilele din urmæ trebuie sæ respectafli legæmintele
botezului øi sæ træifli astfel încât darul Duhului Sfânt sæ acflioneze în viafla dum-
neavoastræ.

Explicafli cæ, deseori, dintr-un pasaj din scripturi, se pot desprinde mai multe prin-
cipii. Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ Doctrinæ øi legæminte 31:1 øi sæ menflioneze
cât mai multe principii pot din acel verset scurt. Dupæ fiecare ræspuns, oferifli-le
timp de gândire. (Sæ nu væ îngrijoreze momentele scurte de liniøte ce apar când
cursanflii se gândesc.)

Câteva ræspunsuri posibile ar putea fi:

• Domnul ne cunoaøte pe fiecare dupæ nume („Thomas”).

• Putem deveni fii øi fiice ale lui Isus Hristos („fiul Meu”).

• Binecuvântærile vin datoritæ credinflei („binecuvântat eøti tu datoritæ credinflei
tale”).

• În supunerea faflæ de principiile Evangheliei, existæ o relaflie cauzæ-efect (de
exemplu, credinfla aduce binecuvântæri).

• Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu („lucrarea Mea”).

• Este nevoie de credinfla noastræ pentru a recunoaøte lucrarea lui Dumnezeu.

• Dumnezeu Îøi cunoaøte copiii.

• Revelaflii au loc în zilele din urmæ.

• Dumnezeu poate vorbi oamenilor obiønuifli.

Atragefli-le atenflia cursanflilor cæ noi nu trebuie sæ „exageræm” sau sæ „distorsio-
næm” înflelesul scripturilor sau sæ identificæm concepte care nu existæ în ele, dar,
deseori, nu meditæm cu destulæ atenflie pentru a înflelege multe dintre principiile
ascunse în scripturi. Încurajafli-i pe cursanfli sæ citeascæ pasajele din scripturi mai
lent øi sæ mediteze mai profund asupra lor.

Repetafli exercifliul fie selectând una sau douæ dintre urmætoarele referinfle øi
cerând clasei sæ ræspundæ la fel ca înainte, fie împærflind clasa în grupuri mici øi
læsând fiecare grup sæ descopere øi sæ discute referinflele ce le-au fost repartizate.

• Alma 32:41-42

• Matei 5:14-16

• Psalmii 1:1-3

• Moise 6:57

Acordafli cinci pânæ la zece minute pentru aceastæ activitate de însuøire. Încheiafli
invitându-i pe cursanfli sæ-øi prezinte pe scurt observafliile despre avantajul gæsirii
principiilor în pasajele din scripturi.
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Expunefli un exemplar al scripturilor care are foarte multe sublinieri. Acesta poate
fi propria scripturæ sau, chiar mai bine, un exemplar din scripturile cursanflilor.

• Care sunt posibilele avantaje ale marcærii scripturilor?

Invitafli-i pe cursanfli sæ împærtæøeascæ modalitæfli de a sublinia pasaje din scripturi
pe care le consideræ utile. Întocmifli, pe tablæ, o listæ cu ideile lor. Subliniafli cæ
existæ multe moduri de a sublinia scripturile øi cæ este o opfliune personalæ. Dacæ
respectivii cursanfli aleg sæ-øi sublinieze scripturile, pot opta pentru o modalitate
care sæ-i ajute sæ noteze cuvinte importante, expresii, idei, oameni øi evenimente.
În cazul multor persoane, sublinierea scripturilor îi ajutæ sæ øi le aducæ aminte øi sæ
le gæseascæ mai uøor. Este mai bine sæ se accentueze elementele de bazæ ale subli-
nierii scripturilor decât sæ se predea un anumit mod de subliniere. Revedefli
„Subliniafli scripturile” din manualul cursantului (p. 42).

Notæ Urmætoarele idei de predare se referæ la îndemânarea de a întocmi øi a scrie
planuri de lecflii. Aceastæ îndemânare va fi folositæ din când în când pe parcursul
acestui curs. Misionarii sunt îndemnafli sæ-øi consemneze gândurile øi sæ le organi-
zeze pentru a-i ajuta sæ înfleleagæ doctrinele Evangheliei restaurate. Misionarii tre-
buie sæ se pregæteascæ într-un mod eficient pentru ei. Misionarii care merg al Centrul
de pregætire a misionarilor având experienflæ în acest domeniu vor avea un avantaj
în pregætirea lor pentru misiune.

Rugafli-i pe cursanfli sæ descrie ce este un plan de lecflie. Putefli indica respectivilor
cursanfli exemplul de plan de lecflie din manualul cursantului (vezi p. 45).
Subliniafli cæ acesta este doar un exemplu øi cæ existæ multe alte moduri de a pre-
gæti lecfliile. Unele persoane folosesc cifre øi litere pentru a întocmi o listæ øi a orga-
niza diferitele puncte. Alflii folosesc ilustraflii øi desene simple.

Întrebafli-i pe cursanfli dacæ au creat un plan pentru a-l folosi la o temæ scrisæ sau o
cuvântare.

• În ce fel v-a ajutat aceastæ pregætire?

Crearea unui plan de lecflie în timpul misiunii serveøte aceluiaøi scop. Rugafli câfliva
cursanfli sæ citeascæ cu glas tare, pe rând, paragrafele din cadrul secfliunii „Crearea
unui plan de lecflie îmbunætæfleøte însuøirea cunoøtinflelor øi predarea” din manua-
lul cursantului (p. 43-44). Discutafli apoi cu toatæ clasa elementele planului lecfliei
øi modelul de plan de lecflie din manualul cursantului (p. 44-45).

Rugafli-i pe cursanfli sæ se împartæ în echipe de câte doi. Rugafli fiecare echipæ sæ ela-
boreze, în 15 minute pe o coalæ de hârtie albæ, un plan de lecflie pentru predarea
unui singur subiect din scripturæ, cum ar fi Dumnezeire, Prima Viziune, rugæciunea,
credinfla în Isus Hristos, pocæinfla, zeciuiala sau postul. Dupæ perioada de pregætire,
invitafli câteva echipe de cursanfli sæ împærtæøeascæ clasei ce include planul lor. (Dacæ
ora se încheie dupæ aceastæ activitate, spunefli cursanflilor sæ-øi pæstreze planurile de
lecflii øi sæ le aducæ la ora viitoare, când se vor referi la ele din nou. Sau ora se poate
încheia înainte de efectuarea exercifliului de exersare a predærii. Continuafli øi înche-
iafli exercifliul în timpul orei urmætoare.)

Rugafli fiecare echipæ sæ-øi predea subiectul unei alte echipe de cursanfli. Ei pot
face aceasta explicând în propriile cuvinte ce au învæflat, folosindu-se de planul
lecfliei pentru a-øi aminti punctele pe care doresc sæ le împærtæøeascæ. Ambii cur-
sanfli trebuie sæ participe la predarea subiectului lor, aøa cum procedeazæ colegii
în cadrul misiunii.
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Instruifli-i pe cursanfli cæ, dupæ ce fiecare echipæ predæ, cei cærora li s-a predat tre-
buie sæ evalueze øi sæ-øi exprime opiniile cu privire la modul de predare al echipei
care a predat. Opiniile trebuie sæ punæ în evidenflæ doctrinele, scripturile øi ilustra-
fliile care au fost clare øi utile. Trebuie sæ se facæ propuneri care sæ îmbunætæfleascæ
predarea, cum ar fi scripturi suplimentare care ar fi putut fi folosite pentru a sus-
fline ideea predatæ, explicaflii sau scripturi care nu au fost clare øi cum ar putea fi
îmbunætæflite øi aøa mai departe.

Prezentafli cursanflilor evaluarea, subliniind cæ este important sæ cunoaøtem opi-
niile altora despre cum am procedat. Scopul exprimærii opiniilor nu este de a cri-
tica, ci de a læuda lucrurile fæcute bine øi a ajuta la îmbunætæflirea øi punerea lor
în practicæ. Subliniafli cæ exprimarea øi primirea de opinii va constitui o parte a
acestui curs în viitor. Ea este folositæ în pregætirea de la CPM øi în cadrul misiunii.
(Putefli, de asemenea, opta pentru a ruga o echipæ sæ meargæ în fafla clasei øi sæ
exemplifice modul lor de a preda.)

Schimbafli rolurile øi rugafli cealaltæ echipæ sæ predea øi sæ asculte opiniile colegilor.

Dupæ ce ambele echipe de cursanfli øi-au predat una alteia øi au ascultat opiniile
ajutætoare ale celeilalte echipe, discutafli împreunæ cu clasa despre sursele folosite
în pregætirea planului lor de lecflie.

• Pe care dintre aceste surse o considerafli cea mai utilæ øi de ce?

• Care sunt modalitæflile în care o echipæ a folosit aceeaøi sursæ diferit de cealaltæ
echipæ.

Întrebafli pe cursanfli în ce fel i-a ajutat predarea unui principiu al Evangheliei sæ-l
înfleleagæ mai bine øi sæ øtie cæ este adeværat. Încurajafli-i sæ continue sæ învefle ca
sæ devinæ învæflætori mai buni ai Evangheliei restaurate.

TEME PROPUSE PENTRU CURSANfiI

• Gândifli-væ la nivelul cunoøtinflelor despre Evanghelie pe care îl avefli în compa-
raflie cu nivelul pe care afli dori sæ-l atingefli în momentul ajungerii în misiune.
Stabilifli ce va trebui sæ facefli pentru a ajunge la acel nivel øi notafli-væ câteva
obiective care sæ væ ajute sæ dobândifli acea creøtere în înflelegerea Evangheliei.

• Alegefli o doctrinæ sau un principiu al Evangheliei restaurate pe care afli dori
sæ-l înflelegefli mai bine. Studiafli acea doctrinæ sau acel principiu øi elaborafli
un plan al lecfliei pe care s-o predafli pe baza studiului. Folosifli planul lecfliei
pentru a preda unui prieten sau unui membru al familiei.

• Începefli sau îmbunætæflifli un program de subliniere a scripturilor pentru propriile
scripturi.
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NOI ÎNVÆfiÆM SÆ PREDÆM 
„PRIN STUDIU ØI, DE ASEMENEA,
PRIN CREDINfiÆ”, PARTEA A 2-A

În acest capitol, se pune, în continuare,
accent pe îndemânærile prezentate în capi-
tolul 5. Datæ fiind importanfla pregætirii,
cursanflilor li se oferæ încæ un prilej de a-øi
exersa priceperea. Necesitatea credinflei øi
puterea Spiritului în timpul studiului øi
pregætirii pentru a preda sunt, de asemenea,
abordate. Când misionarii învaflæ sæ-øi orga-
nizeze modul în care înfleleg Evanghelia res-
tauratæ øi îøi exercitæ credinfla în studiu, li se
promite prezenfla Duhului Sfânt.

DOCTRINE ØI PRINCIPII CARE TREBUIE ÎNfiELESE

• Depunerea mærturiei invitæ Spiritul în predarea noastræ.

• Noi obflinem cuvântul prin credinflæ.

• Dumnezeu promite Duhul Sfânt acelora care Îi pæstreazæ cuvântul ca pe o
comoaræ.

IDEI DE PREDARE

Depunerea mærturiei invitæ Spiritul în predarea noastræ.

Întrebafli-i pe cursanfli câte dintre echipe øi-au depus mærturia în timpul predærii
pe echipe din ora anterioaræ. Unii dintre cursanfli nu s-au gândit poate sæ includæ
mærturia în predarea lor. Acesta este momentul potrivit sæ discutafli cu ei despre
importanfla depunerii mærturiei despre adeværul unui principiu al Evangheliei.

• De ce credefli cæ depunerea mærturiei øi împærtæøirea sentimentelor dumnea-
voastræ reprezintæ o parte importantæ a predærii?
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Împærtæøifli urmætoarele principii învæflate din îndrumarul pentru slujirea misionaræ
Predicafli Evanghelia Mea øi din declaraflia preøedintelui Boyd K. Packer cu privire la
depunerea mærturiei:

• Care sunt câteva modalitæfli în care putem depune mærturie sinceræ pe lângæ
folosirea expresiilor „depun mærturie” sau „mærturisesc”?

Explicafli cæ, deøi acestea sunt cuvintele potrivite ce trebuie folosite când predæm,
existæ øi alte modalitæfli corespunzætoare øi simple prin care cineva îøi poate depune
mærturia. De exemplu, un misionar ar putea spune: „Eu øtiu cæ, dacæ vefli fline ziua
de sabat sfântæ, vefli afla mai multæ pace în inima dumneavoastræ”. Declarafliile:
„Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu” øi „am aflat, singur, cæ este adeværatæ Cartea
lui Mormon” sunt amândouæ expresii ale mærturiei.

Invitafli-i pe cursanfli sæ discute modalitæfli în care un misionar ar putea folosi o
scripturæ, cuvintele profeflilor sau apostolilor moderni ori experienflele personale
pentru a depune mærturie despre un anumit principiu. Iatæ câteva exemple.

• Scriptura ca mærturie. O mærturie cæ Salvatorul a ispæøit pentru pæcatele noastre
se gæseøte în 2 Nefi 2:8.

• Cuvintele profeflilor øi apostolilor ca mærturie. „[Isus Hristos] Øi-a dat viafla pentru
a ispæøi pentru pæcatele întregii omeniri” („Hristos Cel Viu”, Liahona, aprilie
2000, p. 2).

• Experienfla personalæ ca mærturie. O tânæræ fatæ îøi plæteøte cu credinflæ zeciuiala
timp de mulfli ani øi are o mærturie personalæ despre adeværul acestui principiu.

Îndemnafli-i pe cursanfli sæ se gândeascæ la modalitæfli semnificative în care îøi pot
depune mærturia când invitæ alte persoane sæ vinæ la Hristos prin acceptarea prin-
cipiilor øi rânduielilor Evangheliei restaurate. Invitafli-i pe cursanfli sæ se ofere sæ
depunæ o mærturie de o frazæ despre un principiu al Evangheliei despre care ei
øtiu cæ este adeværat.

„Nu este un lucru neobiønuit ca un misionar sæ spunæ: «Cum pot depune
mærturie înainte de a obfline una? Cum pot eu sæ mærturisesc cæ Dumnezeu
træieøte, cæ Isus este Hristosul øi cæ Evanghelia este adeværatæ? Dacæ nu am o
asemenea mærturie, nu ar fi acest lucru necinstit?».

O, dacæ aø putea sæ væ învæfl acest unic principiu! O mærturie se va obfline
depunând-o. La un moment dat, în cæutarea dumneavoastræ de a obfline
cunoaøtere spiritualæ, are loc acel «salt al credinflei», cum îl numesc filosofii.
Este momentul în care afli ajuns la limita luminii øi afli pæøit în întuneric
pentru a descoperi cæ drumul este luminat în faflæ doar la un pas sau doi
distanflæ” (Boyd K. Packer, „That All May Be Edified” [1982], p. 339-340).

„Împærtæøirea în mod frecvent a mærturiei dumneavoastræ este una dintre
cæile cele mai puternice de a invita Spiritul øi de a-i ajuta pe alflii sæ simtæ
Spiritul. Ea adaugæ o dovadæ personalæ, actualæ, adeværurilor pe care le-afli
propovæduit din scripturi” (Predicafli Evanghelia Mea [2005], p. 215).

P R E G Æ T I R E A M I S I O N A R Æ M A N U A L U L Î N V Æ fi Æ T O R U L U I

N O I Î N V Æ fi Æ M S Æ P R E D Æ M „ P R I N S T U D I U Ø I ,  D E A S E M E N E A ,  P R I N C R E D I N fi Æ ” ,  P A R T E A A 2 - A

43



Misionarii se vor pregæti, în timpul studierii Evangheliei restaurate, sæ predea mul-
tor simpatizanfli diferifli. Cu cât vor deveni mai familiari øi se vor obiønui mai mult
cu pregætirea øi predarea pe baza notiflelor lor, cu atât vor fi mai bine pregætifli
când ajung la locul de desfæøurare a misiunii.

Urmætoarea idee privind predarea utilizeazæ experienfla elaborærii planului lecfliei
din lecfliile anterioare la care adaugæ elementul mærturie.

Împærflifli cursanflii în echipe de doi (diferite de echipele anterioare). Rugafli fiecare
echipæ sæ elaboreze, în 15 minute, un plan de lecflie de bazæ pentru predarea unui
singur subiect din scripturæ, pe care nu l-au subliniat sau predat deja. Rugafli-i sæ
includæ, în planul lecfliei, cel puflin douæ locuri în care pot depune mærturie sinceræ.
Îndemnafli-i sæ gæseascæ modalitæfli de a-øi depune mærturia færæ a folosi cuvintele
mærturisesc sau mærturie (vezi ideea de predare anterioaræ). Rugafli-i pe cursanfli sæ-øi
scrie ideile în planul lor de lecflie.

Cerefli fiecærei echipe sæ predea principiul sau subiectul din Evanghelie unei alte
echipe, referindu-se la planul lecfliei când este necesar. Ambii membri ai echipei
trebuie sæ participe la predarea subiectului lor øi fiecare trebuie sæ gæseascæ un
prilej de a-øi depune mærturia cel puflin o datæ în timpul lecfliei lor.

Dupæ ce predæ fiecare echipæ, cei cærora li s-a predat trebuie sæ se gândeascæ øi sæ
evalueze echipa care a predat. Opiniile trebuie sæ punæ în evidenflæ elementele pozi-
tive øi utile ale lecfliei. De asemenea, trebuie sæ se facæ propuneri care sæ îmbunætæ-
fleascæ predarea, cum ar fi scripturi suplimentare care ar fi putut fi folosite pentru a
susfline predarea, descrieri ale pærflilor care nu au fost clare øi cum ar putea fi modi-
ficate sau îmbunætæflite øi aøa mai departe.

Schimbafli rolurile øi rugafli cealaltæ echipæ sæ predea, sæ mærturiseascæ øi sæ asculte
opiniile colegilor. Dacæ perioada de curs este scurtæ, putefli continua acest exercifliu
ora viitoare pentru a acorda cursanflilor timp suficient pentru a-øi termina temele
primite.

Noi obflinem cuvântul prin credinflæ.

Repartizafli câtorva cursanfli referinflele din scripturi menflionate mai jos. Rugafli-i
sæ citeascæ scripturile clasei, punând accent pe verbele folosite în scripturi pentru
a væ spune cum sæ studiafli cuvântul Domnului øi explicând ceea ce cred ei cæ
înseamnæ fiecare verb (subliniere adæugatæ).

• „Cugetæ asupra” cærflii legii (Iosua 1:8).

• „Ospætafli-væ din cuvintele lui Hristos” (2 Nefi 32:3).

• „[Pune] stæpânire pe cuvântul lui Dumnezeu” (Helaman 3:29).

• „Gândifli-væ la lucrurile pe care Eu vi le-am spus” (3 Nefi 17:3).

• „Pæstrafli continuu în inima voastræ ca pe o comoaræ, cuvintele vieflii” (D&L 84:85).

Rugafli-i pe cursanfli sæ descrie cum doresc sæ studieze scripturile folosind metoda
descrisæ de fiecare dintre aceste verbe, precum øi rolul øi importanfla pe care o are
credinfla în acest mod de studiere a scripturilor.

Invitafli-i pe cursanfli sæ citeascæ primul paragraf din manualul cursantului, de la
principiul „Noi obflinem cuvântul prin credinflæ” (p. 49).
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• De ce este rugæciunea rostitæ cu credinflæ necesaræ pentru a înflelege învæflæturile
Domnului?

• Ce implicaflii are acest paragraf pentru activitatea de predare a misionarilor?

Invitafli-i pe mai mulfli cursanfli sæ citeascæ respectivei clase una dintre declara-
fliile apostolilor cu privire la obflinerea învæflæturilor Domnului prin credinflæ din
manualul cursantului (vezi manualul cursantului, p. 49-50). Rugafli un alt cur-
sant sæ rezume ce ne învaflæ fiecare declaraflie despre învæflarea cu credinflæ øi ce
implicaflie are ea în predare.

Dumnezeu promite Duhul Sfânt acelora care Îi pæstreazæ cuvântul 
ca pe o comoaræ.

Invitafli clasa sæ citeascæ Doctrinæ øi legæminte 84:85 øi sæ caute binecuvântærile pe
care le au aceia care „pæstreazæ ca pe o comoaræ” scripturile în inima lor.

Læsafli spafliu liber pe tablæ pentru douæ diagrame. Desenafli pe tablæ urmætoarea
diagramæ øi discutafli, pe scurt, cum poate fi folositæ o astfel de diagramæ pentru a
analiza un verset. Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ Doctrinæ øi legæminte 11:21 øi
notafli binecuvântærile pe care le aduce studiul scripturilor.

Obflinefli cuvântul Domnului —> Limba este dezlegatæ —> Obflinefli Spiritul
Domnului øi cuvântul Sæu —> Puterea lui Dumnezeu pentru a convinge oamenii

Rugafli pe un cursant, care s-a oferit voluntar, sæ meargæ la tablæ øi sæ facæ o planøæ
simplæ, care sæ ilustreze Alma 17:2-3, în timp ce clasa citeøte la unison versetele.

În timp ce cursantul întocmeøte diagrama, întrebafli clasa:

• De ce este important ca misionarii sæ cunoascæ øi sæ înfleleagæ aceste versete?

Continuafli prin a citi urmætoarea declaraflie a preøedintelui Ezra Taft Benson, al
treisprezecelea preøedinte al Bisericii:

Întrebafli dacæ respectivul cursant doreøte sæ facæ vreo modificare în planøæ având
în vedere aceastæ declaraflie.

Cursantul poate scrie ceva similar urmætoarelor:

Cæutafli sæ obflinefli cuvântul —> Pæstrafli ca pe o comoaræ cuvântul —> Avefli
dorinfle drepte —> Stræduifli-væ sæ înflelegefli lucrærile Spiritului —> Dezvoltafli-væ
puterea de a convinge

• În ce mod este redusæ eficienfla unui misionar dacæ vreunul dintre aceste elemente
este læsat în afara procesului?

„Ordinea fireascæ pentru a ajunge în posesia puterii lui Dumnezeu în propo-
væduirea dumneavoastræ este sæ cæutafli, mai întâi, sæ obflinefli cuvântul; apoi
vine înflelegerea øi Spiritul øi, în cele din urmæ, puterea de a convinge” (The
Gospel Teacher and His Message [cuvântare adresatæ educatorilor de religie,
17 septembrie 1976], p. 5).
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Împærtæøifli urmætoarea declaraflie care a fost rostitæ de preøedintele Benson:

Invitafli un cursant sæ împærtæøeascæ modul în care studiul zilnic al scripturilor a
adus Spiritul Duhului Sfânt în viafla sa.

TEME PROPUSE PENTRU CURSANfiI

• Gândifli-væ sæ væ depunefli mærturia în urmætoarea adunare de post øi depunere
a mærturiei din episcopia sau ramura dumneavoastræ.

• Alegefli un capitol preferat din Cartea lui Mormon sau o secfliune preferatæ din
Doctrinæ øi legæminte øi petrecefli o perioadæ de timp considerabilæ „studiind
prin credinflæ”. Petrecefli timp rugându-væ cu privire la scripturæ, meditând,
analizând, identificând principiile øi determinând cum putefli pune în practicæ
în viafla personalæ ceea ce învæflafli. Vorbifli despre eforturile pe care le facefli cu
un prieten apropiat sau un conducætor al preofliei.

„Sæ nu tratæm cu uøurinflæ lucrurile mari pe care le-am primit din mâna
Domnului! Cuvântul Lui este unul dintre cele mai preflioase daruri pe care
ni le-a dat El. Væ îndemn sæ væ reangajafli în studiul scripturilor. Cufundafli-
væ în ele zilnic, ca sæ avefli puterea Spiritului alæturi de dumneavoastræ”
(„The Power of the Word”, Ensign, mai 1986, p. 82).
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PLANUL TATÆLUI CERESC

Tatæl Ceresc doreøte ca tofli copiii Sæi sæ aibæ bucurie deplinæ. El a întocmit un plan
pentru a asigura calea prin care ne putem întoarce sæ træim din nou alæturi de El –
salvafli, exaltafli øi cu posibilitæfli eterne (vezi definiflia din Fideli credinflei, p. 121-122,
care este citatæ în manualul cursantului, p. 57). Partea centralæ a planului o repre-
zintæ ispæøirea lui Isus Hristos. Isus Hristos, Primul Næscut al Tatælui în Spirit øi
Singurul Fiu Næscut în trup al Tatælui, a fost ales sæ fie Salvatorul øi Mântuitorul nos-
tru, îndeplinind rolul central al planului Tatælui. Mæreflia planului Tatælui poate fi
mai pe deplin înfleleasæ dacæ ne gândim la numele lui:

• planul mærefl øi veønic al salværii de la moarte (2 Nefi 11:5);

• planul cel mare al mântuirii (Iacov 6:8);

• planul salværii (Iarom 1:2);

• planul fericirii (Alma 42:16);

• marele plan al milei (Alma 42:31).

Planul Tatælui Ceresc cere ca noi sæ dobândim un trup fizic øi sæ ne dovedim
demni de a ne întoarce în prezenfla Sa.

În aceastæ lecflie, cursanflii vor studia elementele fundamentale ale planului
Tatælui Ceresc øi vor învæfla cum sæ prezinte elementele de bazæ ale planului salvæ-
rii. Cursanflii trebuie sæ înfleleagæ, în special, cæ planul este menit „sæ [realizeze]
nemurirea øi viafla veønicæ” a copiilor lui Dumnezeu (Moise 1:39).
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DOCTRINE ØI PRINCIPII CARE TREBUIE ÎNfiELESE

• Planul Tatælui Ceresc cuprinde trei etape: viafla premuritoare, viafla muritoare øi
viafla de dupæ moarte.

• Isus Hristos este figura centralæ a planului Tatælui Ceresc.

• Ispæøirea lui Isus Hristos face posibilæ depæøirea obstacolelor pe care le reprezintæ
moartea spiritualæ øi cea fizicæ.

• Tatæl Ceresc a pregætit grade de slavæ pentru copiii Sæi.

IDEI DE PREDARE

Planul Tatælui Ceresc cuprinde trei etape: viafla premuritoare, viafla
muritoare øi viafla de dupæ moarte.

Desenafli o coroanæ pe tablæ:

• Cum vi s-ar schimba viafla dacæ afli afla cæ suntefli un descendent direct al unui
împærat øi suntefli pe cale sæ primifli o moøtenire împæræteascæ?

• Cum poate fiecare dintre noi sæ afirme cæ are descendenflæ divinæ?

• La ce moøtenire am putea avea dreptul?

• Cum cunoaøtem aceste lucruri?

Împærtæøifli urmætoarea declaraflie a vârstnicului Dallin H. Oaks, din Cvorumul
celor Doisprezece Apostoli:

• Cum ar trebui sæ ne influenfleze modul în care træim cunoaøterea planului salværii?

„La întrebæri ca «De unde venim?», «De ce ne aflæm aici»?, «Încotro ne
îndreptæm?» se ræspunde în Evanghelia lui Isus Hristos. Profeflii l-au numit
planul salværii øi «marele plan al fericirii» (Alma 42:8). Prin inspiraflie,
putem înflelege aceastæ hartæ rutieræ a eternitæflii øi o putem folosi pentru a
ne ghida pe calea din viafla muritoare” (în Conference Report, octombrie
1993, p. 96; sau Ensign, noiembrie 1993, p. 72).
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Citifli împreunæ cu respectivii cursanfli urmætoarea declaraflie a preøedintelui
Boyd K. Packer:

Vizionafli înregistrarea 11 (4:30) a DVD-ului. Primele douæ povestiri sunt menite
sæ exemplifice cum se pot folosi cunoøtinflele despre planul salværii pentru a
solufliona probleme øi a ræspunde la întrebæri. În ultima povestire, se adreseazæ o
întrebare, dar nu se aratæ cum i se poate ræspunde. Folosifli aceastæ povestire ca
pe un prilej prin care respectivii cursanfli pot exersa procesul de punere în prac-
ticæ a cunoøtinflelor despre planul salværii pentru a aborda o întrebare dificilæ.

• Cum a fost folosit planul salværii pentru a ræspunde întrebærilor dificile?

Rugafli-i pe cursanfli sæ se împartæ în grupuri de câte trei. Instruifli-i sæ deschidæ
cærflile la una dintre secfliunile din Topical Guide sau Ghidul pentru scripturi
menflionate mai jos, la etapele existenflei, despre care doresc sæ învefle øi sæ pre-
dea. Ei trebuie sæ încerce sæ aleagæ un verset din Vechiul Testament, unul din
Noul Testament, unul din Cartea lui Mormon øi unul din Doctrinæ øi legæminte
sau Perla de mare prefl. Ei trebuie sæ foloseascæ versetele pe care le-au ales ca sæ-i
ajute pe membrii din acelaøi grup sæ-øi predea unul altuia.

Etapæ Topical Guide Ghidul pentru scripturi

Acordafli cursanflilor 10-15 minute pentru a selecta øi a pregæti scripturile pe care
doresc sæ le predea. În urmætoarele 8-10 minute, acordafli fiecærui cursant ocazia sæ
predea. Apoi, schimbafli sau rugafli-i sæ interpreteze cu rândul rolul de învæflætor,
simpatizant øi observator.

Acordafli timp pentru ca alfli cursanfli sæ-øi împærtæøeascæ opiniile cu privire la exerci-
fliul de predare adresând întrebæri, precum urmætoarele, celor care au fost observatori:

• Ce a fost bine?

• Ce afli face diferit dacæ afli preda aceleaøi scripturi?

În timp ce rezumafli aceastæ parte a lecfliei, putefli adresa urmætoarele întrebæri.

Nemuritor, nemurire,
p. 146

Nemurire, nemuritor,
p. 224-225

Viafla de dupæ
moarte

Muritor, viaflæ muritoare,
p. 140

Viafla muritoare, p. 329Viafla muritoare

Om, oameni. Omul, copil
de spirit al Tatælui Ceresc,
p. 151

Om, existenfla premuri-
toare a omului, p. 305

Viata 
premuritoare

11

„Nu existæ vreo cale sæ înflelegem clar viafla færæ a cunoaøte doctrina
vieflii premuritoare...

Când înflelegem doctrina vieflii premuritoare, atunci lucrurile devin
logice øi capætæ sens” (în Conference Report, octombrie 1983, p. 22;
sau Ensign, noiembrie 1983, p. 18).
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• Având în vedere referinflele biblice despre existenfla noastræ premuritoare, de ce
este aceastæ doctrinæ unicæ pentru Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele
din Urmæ? (Doctrinele pure ale lui Hristos s-au pierdut în timpul apostaziei dar,
în multe cazuri, ele existæ încæ în Biblie, mai ales când sunt înflelese cu ajutorul
scripturilor restaurærii.)

• Cum ne ajutæ revelaflia modernæ sæ predæm mai bine doctrinele vieflii premuri-
toare, muritoare øi ale vieflii de dupæ moarte?

Invitafli doi cursanfli sæ stea în picioare în fafla clasei. Rugafli un cursant sæ reacflio-
neze în urmætoarele situaflii jucând rolul unei persoane care nu øtie nimic despre
planul fericirii øi un al doilea cursant sæ joace rolul unui misionar care doreøte sæ
împærtæøeascæ Evanghelia. Dupæ ce cei doi cursanfli joacæ rolurile respective, permi-
tefli altor cursanfli din clasæ sæ-øi ofere punctele de vedere.

• O mamæ tânæræ tocmai øi-a pierdut copilaøul de cinci luni: „Îmi voi vedea vreo-
datæ copilul din nou?”

• Un adolescent întreabæ: „De ce este atât de important sæ ræmâi curat din punct
de vedere moral dacæ viafla se sfârøeøte la moarte?”

• Un bærbat de vârstæ mijlocie este îngrijorat din cauza sofliei lui; ei au patru copii
øi soflia sa tocmai a aflat cæ are cancer: „Cum se poate întâmpla aceasta dacæ tu
crezi într-un Dumnezeu drept?”

• Un tânær adult spune: „Am comis atât de multe pæcate; de ce sæ mai încerc sæ
fiu bun?”

Rezumafli afirmând cæ a cunoaøte planul fericirii al Tatælui Ceresc ne ajutæ sæ ræs-
pundem la întrebæri ca acestea.

Isus Hristos este figura centralæ a planului Tatælui Ceresc.

Începefli prin a-i întreba pe cursanfli: În ce mod este Isus Hristos figura centralæ a
marelui plan al fericirii?

Rugafli cursanflii sæ-øi deschidæ scripturile la Traducerea lui Joseph Smith, Ioan
1:1-16 øi sæ citeascæ, individual, øi sæ analizeze versetele, cæutând exemple cu
Isus jucând un rol important în planul Tatælui Ceresc. Dupæ suficient timp,
întocmifli o listæ pe tablæ øi discutafli punctele de vedere exprimate de cursanfli.
Dacæ este necesar, folosifli tabelul urmætor.

Isus Hristos este figura centralæ a planului Tatælui Ceresc

TJS, Ioan 1:3

Prin Hristos, noi putem primi nemurire øi viaflæ veønicæ.TJS, Ioan 1:16

Celor care cred în Isus li se dæ putere.TJS, Ioan 1:12

Ioan Botezætorul a fost trimis sæ depunæ mærturie despre
Isus ca Fiu al lui Dumnezeu.

TJS, Ioan 
1:6-10, 14

Isus a creat aceastæ lume.

Isus a fost cu Tatæl Ceresc øi a propovæduit Evanghelia în
viafla premuritoare.

TJS, Ioan 1:1-2
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• Ce experienfle din viafla dumneavoastræ væ vor ajuta sæ-i învæflafli pe simpatizanfli
despre importanfla lui Isus Hristos în planul Tatælui Ceresc?

• Cum vefli øti dacæ simpatizanflii acceptæ mesajul dumneavoastræ øi vin la Hristos?

Scriefli „creare – cædere – ispæøire” pe tablæ: Explicafli cæ aceste trei evenimente
reprezintæ o parte importantæ a planului Tatælui Ceresc. Împærtæøifli cursanflilor o
declaraflie a vârstnicului Bruce R. McConkie prin care dânsul ne ajutæ sæ înflelegem
corelaflia dintre aceste trei aspecte fundamentale ale planului salværii – creare,
cædere øi ispæøire (vezi manualul cursantului, p. 57).

• În ce mod este Salvatorul figura centralæ a fiecæruia dintre aceste evenimente?

• Ce impact a avut ispæøirea lui Isus Hristos în vieflile noastre înainte de crearea
Pæmântului?

Ispæøirea lui Isus Hristos face posibilæ depæøirea obstacolelor pe care 
le reprezintæ moartea spiritualæ øi cea fizicæ.

Rugafli un cursant sæ citeascæ declaraflia vârstnicului Russell M. Nelson despre
ispæøire (vezi manualul cursantului, p. 58) sau putefli opta pentru a viziona înre-
gistrarea 12 (0:33) a DVD-ului.

• Ce cunoaøtere dobândifli din aceastæ declaraflie?

Scriefli cuvintele „moarte fizicæ” pe tablæ.

Rugafli un cursant sæ citeascæ 2 Nefi 9:7-9 clasei.

• Potrivit acestor versete, ce s-ar întâmpla cu trupurile noastre dacæ nu ar exista
ispæøirea?

• Ce s-ar întâmpla cu spiritele noastre?

Rugafli un cursant sæ citeascæ 1 Corinteni 15:19-22 øi un alt cursant sæ citeascæ
2 Nefi 9:11.

• Câfli dintre locuitorii pæmântului au depæøit moartea fizicæ prin învierea lui
Isus Hristos?

Scriefli „moarte spiritualæ” pe tablæ. Invitafli un cursant sæ citeascæ definiflia morflii
spirituale din Alma 42:9. Rugafli-i pe cursanfli sæ deschidæ manualul cursantului
(vezi p. 58-59) øi sæ gæseascæ ræspunsurile la urmætoarele întrebæri:

• Ce provoacæ moartea spiritualæ?

• Care sunt consecinflele pæcatului?

• Ce a fæcut Hristos pentru a ne da posibilitatea sæ învingem pæcatul?

• Ce trebuie sæ facem pentru a învinge moartea spiritualæ?

Spunefli cursanflilor cæ unele dintre cele mai importante detalii pe care le cunoaøtem
despre lumea spiritelor sau despre viafla de dupæ moarte provin dintr-o viziune pri-
mitæ de preøedintele Joseph F. Smith. Invitafli-i pe cursanfli sæ-øi deschidæ Doctrinæ øi
legæminte la secfliunea 138. Revedefli împreunæ cu ei detaliul viziunii ce se gæseøte
în titlul secfliunii. Adresafli urmætoarele întrebæri øi rugafli-i pe cursanfli sæ gæseascæ
ræspunsurile în primele câteva versete.

12

P R E G Æ T I R E A M I S I O N A R Æ M A N U A L U L Î N V Æ fi Æ T O R U L U I

P L A N U L TA T Æ L U I C E R E S C

51



• La ce reflecta preøedintele Smith când a primit aceastæ viziune? (La ispæøirea øi
dragostea lui Dumnezeu øi a Fiului Sæu, în timp ce medita asupra scripturilor;
vezi v. 1-4.)

• Ce fæceau cei din lumea spiritelor (vezi v. 12-16)?

Rugafli-i pe cursanfli sæ deschidæ Doctrinæ øi legæminte la secfliunea 138:18-19 øi sæ
identifice ce i-a învæflat Domnul pe aceia care fuseseræ credincioøi când El a vizitat
lumea spiritelor.

Discutafli versetele 29-37 cu respectivii cursanfli øi rugafli-i sæ identifice similitudinile
dintre doctrinele predate în lumea spiritelor celor care respinseseræ adeværul pe
pæmânt øi doctrinele predate simpatizanflilor în viafla muritoare.

Tatæl Ceresc a pregætit grade de slavæ pentru copiii Sæi.

Explicafli cæ misionarii îi învaflæ pe simpatizanfli lucruri foarte generale despre gra-
dele de slavæ. O doctrinæ similaræ cu ceea ce propovæduiesc misionarii este cuprinsæ
în Fideli credinflei: referinfle pentru Evanghelie (2005), în primele douæ paragrafe ale
secfliunii „Împæræflii de glorie”, la subcapitolele „Împæræflia celestialæ”, „Împæræflia
terestrialæ” øi „Împæræflia telestialæ”. Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ despre aceste
doctrine în Fideli credinflei (p. 88-91).

• De ce este important sæ nu-i copleøim pe simpatizanfli cu prea multe detalii
înainte ca ei sæ înfleleagæ øi sæ înceapæ sæ træiascæ potrivit primelor principii ale
Evangheliei (vezi D&L 19:22)?

• Care simflifli cæ sunt cele mai importante detalii pe care simpatizanflii ar trebui
sæ le cunoascæ despre gradele de slavæ la începutul studiului lor despre mesajul
nostru despre Evanghelie?

Cerefli fiecærui cursant sæ întocmeascæ un plan de lecflie pe care sæ-l poatæ folosi pen-
tru a preda unui simpatizant despre cele trei grade de slavæ. Apoi, rugafli pe fiecare
cursant sæ predea unui coleg pe baza acelui plan de lecflie. Rugafli-i sæ-øi evalueze reci-
proc punctele tari ale predærii øi ce ar putea îmbunætæfli. Apoi, rugafli cursanflii sæ facæ
echipæ cu noi colegi øi sæ-øi predea lecfliile din nou. Continuafli evaluarea.

TEME PROPUSE PENTRU CURSANfiI

• Studiafli „Ispæøire, (a) ispæøi” din Ghidul pentru scripturi, p. 22. Putefli sæ subli-
niafli informafliile pe care intenflionafli sæ le folosifli când propovæduifli despre
ispæøire.

• Realizafli un rezumat de o paginæ al planului salværii sau ilustrafli-l.
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PROFEfiII ØI APOSTAZIA
Deseori, misionarii au la dispoziflie numai câteva
momente pentru a declara mesajul lor important.
Ei trebuie sæ fie pregætifli sæ prezinte mesajul res-
taurærii glorioase cu eficienflæ, dar øi profunzime,
mærturisind despre rolul profetului Joseph Smith
ca profet din zilele din urmæ prin intermediul
cæruia Salvatorul a restaurat Evanghelia Sa.
Misionarii îi ajutæ pe oameni sæ înfleleagæ de ce
avem nevoie de un profet astæzi. Modelul este
urmætorul: Tatæl Ceresc vorbeøte prin profeflii Sæi;
oamenii resping mesajul; are loc apostazia. Tatæl
Ceresc vorbeøte din nou prin profeflii Sæi. Pe
mæsuræ ce simpatizanflii vor înflelege acest model,
ei vor fi mai pregætifli sæ se gândeascæ la impor-
tanfla profetului din zilele din urmæ, Joseph

Smith, prin care Domnul a restaurat Biserica Sa.

DOCTRINE ØI PRINCIPII CARE TREBUIE ÎNfiELESE

• Domnul face cunoscute adeværul, autoritatea preofliei, rânduielile øi organizarea
prin profeflii Sæi.

• De-a lungul istoriei acest model al apostaziei øi restaurærii s-a repetat.

• Respingerea Salvatorului, a învæflæturilor Sale øi a autoritæflii preofliei a avut ca
rezultat apostazia Bisericii din vremea Noului Testament.

• Reforma europeanæ a contribuit la pregætirea cæii pentru restaurarea finalæ.

IDEI DE PREDARE

Domnul face cunoscute adeværul, autoritatea preofliei, rânduielile øi
organizarea prin profeflii Sæi.

Arætafli o ilustratæ cu un profet din vechime øi scriefli cuvântul profet pe tablæ.
Împærtæøifli clasei urmætoarea situaflie ipoteticæ:
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Væ aflafli într-un avion øi persoana care stæ alæturi aflæ cæ suntefli membru al Bisericii
lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ. Aceastæ persoanæ spune cæ a auzit cæ
Biserica de care aparflinefli este condusæ de un profet. Dispunefli de câteva minute
pentru a explica rolul unui profet modern øi de ce avefli încredere sæ-l urmafli.

Rugafli-i pe tofli cursanflii sæ explice persoanei de lângæ ei ce ar ræspunde.

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ despre profefli în Ghidul pentru scripturi („Profet”,
p. 169). Rugafli un cursant sæ-øi asume rolul unui scrib øi sæ scrie pe tablæ rolurile
unui profet. De asemenea, putefli citi declaraflia preøedintelui Gordon B. Hinckley
din manualul cursantului (p. 64).

• Ce binecuvântæri vin datoritæ faptului cæ îl urmæm pe profet? Dupæ pærerea
dumneavoastræ, care binecuvântæri sunt cele mai importante øi de ce?

Dacæ este timp, putefli sæ continuafli explicarea cuvintelor folosite mai sus în discu-
flia despre rolul unui profet. De exemplu, referifli-væ la cuvântul autoritate de pe
tablæ. Arætafli o filæ de cec necompletatæ øi spunefli cursanflilor cæ afli dori sæ ræsplæ-
tifli financiar pe unul dintre ei pentru faptul cæ participæ la clasæ. Înmânafli fila de
cec unui cursant øi cerefli-i s-o completeze cu numele unui cursant care stæ alæturi.
Amintifli-i cursantului sæ semneze fila de cec înainte de a o înmâna destinatarului.
Dupæ ce fila de cec a fost completatæ, arætafli-o clasei øi întrebafli dacæ acel cursant
care a primit-o va avea probleme legale la încasarea banilor.

• Legal, cât este de importantæ semnætura de pe o filæ de cec?

• De ce trebuie sæ aibæ cineva autoritatea necesaræ pentru a realiza o tranzacflie
legalæ, cum ar fi completarea unei file de cec?

• Cum s-ar putea asemæna aceasta cu necesitatea de a avea autoritatea preofliei?

• De ce este necesaræ autoritatea în realizarea lucrurilor lui Dumnezeu?

Împærtæøifli urmætoarea definiflie øi întrebafli-i pe cursanfli ce descrie: „Autoritatea øi
puterea pe care Dumnezeu le dæ omului pentru a acfliona în toate lucrurile pentru
salvarea omului” (Ghidul pentru scripturi, „Preoflie”, p. 167). Scriefli pe tablæ cuvân-
tul preoflie lângæ cuvântul autoritate. Discutafli de ce avem nevoie de autoritatea
preofliei în Biserica Domnului.

Citifli urmætoarea declaraflie a vârstnicului Merrill J. Bateman, din Preøedinflia
Celor Øaptezeci, sau putefli opta pentru a viziona înregistrarea 13 (0:46) a DVD-
ului. Apoi, discutafli întrebarea care urmeazæ.

„Preoflia este puterea øi autoritatea lui Dumnezeu delegate omului. Cheile
preofliei reprezintæ dreptul de a îndruma folosirea acestei puteri. Preøedintele
Bisericii defline cheile necesare guvernærii întregii Biserici. Consilierii sæi din
Prima Preøedinflie øi din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli deflin, øi ei,
cheile împæræfliei øi acflioneazæ sub îndrumarea preøedintelui. Preøedinflilor de
flæruø, episcopilor, preøedinflilor de templu, de misiune øi de cvorum le sunt
date cheile pentru a îndruma Biserica în zonele de care ræspund. Consilierii
lor nu deflin cheile, dar «primesc autoritate delegatæ prin chemare øi reparti-
zarea responsabilitæflii» [Church Handbook of Instructions, Book 2: Priesthood
and Auxiliary Leaders (1998), p. 161]” (în Liahona, noiembrie 2003, p. 50;
sau Ensign, noiembrie 2003, p. 50).

13
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• Ce înseamnæ cheile preofliei?

Explicafli cæ, la începuturile restaurærii, a apærut o întrebare cu privire la necesita-
tea botezului în Biserica restauratæ în cazul în care o persoanæ fusese deja botezatæ
în altæ bisericæ. Rugafli un cursant sæ citeascæ ræspunsul Domnului din Doctrinæ øi
legæminte 22.

Rugafli pe unul dintre cursanfli sæ recite al patrulea articol de credinflæ, dupæ care
un alt cursant sæ recite al cincilea articol de credinflæ.

• Ce legæturæ vedefli între aceste douæ articole de credinflæ?

Explicafli cæ, atunci când Domnul trebuie sæ restaureze autoritatea preofliei Sale øi
cheile ei pe pæmânt, El face acest lucru prin profeflii Sæi. Rugafli-i pe cursanfli sæ
menflioneze câteva binecuvântæri pe care le-au avut personal datoritæ faptului cæ
preoflia a fost restauratæ printr-un profet.

Împærtæøifli urmætoarea definiflie cursanflilor øi rugafli-i sæ spunæ ce cuvânt defineøte:
un act sacru care este înfæptuit prin autoritatea preofliei. Rugafli-i pe cursanfli sæ dea
exemple de rânduieli înfæptuite în Bisericæ astæzi. Întocmifli, pe tablæ, o listæ cu ræs-
punsurile lor.

• În conformitate cu Doctrinæ øi legæminte 84:19-21, de ce sunt esenfliale rându-
ielile pentru noi?

• De ce credefli cæ acordæ Domnul o importanflæ atât de mare rânduielilor sacre
pentru salvare?

• Care este legætura dintre necesitatea urgentæ de a construi temple øi rânduieli?

Împærtæøifli urmætoarea declaraflie a preøedintelui Boyd K. Packer:

Când Domnul, Ilie øi alfli profefli s-au arætat în templul Kirtland, cine au fost cei care
au primit cei dintâi autoritatea øi cheile preofliei (vezi D&L 110, titlul secfliunii)?
(Joseph Smith øi Oliver Cowdery.)

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ Doctrinæ øi legæminte 1:14-17.

• Conform versetelor 15-16, ce efecte a avut apostazia asupra Bisericii Domnului?

Depunefli mærturie cæ Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ are
autoritatea de a înfæptui rânduieli care ne permit sæ ne întoarcem la Dumnezeu øi
sæ træim alæturi de El în împæræflia celestialæ. Invitafli-i pe cursanfli sæ împærtæøeascæ
modul în care o rânduialæ sacræ a avut impact asupra vieflii lor.

„În Bisericæ, noi deflinem autoritatea în mæsuræ suficientæ pentru a efectua
toate rânduielile necesare mântuirii øi exaltærii întregii familii umane. Øi,
pentru cæ noi avem cheile puterii de pecetluire, ceea ce legæm, în rânduialæ
corespunzætoare, aici va fi legat în cer…

La treisprezece ani dupæ apariflia lui Moroni, un templu a fost construit...
iar Domnul s-a arætat din nou øi Ilie a venit cu El øi a conferit cheile pute-
rii de pecetluire. Dupæ aceea, rânduielile nu s-au mai schimbat, ci au fost
definitiv stabilite” („Ordinances”, în 1980 Devotional Speeches of the Year
[1981], p. 15-16).
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Expunefli ilustraflia. Rugafli-i pe cursanfli sæ gæseascæ o scripturæ în Noul Testament
care ar putea reprezenta titlul potrivit pentru aceastæ ilustraflie. (Dacæ au nevoie de
ajutor, rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ la pagina 64) din manualul cursantului, în
secfliunea scripturilor de studiat.)

• Care este asemænarea dintre modul de organizare al Bisericii øi o clædire?

• Potrivit celor menflionate în Efeseni 2:20, care este temelia Bisericii lui Hristos?

• De ce credefli cæ profeflii øi apostolii sunt temelia Bisericii øi Isus Hristos este
piatra din capul unghiului (vezi Efeseni 2:20)?

De-a lungul istoriei acest model al apostaziei øi restaurærii s-a repetat.

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ paragraful introductiv al acestui principiu din
manualul cursantului (p. 64-65). Încurajafli-i pe cursanfli sæ observe ce se pierde
prin apostazie øi ce este restaurat în noile dispensaflii ale Evangheliei. Scriefli, pe
tablæ, observafliile lor.

Scriefli urmætoarele scripturi pe tablæ øi rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ cu voce tare
versetele care ilustreazæ acest tipar al apostaziei øi restaurærii.

• Moise 5:12. Adam le-a propovæduit copiilor lui despre planul veønic al lui
Dumnezeu.

Apostles and Prophets Jesus Christ
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• Moise 5:13; 6:15. Mulfli dintre copiii lui Adam au respins învæflæturile Sale øi l-au
urmat pe Satana.

• Moise 8:19. „Domnul l-a rânduit pe Noe” sæ declare Evanghelia Sa øi sæ restaureze
Evanghelia propovæduitæ de Enoh. Numai familia lui Noe s-a supus øi apostazia
care a cuprins întreaga lume, în cele din urmæ, a avut ca rezultat potopul.

• Avraam 1:18-19. Ca øi Noe, Avraam a fost chemat de Dumnezeu sæ restaureze
Evanghelia øi sæ slujeascæ oamenilor.

• Moise 1:3, 6. Dupæ Avraam, Isaac øi Iacov, copiii lui Israel au cæzut, în cele din
urmæ, în apostazie generalæ øi Moise a fost chemat sæ restaureze, din nou,
Evanghelia.

Rugafli-i pe cursanfli sæ se împartæ în grupuri de câte doi sau trei. Rugafli fiecare
grup sæ citeascæ „Apostazia” din Fideli credinflei: referinfle la Evanghelie (2005;
p. 15-16). Rugafli-i apoi sæ combine informafliile citite cu informafliile din
manualul cursantului øi sæ-øi noteze punctele importante. Cerefli ca douæ sau
trei grupuri sæ-øi foloseascæ notiflele øi sæ prezinte în fafla clasei cum ar preda
unui simpatizant evenimentele care au loc în timpul apostaziei øi ce face
Domnul pentru a-i ajuta pe copiii Lui sæ iasæ din apostazie. Dupæ fiecare pre-
zentare, rugafli clasa sæ explice care au fost pærflile bune ale fiecæreia øi cum ar
putea fi îmbunætæflitæ fiecare prezentare. (Notæ Se pune accent pe caracterul
ciclic al apostaziei. Restaurarea va fi abordatæ ulterior.)

Discutafli urmætoarele întrebæri cu respectivii cursanfli:

• În ce mod ne pregætesc cunoøtinflele despre apostazie sæ învæflæm despre Joseph
Smith øi prima viziune?

• De ce este util sæ înflelegem caracterul ciclic al apostaziei øi restaurærii de-a lun-
gul dispensafliilor?

• În ce fel aratæ caracterul ciclic al restaurærii dragostea lui Dumnezeu pentru
copiii Sæi?

Respingerea Salvatorului, a învæflæturilor Sale øi a autoritæflii preofliei 
a avut ca rezultat apostazia Bisericii din Noul Testament.

Facefli referire la ilustraflia cu clædirea Bisericii, folositæ într-o idee anterioaræ privind
predarea. Rugafli un cursant sæ citeascæ paragrafele introductive ale acestei secfliuni
din manualul cursantului (p. 66) øi invitafli clasa sæ reflinæ ce s-a pierdut din Biserica
Salvatorului.

• Ce întâmplæri au fæcut ca apostolii, profeflii øi Isus Hristos sæ nu mai fie temelia
Bisericii timpurii?

• Cum a fost afectatæ Biserica atunci când aceastæ temelie a fost îndepærtatæ?

• Care sunt câteva dintre felurile în care oamenii îi resping pe profefli?

Scriefli urmætoarele referinfle din scripturi pe tablæ: Faptele apostolilor 20:29-31;
1 Corinteni 11:18; Galateni 1:6-8; 1 Timotei 1:5-7; 1 Ioan 2:18. Repartizafli fiecæ-
rui cursant una dintre aceste referinfle. Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ versetele
care le-au fost repartizate øi sæ determine pericolele asupra cærora primii apostoli
i-au avertizat pe membrii Bisericii. Rugafli-i pe cursanfli sæ împærtæøeascæ restului
clasei ce au învæflat din versetele citite.
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Rugafli-i pe cursanfli sæ formeze grupuri de câte doi øi sæ studieze paragrafele de la
acest principiu (vezi manualul cursantului, p. 66-67) øi de la cel anterior (vezi
manualul cursantului, p. 64-66). Permitefli fiecærei echipe sæ creeze un plan de lec-
flie despre unul dintre principiile privind apostazia øi restaurarea. Rugafli fiecare
echipæ sæ-øi foloseascæ planul de lecflie pentru a preda despre apostazie unei alte
echipe de cursanfli. Ambii cursanfli din fiecare echipæ trebuie sæ contribuie la acest
exercifliu de predare. Inversafli apoi rolurile, oferind celorlalfli cursanfli prilejul sæ
predea. La încheierea exercifliului practic, permitefli cursanflilor sæ facæ observaflii cu
privire la exercifliu adresând întrebæri ca: „Ce afli învæflat din aceastæ experienflæ?”,
„Ce v-a plæcut din lucrurile fæcute de celælalt grup?” øi „Ce afli face dumneavoastræ
diferit data viitoare?”.

Explicafli cæ multe biserici propovæduiesc unele adeværuri øi aduc, într-o anumitæ
mæsuræ, fericire oamenilor. Însæ Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din
Urmæ propovæduieøte plenitudinea planului fericirii.

• Dacæ afli preda unui simpatizant despre apostazie, cum afli putea determina dacæ
simpatizantul a înfleles sau nu ce afli predat?

Reforma europeanæ a contribuit la 
pregætirea cæii pentru restaurarea finalæ.

Expunefli ilustraflii cu urmætoarele persoane, dacæ le avefli, sau scriefli-le numele pe
tablæ: John Wycliffe, Martin Luther, Jan Hus, Huldrych Zwingli, John Knox, John
Calvin øi William Tyndale. Întrebafli ce au în comun aceøti oameni. (Ei au fost unii
dintre reformatorii religioøi care au contribuit la pregætirea lumii pentru restaurare.)
Invitafli-i pe cursanfli sæ împærtæøeascæ, pe scurt, ce øtiu despre oricare dintre aceøti
reformatori. Putefli indica respectivilor cursanfli declarafliile vârstnicului M. Russell
Ballard øi ale preøedinflilor Gordon B. Hinckley øi Thomas S. Monson din manualul
cursantului (p. 68-69).

Citifli øi discutafli celelalte declaraflii din manualul cursantului cu privire la impor-
tanfla reformatorilor religioøi (vezi p. 67). Împærtæøifli urmætoarea declaraflie a preøe-
dintelui Ezra Taft Benson:

• În ce fel a fost reformarea premergætoarea restaurærii?

• Ce impact are asupra opiniei dumneavoastræ despre alte biserici øi membrii lor
cunoaøterea faptului cæ mulfli reformatori au primit inspiraflie øi ajutor divin
pentru a pregæti calea pentru restaurare (vezi D&L 123:12)?

Împærtæøifli rezumatul declarafliei preøedintelui Gordon B. Hinckley, care ar trebui
sæ-i pregæteascæ pe cursanfli pentru lecflia din sæptæmâna urmætoare, sau prezentafli
înregistrarea 14 (2:22) a DVD-ului:

14

„Dumnezeu, Tatæl nostru al tuturor, îi foloseøte pe oamenii de pe pæmânt,
în special pe oamenii buni, ca sæ-Øi împlineascæ scopurile. Aøa a fost în tre-
cut, aøa este astæzi, aøa va fi în viitor” (în Conference Report, aprilie 1972,
p. 49, sau Ensign, iulie 1972, p. 59).
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TEME PROPUSE PENTRU CURSANfiI

• Memorafli cel puflin douæ scripturi care ne învaflæ despre apostazie. Unele din-
tre referinfle sunt: Isaia 29:13-14; Amos 8:11-12; Faptele apostolilor 20:29-30;
Galateni 1:6-8; 2 Tesaloniceni 2:1-3; 2 Nefi 27:1; Mormon 8:28; øi Doctrinæ øi
legæminte 1:14-16.

• Citifli relatarea primei viziuni din Joseph Smith – Istorie 1:5-20.

„Înainte de moartea Sa [Salvatorul] i-a rânduit pe apostolii Sæi. Ei au continuat
lucrarea o perioadæ de timp. Biserica Sa a fost stabilitæ.

Secolele au trecut. Un nor de întuneric s-a întins asupra pæmântului...

A fost o perioadæ de jafuri øi suferinfle, marcatæ de conflicte lungi øi sân-
geroase...

Prima mie de ani a trecut øi zorii celui de-al doilea mileniu s-au ivit. Primele
lui secole au fost asemenea celor anterioare. A fost o perioadæ plinæ de
teamæ øi suferinflæ…

Pe mæsuræ ce anii øi-au continuat marøul neobosit, razele unei noi zile au
început sæ se iveascæ deasupra pæmântului. A fost Renaøterea, o magnificæ
înflorire a artei, arhitecturii øi literaturii...

Reformatorii au acflionat pentru a schimba biserica… Ei au fost oameni cu
mare curaj, unii dintre ei au murit în chinuri mari datoritæ credinflei lor…
Singura lor dorinflæ a fost sæ gæseascæ un loc potrivit în care sæ-L poatæ
preaslævi pe Dumnezeu aøa cum simfleau cæ trebuia sæ fie El preaslævit.

În timp ce aceastæ tulburare cuprindea lumea creøtinæ, forflele politice acflio-
nau øi ele. Apoi, a venit Ræzboiul de Independenflæ din America, având ca
rezultat naøterea unei nafliuni în a cærei constituflie se declara cæ guvernul
nu trebuia sæ-øi întindæ mâna avaræ asupra problemelor legate de religie.
Zorii unei zile noi, unei zile glorioase s-au ivit. Aici nu a mai existat o bise-
ricæ a statului. Nicio credinflæ nu era favorizatæ în detrimentul alteia.

Dupæ secole de întuneric, durere øi lupte, sosise timpul restaurærii Evangheliei.
Profeflii din vechime vorbiseræ despre aceastæ zi mult aøteptatæ...

Zorii acelei zile glorioase s-au ivit în anul 1820, când un bæiat onest øi cu cre-
dinflæ a pæøit într-o dumbravæ øi øi-a înælflat glasul în rugæciune, cæutând acea
înflelepciune de care el simflea cæ avea atât de multæ nevoie” (în Conference
Report, octombrie 1999, p. 92-94; sau Ensign, noiembrie 1999, p. 73-74).
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RESTAURAREA ØI APARIfiIA 
NOII SCRIPTURI

Restaurarea Evangheliei în aceastæ
dispensaflie include adeværurile, legæ-
mintele, rânduielile, puterea preofliei
øi cheile preofliei tuturor dispensaflii-
lor anterioare în plenitudinea lor.
Prin restaurare s-a stabilit împæræflia
lui Dumnezeu pe pæmânt pregætind
a Doua Venire a Domnului Isus
Hristos. Aøa cum a profeflit Domnul
când i-a vizitat pe nefifli, Cartea lui
Mormon avea sæ fie un semn al înce-

putului promisei adunæri a celor credincioøi (vezi 3 Nefi 21:1-7). Prin profeflii che-
mafli de Dumnezeu, restaurarea a început brusc øi în forflæ cu întreaga ei luminæ
evanghelicæ (vezi „The Glorious Gospel Light Has Shone”, Imnuri, nr. 283).

Acest capitol oferæ cursanflilor informaflii øi prilejuri de a propovædui adeværurile
fundamentale cu privire la chemarea lui Joseph Smith ca profet, la importanfla
Cærflii lui Mormon øi la restaurarea Bisericii adeværate a Domnului.

„Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ nu este doar o
bisericæ din secolul al XIX-lea, nu este o bisericæ americanæ øi nu este
doar o bisericæ ce îøi are originile în ceea ce se numeøte era creøtinæ. În
Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ, se propovæduieøte
Evanghelia lui Isus aøa cum a fost ea propovæduitæ înainte de întemeierea
pæmântului. Aceasta este dispensaflia plenitudinii timpurilor – o dispensa-
flie a Evangheliei, condusæ de un profet pe nume Joseph, o dispensaflie în
care s-a revelat din nou cæ noi suntem, tofli, copii ai unui Dumnezeu
iubitor” (M. Russell Ballard, „The Power of the Restoration” [seminar
pentru noii preøedinfli de misiune, 24 iunie 2003], p. 4).
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DOCTRINE ØI PRINCIPII CARE TREBUIE ÎNfiELESE

• Dumnezeu l-a chemat pe Joseph Smith sæ fie profetul Restaurærii.

• Joseph Smith a tradus Cartea lui Mormon øi a scos la luminæ alte scripturi
prin darul øi puterea lui Dumnezeu.

• Cartea lui Mormon ajutæ la aducerea oamenilor la Hristos.

• Cartea lui Mormon este dovada convingætoare a restaurærii.

• Sub îndrumarea lui Isus Hristos, preoflia øi Biserica au fost restaurate prin
slujitorii Sæi.

IDEI DE PREDARE

Dumnezeu l-a chemat pe Joseph Smith sæ fie profetul Restaurærii.

Misionarii trebuie sæ înfleleagæ cæ ceea ce s-a întâmplat profetului Joseph Smith
corespunde tiparului pe care Dumnezeu l-a folosit de la început. El îi cheamæ pe
profefli, deseori, arætându-li-Se personal; El dæ revelaflii øi scripturi prin profefli; ei
propovæduiesc principiile Evangheliei aøa cum sunt îndrumafli de El; øi noi suntem
invitafli sæ ne supunem acestor învæflæturi.

Cursanflii dumneavoastræ vor fi mai bine pregætifli pentru a propovædui atunci
când vor înflelege cæ Dumnezeu a folosit acest tipar pentru a revela adeværul în
zilele noastre. Când simpatizanflii lor vor înflelege acest tipar, ei vor fi mai bine
pregætifli sæ înfleleagæ faptul cæ Joseph Smith øi Cartea lui Mormon fac parte din
planul Tatælui Ceresc.

Scriefli urmætorul tipar pe tablæ:

• Dumnezeu îi cheamæ pe profefli øi li se aratæ, deseori, personal.

• El le conferæ profeflilor autoritatea preofliei.

• Profeflii mærturisesc despre Hristos øi propovæduiesc Evanghelia, deseori con-
semnându-øi mærturia øi învæflæturile în scripturæ.

• Duhul Sfânt confirmæ adeværul.

• Noi suntem invitafli sæ ne supunem.

Rugafli-i pe cursanfli sæ se gândeascæ la exemple din Vechiul Testament sau din
Cartea lui Mormon care sæ ilustreze afirmafliile de mai sus. Adresafli apoi aceeaøi
întrebare øi rugafli-i sæ menflioneze exemple din Noul Testament care sæ ilustreze
afirmafliile de mai sus. Putefli enumera pe tablæ ræspunsurile lor, lângæ afirmaflia
respectivæ. Depunefli mærturie cæ Domnul a folosit în repetate rânduri acest tipar
începând din zilele lui Adam.

• De ce credefli cæ este important ca simpatizanflii sæ înfleleagæ acest tipar?

• Cum se încadreazæ în acest tipar chemarea datæ profetului Joseph Smith de
cætre Domnul?

• De ce a fost chemarea profetului Joseph Smith necesaræ în zilele noastre?

Întrebafli-i pe cursanfli dacæ se pot gândi la un pasaj din scripturi care le-a influen-
flat viafla în mod considerabil. Rugafli o persoanæ sau douæ sæ-øi împærtæøeascæ scrip-
tura øi modul în care le-a influenflat.
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Rugafli un cursant cæ citeze Iacov 1:5 øi citifli apoi urmætoarea declaraflie:

Rugafli-i pe cursanfli sæ explice de ce citirea acestui verset din Iacov de cætre tânærul
Joseph Smith a avut un rezultat atât de diferit de citirea lui de cætre alte persoane.
(Rugæciunea lui Joseph a avut ca rezultat Prima Viziune øi restaurarea Evangheliei
prin intermediul lui.)

Acordafli cursanflilor cinci minute în care sæ citeascæ Joseph Smith – Istorie 1:14-20.
Rugafli-i apoi pe cursanfli sæ formeze echipe de câte doi øi sæ relateze, unul altuia cu
propriile cuvinte, povestirea Primei Viziuni øi sæ depunæ mærturie despre adeværul
ei. Mergefli printre cursanfli, ascultând øi oferind sugestii.

Citifli împreunæ cu respectivii cursanfli declaraflia preøedintelui Joseph F. Smith din
introducerea capitolului 9 din manualul cursantului (p. 72).

Scriefli urmætoarele versete pe tablæ: Doctrinæ øi legæminte 1:17, 19; 135:3, 6;
136:37-38. Distribuifli-le clasei øi cerefli cursanflilor sæ foloseascæ aceste versete pen-
tru a formula câteva descrieri scurte ale rolului øi lucrærii profetului Joseph Smith.

Joseph Smith a tradus Cartea lui Mormon øi a scos la 
luminæ alte scripturi prin darul øi puterea lui Dumnezeu.

Întrebafli dacæ sunt cursanfli care cunosc o a doua limbæ. Întrebafli-i pe aceøti cur-
sanfli de cât timp au avut nevoie pentru a învæfla noua limbæ. Ridicafli un exem-
plar al Cærflii lui Mormon øi întrebafli-i pe cursanfli cât ar dura sæ traducæ o carte
de aceastæ dimensiune dintr-o limbæ în cealaltæ.

Rugafli un cursant sæ citeascæ declaraflia vârstnicului Russell M. Nelson, din manua-
lul cursantului, cu privire la timpul necesar pentru a traduce Cartea lui Mormon
(p. 74) sau putefli opta pentru a viziona înregistrarea 15 (1:27) a DVD-ului.

• Conform versetului 1:29 din Doctrinæ øi legæminte, ce a fæcut posibilæ traduce-
rea Cærflii lui Mormon?

• La ce se referæ cuvântul mijloacele din Doctrinæ øi legæminte 20:8 (Urim øi
Tumim)?

15

„O singuræ frazæ, douæzeci øi øapte de cuvinte obiønuite øi simple – aceste
cuvinte inspirate de Spirit au avut un mare impact asupra religiei øi a tot ce
fline de ea. Deøi ele exprimæ un concept divin universal valabil øi au fost
scrise pentru îndrumarea tuturor oamenilor, deøi ele aratæ calea pe care tofli
trebuie s-o urmæm în cæutarea acelei religii care este puræ øi neîntinatæ øi
deøi ele reprezintæ un îndrumar pentru tofli aceia care Îl cautæ pe Domnul øi
adeværurile Sale salvatoare, ele au fost pæstrate totuøi de-a lungul secolelor
pentru îndrumarea acestui profet anume, care a anunflat dispensaflia pleni-
tudinii timpurilor” (Bruce R. McConkie, A New Witness for the Articles of
Faith [1985], p. 5).
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Citifli-le cursanflilor din relatarea fæcutæ de Joseph Smith însuøi în Joseph Smith –
Istorie 1:35 øi din urmætoarele:

• Joseph Smith a trebuit sæ exercite credinflæ în procesul de traducere. Conform
versetelor 8:1-3, 10-11; 9:7-9 din Doctrinæ øi legæminte, ce alte eforturi au fost
necesare pentru ca Joseph sæ traducæ folosind darul øi puterea lui Dumnezeu?

• Ce principii din aceste versete putefli pune în practicæ în viitoarele dumnea-
voastræ eforturi de a învæfla Evanghelia restauratæ îndeajuns de bine pentru a
o preda?

Pe lângæ Cartea lui Mormon, ce alte scripturi a mai adus la luminæ Joseph Smith
prin darul øi puterea lui Dumnezeu? (Întocmifli o listæ pe tablæ.)

Arætafli cursanflilor explicafliile despre Cartea lui Mormon, Doctrinæ øi legæminte øi
Perla de mare prefl de la „Scripturi” din Fideli credinflei: referinfle pentru Evanghelie
(2005); p. 157-159. Împærflifli-i pe cursanfli în grupuri de câte trei – unul pentru fie-
care carte de scripturæ. Rugafli-i pe cursanflii din fiecare grup sæ pregæteascæ o expli-
caflie scurtæ øi simplæ pentru cartea de scripturæ respectivæ. Acordafli timp fiecærui
cursant din fiecare grup sæ prezinte descrierea celorlalte douæ persoane din grupul
lor færæ a folosi notifle. Îndemnafli-i sæ foloseascæ prezentæri øi explicaflii care sæ fie
destul de simple pentru a fi înflelese de un nou simpatizant. În plus, îi putefli
îndemna pe cursanfli sæ menflioneze în explicafliile lor importanfla cuvintelor apos-
tolilor øi profeflilor din zilele moderne (vezi D&L 1:38; 68:4). Cerefli membrilor gru-
pului sæ-øi împærtæøeascæ alte observaflii despre ceea ce le-a plæcut în prezentærile
celorlalfli. De asemenea, recomandafli modificæri ce le-ar putea îmbunætæfli prezen-
tærile.

Preøedintele Boyd K. Packer a vorbit despre necesitatea celorlalte scripturi scoase la
luminæ de profetul Joseph Smith øi despre legætura care existæ între scripturi:

„Nu tot ce a spus Dumnezeu se aflæ în Biblie. Alte scripturi – Cartea lui
Mormon, Doctrinæ øi legæminte øi Perla de mare prefl – sunt la fel de auten-
tice øi ele se susflin una pe cealaltæ” (în Conference Report, octombrie 1984,
p. 81; sau Ensign, noiembrie 1984, p. 66).

„Alæturi de cronici, se afla un instrument curios, pe care cei din vechime îl
numeau «Urim øi Tumim», care consta din douæ pietre transparente, mon-
tate într-un arc ataøat unei platoøe. Cu ajutorul Urimului øi Tumimului, am
tradus cronica prin harul øi puterea lui Dumnezeu” (History of the Church,
4:537).
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Cartea lui Mormon ajutæ la aducerea oamenilor la Hristos.

Împærtæøifli urmætoarea experienflæ træitæ de vârstnicul Jack H. Goaslind, jr., din
Cei Øaptezeci:

Întrebafli-i pe cursanfli ce verset cred ei cæ i-a citit vârstnicul Goaslind acelui bær-
bat. Acordafli cursanflilor un minut sau douæ pentru a gæsi versetul din Cartea lui
Mormon care aratæ credinfla noastræ în Hristos. Cerefli-le apoi sæ-l citeascæ clasei,
cu glas tare, înainte de a continua povestirea vârstnicului Goaslind:

• Ce principii misionare importante ilustreazæ aceastæ povestire?

• De ce credefli cæ a fost de ajutor faptul cæ acel bærbat a citit o scripturæ cu privire
la Hristos în Cartea lui Mormon?

Citifli Moroni 10:32 împreunæ cu respectivii cursanfli øi cerefli-le sæ caute ce a pro-
povæduit Moroni referitor la motivele pentru care (de ce) trebuie sæ venim la Hristos.

• Ce paøi esenfliali trebuie sæ facæ un simpatizant pentru a „[veni] la Hristos”
(Moroni 10:32)? (Sæ accepte primele principii øi rânduieli ale Evangheliei.)

Invitafli câfliva cursanfli sæ împærtæøeascæ pe scurt cum mærturiile lor despre Salvator
au fost influenflate de studiul Cærflii lui Mormon.

„I-am înmânat Cartea lui Mormon, am indicat 2 Nefi 25:26 øi l-am rugat sæ-l
citeascæ...

Dupæ ce a citit scriptura, am avut o discuflie lungæ despre Cartea lui Mormon.
Mi-am depus mærturia în fafla lui cæ ea este o altæ mærturie despre Hristos.
Apoi, l-am întrebat dacæ ar dori ca misionarii sæ vinæ øi sæ-l învefle mai multe
despre Evanghelie. El a spus cæ i-ar face plæcere. Misionarii au propovæduit
acestui bærbat øi familiei lui. În cele din urmæ, tofli au fost botezafli øi au deve-
nit membri activi ai Bisericii” (Introduction to the Scriptures: Part B Sunday
School Course 13 [1985], p. 40).

„În timp ce mergeam la o conferinflæ, am stat alæturi de un domn care fusese
cu afaceri în Salt Lake. El a spus cæ observase cæ unii membri nu doreau sæ-i
vorbeascæ despre Bisericæ.

Mi-a adresat unele întrebæri despre programul pentru tineri øi programul de
bunæstare øi alte lucruri legate de Bisericæ. Apoi, el m-a întrebat: «Cum se
face cæ dumneavoastræ, mormonii, nu suntefli creøtini?»...

Eu am spus: «De ce mæ întrebafli acest lucru?».

El a ræspuns: «Dupæ ce afli urcat în avion, afli deschis acea carte, Cartea lui
Mormon, øi nu Biblia, aøa cum ar fi fæcut un creøtin».

L-am întrebat dacæ ar vrea sæ citeascæ ceva din Cartea lui Mormon.

El a spus: «Dacæ încercafli sæ-mi vindefli un exemplar din Cartea lui Mormon,
nu sunt interesat».

I-am spus: «Vrefli sæ citifli un verset?»”.
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Cartea lui Mormon este dovada convingætoare a restaurærii.

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ, din manualul cursantului, declaraflia preøedintelui
Gordon B. Hinkley øi prima declaraflie a preøedintelui Ezra Taft Benson (vezi p. 76).

• În ce moduri este Cartea lui Mormon dovada convingætoare a restaurærii?

• Dacæ este adeværatæ Cartea lui Mormon, atunci ce trebuie sæ înflelegem despre
Joseph Smith? Dar despre autoritatea preofliei? Dar despre Biserica lui Isus
Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ? Dar despre revelaflie?

Rugafli clasa sæ citeascæ a doua declaraflie a preøedintelui Benson (vezi manualul
cursantului, p. 76-77) øi sæ discute despre modul în care putem folosi Cartea lui
Mormon pentru a ræspunde obiecfliilor. Putefli scrie fiecare pas al metodei pe tablæ
pentru a-i folosi în viitor. Propunefli clasei un exemplu de obiecflie cu care misiona-
rii s-ar putea confrunta øi folosifli apoi metoda preøedintelui Benson pentru a
rezolva nelæmurirea folosind Cartea lui Mormon.

• Cum afli folosi aceøti patru paøi pentru a ræspunde unei obiecflii faflæ de plata
zeciuielii?

Permitefli clasei sæ gæseascæ împreunæ un ræspuns la aceastæ obiecflie, folosind fie-
care dintre cei patru paøi. Invitafli un cursant sæ rezume modul în care ar încuraja
un simpatizant sæ studieze øi sæ se roage în legæturæ cu Cartea lui Mormon pentru
a øti dacæ zeciuiala este o poruncæ de la Dumnezeu.

Împærflifli clasa în grupuri mici de câte trei sau patru persoane øi desemnafli fiecæ-
rui grup o „obiecflie”. Rugafli cursanflii sæ interpreteze rolul unui simpatizant care
are o obiecflie øi rolul misionarilor care îl îndrumæ pe simpatizant cætre scripturile
restaurærii øi necesitatea de a øti dacæ este adeværatæ Cartea lui Mormon. Putefli
desemna urmætoarele subiecte faflæ de care se pot ridica obiecflii sau unele pe care
le formulafli dumneavoastræ înøivæ: Cuvântul de înflelepciune, ziua de sabat, pro-
fefli în viaflæ, alte cærfli de scripturæ pe lângæ Biblie, post.

Invitafli câteva grupuri sæ-øi împærtæøeascæ lecflia restului clasei, interpretând res-
pectivele roluri. Întrebafli-i pe cursanfli de ce simt cæ aceastæ abordare ar invita
Spiritul mai mult decât o discuflie cu cineva despre înflelesul versetelor din Biblie.
Invitafli-i pe membrii clasei sæ evalueze grupurile care au predat. Depunefli mærturie
cæ scriptura Cartea lui Mormon este cel mai bun instrument al nostru pentru pro-
povæduirea adeværului restaurærii.

Sub îndrumarea lui Isus Hristos, preoflia øi Biserica au fost 
restaurate prin slujitorii Sæi.

Scriefli pe tablæ „15 mai 1829” øi „6 aprilie 1830”. Întrebafli dacæ respectivii cursanfli
cunosc importanfla datei de 15 mai 1829.

Desemnafli un cursant sæ citeascæ în gând titlul secfliunii 13 din Doctrinæ øi legæ-
minte øi sæ fie pregætit sæ-l prezinte pe scurt, în propriile cuvinte, clasei. În timp
ce cursantul se pregæteøte, adresafli membrilor clasei urmætoarele întrebæri:

• Cum afli defini cuvântul preoflie? (Putefli scrie definifliile lor pe tablæ.)

• De ce este necesaræ autoritatea preofliei?

Rugafli-l pe cursantul desemnat sæ prezinte rezumatul titlului secfliunii 13 din
Doctrinæ øi legæminte.
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Împærtæøifli urmætoarea declaraflie a preøedintelui Boyd K. Packer:

Rugafli-i pe cursanfli sæ explice de ce este importantæ data de 6 aprilie 1830.
Citifli apoi urmætoarea declaraflie a vârstnicului L. Tom Perry, din Cvorumul
celor Doisprezece Apostoli, sau putefli opta pentru a viziona înregistrarea 16
(1:18) a DVD-ului:

• De ce a fost necesar ca preoflia sæ fie restauratæ înainte ca Biserica sæ fie organizatæ?

• Ce schimbare va aduce restaurarea Preofliei lui Melhisedec în vieflile simpatizan-
flilor dumneavoastræ?

• De ce primesc, în general, tinerii bæiefli Preoflia lui Melhisedec înainte de a sluji
în misiuni cu timp deplin?

La ce fel de pregætiri trebuie sæ participe un tânær bæiat pentru a se pregæti sæ pri-
meascæ Preoflia lui Melhisedec?

Dupæ ce se ræspunde, rugafli-i pe cursanfli sæ deschidæ la Doctrinæ øi legæminte 84:33-
48 øi sæ selecteze principiile pe care le consideræ importante pentru înflelegerea juræ-
mântului øi legæmântului preofliei. Discutafli opfliunile lor.

„6 aprilie 1830 este o datæ importantæ pentru sfinflii din zilele din urmæ.
Este ziua în care a fost organizatæ Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din
Zilele din Urmæ. Traducerea øi tipærirea Cærflii lui Mormon se încheiase,
preoflia fusese restauratæ øi, acum, Domnul a poruncit cæ Biserica Sa trebuia
sæ fie organizatæ din nou aici, pe pæmânt.

Viitorii membri ai Bisericii s-au adunat în casa lui Peter Whitmer, tatæl, în
Fayette, New York, pentru aceastæ ocazie specialæ. Adunarea a fost simplæ.
Joseph Smith, pe atunci în vârstæ de 24 de ani, a chemat laolaltæ grupul øi a
desemnat cinci persoane sæ i se alæture în îndeplinirea condifliilor legale
cerute de statul New York pentru organizarea unei societæfli religioase. Dupæ
ce a îngenuncheat rostind o rugæciune solemnæ, Joseph Smith a propus ca
el øi Oliver Cowdery sæ fie chemafli ca învæflætori øi sfætuitori spirituali ai
Bisericii nou organizate. Tofli au ridicat mâna dreaptæ... øi modelul susflinerii
conducerii Bisericii a fost stabilit” (în Conference Report, octombrie 1994,
p. 20; sau Ensign, noiembrie 1994, p. 17).

16

„Aducefli-væ aminte, Ioan Botezætorul înviat, «sub îndrumarea lui Petru,
Iacov øi Ioan, care deflineau cheile Preofliei lui Melhisedec», a fost acela care a
venit, personal, sæ restaureze Preoflia aaronicæ iar Petru, Iacov øi Ioan înviafli
au fost aceia care au venit, personal, sæ restaureze Preoflia lui Melhisedec –
fapte din istoria Bisericii færæ de care declaraflia noastræ cæ suntem îndreptæ-
flifli sæ avem autoritatea preofliei ar fi nulæ” (în Conference Report, aprilie
1993, p. 23; sau Ensign, mai 1993, p. 20).
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TEME PROPUSE PENTRU CURSANfiI

• Predafli unul sau mai multe dintre principiile cuprinse în acest capitol în cadrul
unei seri în familie sau la alte activitæfli corespunzætoare. Folosifli scripturi sim-
ple øi depunefli mærturie despre adeværul acestor principii. (Ar fi un exercifliu
bun sæ întocmifli un plan de lecflie înainte de a preda.)

• Memorafli urmætoarele scripturi: Faptele apostolilor 2:37-38; 7:55-56; Efeseni
2:19-20; 4:11-14.

• Memorafli cele douæ paragrafe ale paginii de titlu a Cærflii lui Mormon.

• Selectafli øi memorafli versetele cheie din Joseph Smith – Istorie.
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CREDINfiA ØI CONVERTIREA
Misionarii trebuie sæ aibæ credinfla cæ Isus este
Hristosul, Salvatorul øi Mântuitorul lor. Ei trebuie sæ
punæ în practicæ ispæøirea Sa prin pocæinflæ, sæ urmeze
învæflæturile Sale, sæ se încreadæ în cuvintele Sale øi sæ
aibæ încredere cæ El îi iubeøte. Credinfla suficient de
mare în Isus Hristos îi va îndruma în misiunile lor
indiferent de locul øi condifliile în care se vor afla.

Misionarii trebuie sæ-i învefle pe simpatizanfli cum sæ
obflinæ credinfla în Hristos. Ei trebuie sæ-i ajute sæ se
converteascæ øi sæ primeascæ botezul prin apæ øi

Spirit. În acest capitol, se vor prezenta modalitæfli de a-i ajuta pe cursanfli sæ învefle
mai mult despre credinfla în Isus Hristos, sæ se gândeascæ la modul în care îøi pot
mæri credinfla personalæ, precum øi credinfla celor cærora le propovæduiesc, øi sæ
înfleleagæ importanfla darului Duhului Sfânt în convertirea unei persoane.

DOCTRINE ØI PRINCIPII CARE TREBUIE ÎNfiELESE

• Credinfla în Domnul Isus Hristos este esenflialæ pentru creøterea spiritualæ.

• Credinfla poate creøte.

• Credinfla conduce la convertire.

• Convertirea include pocæinfla, botezul øi primirea darului Duhului Sfânt.

IDEI DE PREDARE

Credinfla în Domnul Isus Hristos este esenflialæ pentru 
creøterea spiritualæ.

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ definifliile cuvântului credinflæ din Evrei 11:1 øi Alma
32:21. Încurajafli-i apoi pe cursanfli sæ dea exemple de situaflii în care exercitarea
credinflei i-a binecuvântat pe ei øi pe cei pe care îi cunosc.
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Invitafli un membru al clasei sæ recite (sau sæ citeascæ) al patrulea articol de credinflæ.

• În cine trebuie sæ ne punem credinfla? De ce?

Rugafli un cursant sæ citeascæ cele douæ întrebæri despre credinflæ din manualul cur-
santului (p. 82) pe care le-a adresat preøedintele Ezra Taft Benson. Cerefli cursanfli-
lor sæ spunæ cum ar ræspunde acestor întrebæri dacæ le-ar fi adresate de cætre un
simpatizant. Menflionafli pe scurt ræspunsurile lor pe tablæ.

Rugafli un cursant sæ citeascæ declaraflia preøedintelui Benson. Invitafli-i apoi pe cur-
sanfli sæ-øi compare ræspunsurile cu declaraflia profetului. Îndemnafli-i pe cursanfli sæ
rezume fiecare explicaflie a preøedintelui Benson øi sæ o adauge la lista de pe tablæ.
Invitafli-i sæ discute despre aceste explicaflii.

Rugafli-i pe cursanfli sæ caute cuvântul „Credinflæ” în Ghid pentru scripturi (p. 39,
primul paragraf). Putefli, de asemenea, sæ rugafli câfliva cursanfli sæ consulte secfliu-
nea „Credinfla în Domnul Isus Hristos” care face parte din explicaflia cuvântului
„Credinfla” din Fideli credinflei: referinfle pentru Evanghelie (2005; p. 49). Cerefli-le sæ
citeascæ øi sæ sublinieze frazele cheie. Invitafli-i pe cursanfli sæ împærtæøeascæ frazele
pe care le-au subliniat øi de ce le consideræ importante. Rugafli-i pe cursanfli sæ
identifice referinflele din scripturi pe care le cunosc øi care vorbesc despre credinflæ
(de exemplu: Alma 32:21; Eter 12:6; Evrei 11:1; Iacov 2:17-18).

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ Eter 12:14-15 care se referæ la rezultatele misionarilor
care øi-au exercitat credinfla.

• De ce au avut succes aceøti misionari?

• Conform versetului 14, la ce a condus credinfla în cazul lamaniflilor?

Rugafli-i pe cursanfli sæ ræspundæ la fiecare dintre urmætoarele întrebæri folosind
o explicaflie pe care un simpatizant sau un membru al Bisericii botezat recent ar
înflelege-o:

• Ce expresie pot folosi pentru a explica înflelesul cuvântului „credinflæ”? (Vezi
explicafliile pe care le-au citit în Ghid pentru scripturi sau Fideli credinflei.)

• Ce scripturæ de bazæ care descrie credinfla pot citi øi sublinia? Cum pot formula
în propriile cuvinte conflinutul acelei scripturi?

• De ce conduce credinfla în Isus Hristos la salvare?

Credinfla poate creøte.

Mulfli misionari doresc sæ øtie cum îøi pot mæri credinfla în Isus Hristos. Acest lucru
este important. Cu cât misionarii au mai multæ credinflæ în Domnul Isus Hristos øi
în Evanghelia Sa restauratæ, cu atât ei vor avea putere mai mare sæ-i gæseascæ pe
aceia pe care Domnul i-a pregætit øi sæ-i învefle într-un mod plæcut lui Dumnezeu.
Folosifli aceste idei de predare pentru a sublinia modul în care un misionar poate
creøte în credinflæ.

Urmætorul principiu øi ideile privind predarea corespunzætoare (despre credinflæ
øi convertire) pun accent pe necesitatea de a-i învæfla pe simpatizanfli sæ-øi dez-
volte credinfla în Hristos øi pe faptul cæ mesajul restaurærii este vital pentru con-
vertirea lor.
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Citifli urmætoarea declaraflie a vârstnicului John K. Carmack:

• Ce putem face pentru a ne mæri încrederea în Domnul?

Dupæ ce cursanflii au ræspuns, rugafli-i sæ-øi deschidæ manualele la declaraflia vârst-
nicului Carmack øi la cea a vârstnicului Richard G. Scott din manualul cursantului
(p. 83-84). Scriefli pe tablæ „Mærifli-væ credinfla prin...”. Invitafli mai mulfli cursanfli
sæ citeascæ, cu glas tare, punctele marcate cu buline. Rugafli-i pe cursanfli sæ formu-
leze un rezumat pentru fiecare punct pentru a-l adæuga pe tablæ.

Rugafli un cursant sæ citeascæ clasei ultimul paragraf al declarafliei vârstnicului Scott
øi un alt cursant sæ facæ un rezumat cu propriile cuvinte.

Împærflifli clasa în echipe de câte doi øi cerefli-le sæ pregæteascæ o lecflie în 10-12
minute. Rugafli-i pe cursanfli sæ foloseascæ scripturile øi declarafliile citate în manua-
lul cursantului (p. 83) pentru a pregæti o lecflie de trei pânæ la cinci minute pe care
s-o poatæ preda pentru a-i ajuta pe alfli misionari sæ-øi mæreascæ credinfla. Pot folosi,
de asemenea, experienfle personale pe care le consideræ utile acestui scop.
Încurajafli-i øi sæ se gândeascæ la un obiect cunoscut, cum ar fi o plantæ, pe care l-ar
putea corela cu creøterea credinflei; rugafli-i sæ includæ aceastæ comparaflie în lecflia
lor. Acordafli clasei timp pentru ca echipele de cursanfli sæ-øi predea lecfliile altor
grupuri mici sau clasei. Invitafli-i pe cursanfli sæ-øi exprime opiniile despre pærflile
bune ale fiecærei lecflii øi ce s-ar putea face pentru a o îmbunætæfli.

Credinfla conduce la convertire.

Scriefli cuvântul convertire pe tablæ øi rugafli-i pe cursanfli sæ discute despre înflelesul
lui. Cerefli cursanflilor sæ caute cuvântul în Ghid pentru scripturi (p. 35) øi sæ citeascæ
declaraflia vârstnicului Marion G. Romney din manualul cursantului (p. 84-85).
Invitafli un cursant sæ citeascæ informafliile care definesc convertirea.

• De ce este credinfla în Hristos un important element motivant în convertire?

• Pe lângæ credinfla în Hristos, ce alte elemente sunt esenfliale pentru o convertire
totalæ?

Invitafli câfliva membri ai clasei sæ împærtæøeascæ clasei experienfla convertirii perso-
nale. Rugafli-i sæ discute despre rolul pe care Spiritul øi credinfla în Hristos l-au avut
în convertirea lor.

Citifli urmætoarea declaraflie a vârstnicului M. Russell Ballard:

„Datoria noastræ constæ în a-i ajuta pe alflii, prin puterea Spiritului, sæ
cunoascæ øi sæ înfleleagæ doctrinele øi principiile Evangheliei. Tofli oamenii
trebuie sæ ajungæ sæ simtæ cæ doctrinele restaurærii sunt adeværate øi de
mare valoare” (în Conference Report, octombrie 2000, p. 97; sau Liahona,
ianuarie 2001, p. 88).

„Pentru a ne mæri credinfla este nevoie sæ avem încredere în Domnul cu tot
sufletul nostru” („Lord, Increase Our Faith”, Ensign, martie 2002, p. 57).
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Împærflifli clasa în grupuri de câte trei sau patru cursanfli. Repartizafli fiecærui grup
unul dintre urmætoarele pasaje: pagina de titlu a Cærflii lui Mormon, introducerea
Cærflii lui Mormon sau promisiunea din Moroni 10:2-7. Rugafli grupurile sæ studieze
pasajele øi sæ gæseascæ ræspunsuri la urmætoarea întrebare:

• Care sunt câteva dintre modalitæflile sau situafliile în care un misionar ar putea
sæ împærtæøeascæ unui simpatizant mesajul fiecæreia dintre aceste surse?

Rugafli un voluntar din fiecare grup sæ arate cum ar împærtæøi mesajul sursei respec-
tive unui alt cursant care ar juca rolul unui simpatizant. Îndemnafli-i ca, în timp ce
interpreteazæ aceste roluri, sæ încurajeze simpatizantul sæ citeascæ având dorinfla sin-
ceræ de a afla adeværul øi sæ se roage în legæturæ cu Cartea lui Mormon ca parte a pro-
cesului de clædire a credinflei în Hristos. Acordafli timp cursanflilor sæ-øi exprime
opiniile despre eficienfla cursanflilor care au interpretat rolurile respective.

Întrebafli-i pe membrii clasei de ce este necesaræ credinfla atât misionarului, cât øi sim-
patizantului. Încheiafli cu urmætoarea declaraflie a preøedintelui Thomas S. Monson:

Scriefli pe tablæ lista de mai jos (færæ referinflele din scripturi). Acordafli clasei cinci
pânæ la opt minute pentru a copia lista, a citi în gând Alma 32:26-43 øi Eter 12:6 øi
a nota versetele care propovæduiesc fiecare dintre aceste pærfli. Rugafli-i pe cursanfli
sæ noteze referinflele din scripturi lângæ fiecare frazæ. Explicafli cæ acestea sunt
acfliunile care ne conduc la convertire øi îi ajutæ pe membrii Bisericii sæ-øi spo-
reascæ credinfla øi sæ-øi întæreascæ mærturiile.

Sporirea credinflei

1. Ascultafli cuvântul lui Dumnezeu færæ a-l respinge automat. (Alma 32:27-28.)

2. Sperafli sau dorifli sæ credefli cæ ar putea fi adeværat. (Alma 32:27.)

3. Acflionafli potrivit acestei speranfle (efectuafli un experiment; facefli ceva pentru
a o hræni spiritual). (Alma 32:27, 33, 36.)

4. Fifli atenfli la sentimentele bune sau rezultatele care indicæ faptul cæ este adeværat
cuvântul. (Alma 32:28, 33-35.)

5. Îndurafli încercærile. (Ether 12:6.)

6. Continuafli sæ hrænifli spiritual cuvântul pânæ când el devine o certitudine.
(Alma 32:38-42.)

Împærflifli clasa în echipe de câte doi øi îndemnafli-i pe cursanfli sæ presupunæ cæ
tocmai au predat un mesaj al Evangheliei unei familii sau unei persoane. Rugafli-i
apoi pe membrii clasei sæ-øi foloseascæ lista øi referinflele din scripturi pentru a
exersa propovæduirea principiilor care duc la credinflæ sporitæ simpatizanflilor lor.
Ei trebuie sæ-øi foloseascæ propriile cuvinte, menflionând ocazional un verset din
text. Încurajafli-i sæ includæ o experienflæ din propria viaflæ dacæ este cazul. Acordafli
fiecærei echipe de cursanfli 10 minute pentru acest exercifliu. Persoana cæreia i se
propovæduieøte poate adresa întrebæri în timpul exercifliului.

„Aducefli-væ aminte cæ îndoiala øi credinfla nu pot exista în aceeaøi minte,
în acelaøi timp, pentru cæ una o va risipi pe cealaltæ. Alungafli îndoiala.
Cultivafli credinfla” (în Conference Report, octombrie 2000, p. 65; sau
Liahona, ianuarie 2001, p. 59).

P R E G Æ T I R E A M I S I O N A R Æ M A N U A L U L Î N V Æ fi Æ T O R U L U I

C R E D I N fi A Ø I C O N V E R T I R E A

71



La încheierea exercifliului, permitefli cursanflilor sæ facæ observaflii cu privire la expe-
rienflæ øi sæ adreseze întrebæri suplimentare despre dezvoltarea credinflei. Înainte de
a ræspunde dumneavoastræ înøivæ la întrebæri, dafli cursanflilor posibilitatea de a
oferi ræspunsuri.

Expunefli o ramuræ recent desprinsæ dintr-un pom sau un arbust øi explicafli faptul cæ
preøedintele Gordon B. Hinckley a comparat o bucatæ de lemn verde cu un simpati-
zant. Rugafli clasa sæ asculte un cursant citind declaraflia øi sæ încerce sæ determine
sensul comparafliei preøedintelui Hinckley (vezi manualul cursantului, p. 85) sau
putefli opta pentru a viziona înregistrarea 17 (1:44) a DVD-ului. Dupæ citirea compa-
rafliei preøedintelui Hinckley, permitefli membrilor clasei sæ explice ceea ce simboli-
zeazæ compararea unui simpatizant cu o bucatæ de lemn verde pusæ pe foc.

• Ce pot face misionarii pentru a-i ajuta pe aceia care vin în contact cu ei sæ
„aprindæ focul” de la Evanghelia restauratæ?

Convertirea include pocæinfla, botezul øi primirea darului Duhului Sfânt.

Rugafli un cursant sæ citeascæ Ioan 3:5.

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ declaraflia profetului Joseph Smith cu privire la
rânduiala botezului (vezi manualul cursantului p. 85).

• De ce botezul færæ confirmarea darului Duhului Sfânt n-ar fi „bun de nimic”,
aøa cum îl numeøte profetul Joseph Smith?

Expunefli un set de tævi pentru împærtæøanie sau fotografii cu deflinætori ai preofliei
binecuvântând øi distribuind împærtæøania (Set de picturi inspirate din Evanghelie,
picturile 603-604).

• În ce mod ar fi afectatæ rânduiala împærtæøaniei dacæ, la urmætoarea adunare de
împærtæøanie, deflinætorii preofliei ar binecuvânta øi distribui numai pâinea?

• Cum ar putea fi aceastæ desfæøurare neobiønuitæ a rânduielii împærtæøaniei sæ fie
comparatæ cu pregætirea simpatizantului pentru botezul în apæ færæ a-l învæfla
despre darul Duhului Sfânt øi a sublinia importanfla lui? (Atenflie! Aceastæ analo-
gie nu este o încercare de a compara apa împærtæøaniei cu darul Duhului Sfânt.)

Explicafli cursanflilor cæ vorbim deseori despre pregætirea oamenilor pentru botez,
dar neglijæm deseori sæ prezentæm botezul în strânsæ legæturæ cu confirmarea øi
conferirea darului Duhului Sfânt. Împærtæøifli declaraflia preøedintelui Boyd K.
Packer, din manualul cursantului (p. 85-86) sau putefli opta pentru a viziona înre-
gistrarea 18 (0:45) a DVD-ului.

• De ce este vital ca noi sæ subliniem necesitatea de a primi darul Duhului Sfânt?

Împærtæøifli cursanflilor urmætoarele scripturi. Putefli face o listæ pe tablæ øi îi putefli
ruga pe membrii clasei sæ le citeascæ øi, apoi, sæ explice ce pun ele în evidenflæ cu
privire la importanfla darului Duhului Sfânt.

• 2 Nefi 31:13

• 2 Nefi 31:17; 3 Nefi 12:2

• 2 Nefi 32:5; 3 Nefi 19:9-13

Împærtæøifli urmætoarea declaraflie pentru a sublinia din nou necesitatea ca respecti-
vii convertifli øi misionari sæ înfleleagæ necesitatea darului Duhului Sfânt în vieflile
lor sau putefli opta pentru a viziona înregistrarea 19 (0:42) a DVD-ului:

19

18

17
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TEME PROPUSE PENTRU CURSANfiI

• Memorafli Evrei 11:1; Alma 32:21; øi Eter 12:6.

• Revedefli punctele marcate cu buline din declaraflia vârstnicului John K.
Carmack øi a vârstnicului Richard G. Scott (vezi manualul cursantului, p. 83-84).
Gândifli-væ la mæsura în care atitudinea øi abilitatea dumneavoastræ corespund
celor prezentate la fiecare punct. Alegefli unul sau douæ domenii în care afli
dori sæ væ perfecflionafli øi elaborafli un plan care sæ ducæ la o îmbunætæflire.
Împærtæøifli, în rugæciune, Tatælui Ceresc planul dumneavoastræ øi cerefli ajutor
pentru a væ spori credinfla.

„Botezul are douæ pærfli: botezul prin apæ øi botezul prin foc sau Duhul
Sfânt. Dacæ cele douæ sunt separate, are loc, aøa cum a spus profetul Joseph
Smith, numai jumætate de botez…

Unifli cele douæ pærfli astfel încât aproape sæ væ interzicefli dumneavoastræ
înøivæ sæ spunefli «botez» færæ a spune «confirmare» – adicæ botez prin apæ øi
confirmare øi conferirea darului Duhului Sfânt. Fixafli-væ în minte aceastæ idee
cu cele douæ pærfli conectate împreunæ atât de strâns, încât, ca un întreg, sæ
devinæ o parte din dumneavoastræ” (Boyd K. Packer, „The Gift of the Holy
Ghost: What Every Missionary Should Know – and Every Member as Well”
[seminar pentru noii preøedinfli de misiune, 24 iunie 2003], p. 3, 6).
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PREGÆTIREA 
FIZICÆ ØI PSIHICÆ
Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus legat de slujirea misionaræ:

Potenflialii misionari trebuie sæ se stræduiascæ acum
sæ-øi formeze øi sæ pæstreze obiceiurile care favorizeazæ
o bunæ sænætate fizicæ, mintalæ øi emoflionalæ. Viitorii
misionari care urmeazæ sfatul profetic se bucuræ de o
sænætate mai bunæ øi de viefli mai fructuoase. Ei pot,
de asemenea, sæ primeascæ binecuvântærile speciale
ale priceperii øi înflelepciunii (vezi Daniel 1:8-20; D&L

89:18-21). Ca parte a pregætirii pentru misiune, aceia care au probleme fizice, emo-
flionale sau mintale trebuie sæ se consulte cu specialiøtii în domeniu, cu episcopii øi
preøedinflii lor de flæruø. Slujirea Domnului „cu toatæ inima, cu tot sufletul, cu tot
cugetul øi cu toatæ tæria” (D&L 4:2) reprezintæ un obiectiv care cere sæ depunefli
eforturi maxime în toate aspectele vieflii dumneavoastræ.

Notæ Suntefli atenflionafli sæ evitafli sæ facefli aprecieri cu privire la pregætirea de a
sluji a unui potenflial misionar; aceasta este responsabilitatea episcopilor øi preøe-
dinflilor de flæruø.

DOCTRINE ØI PRINCIPII CARE TREBUIE ÎNfiELESE

• Viitorii misionari trebuie sæ se pregæteascæ pentru presiunea fizicæ øi emoflionalæ
pe care o implicæ o misiune cu timp deplin.

• Existæ alternative adecvate la slujirea misionaræ cu timp deplin pentru persoanele
scutite de cætre conducætorii preofliei din cauza stærii lor fizice sau psihice.

„Trebuie sæ fie sænætate øi tærie, atât fizicæ, cât øi psihicæ, deoarece munca
este grea, orele sunt lungi øi stresul poate fi puternic” („Missionary Service”,
în First Worldwide Leadership Training Meeting [2003], p. 18).
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IDEI DE PREDARE

Viitorii misionari trebuie sæ se pregæteascæ pentru presiunea fizicæ 
øi emoflionalæ pe care o implicæ o misiune cu timp deplin.

Citifli declaraflia preøedintelui Gordon B. Hinckley din introducerea la capitolul pri-
vind problemele fizice øi psihice pe care le pot avea misionarii înainte de a sluji în
misiuni din manualul cursantului (p. 89) sau putefli opta pentru a viziona înregis-
trarea 20, segmentul 1 (1:01), a DVD-ului.

• De ce este importantæ buna sænætate fizicæ pentru o muncæ misionaræ eficientæ?

• De ce este importantæ buna sænætate psihicæ (mintalæ) pentru o muncæ misionaræ
eficientæ?

• De ce este important sæ se determine dacæ sænætatea fizicæ øi mintalæ a unui
misionar este corespunzætoare pentru slujirea misionaræ cu timp deplin?

Citifli împreunæ cu respectivii cursanfli sfatul pe care preøedintele Gordon B. Hinckley
l-a dat conducætorilor preofliei cu privire la responsabilitatea lor de a evalua pregæti-
rea fizicæ øi emoflionalæ a viitorilor misionari (vezi manualul cursantului, p. 90) sau
putefli opta pentru a viziona înregistrarea 20, segmentul 2 (0:48), a DVD-ului.

• Ce trebuie un conducætor al preofliei sæ determine cu privire la pregætirea dum-
neavoastræ fizicæ øi psihicæ pentru a sluji?

• Cum ar fi afectate starea spiritualæ øi eficienfla dumneavoastræ ca misionar dacæ
afli øti cæ avefli o problemæ de sænætate gravæ pe care nu afli adus-o la cunoøtinfla
conducætorilor preofliei sau a examinatorilor medicali?

Întocmifli pe tablæ o listæ cu urmætoarele îndrumæri privind sænætatea.

Recomandæri de bazæ pentru menflinerea unei sænætæfli fizice bune

1. Nutriflie

2. Exerciflii efectuate cu regularitate

3. Igienæ corespunzætoare øi îngrijirea danturii

4. Locuinflæ curatæ

Împærflifli clasa în grupuri de câte doi sau trei cursanfli øi repartizafli fiecærui grup una
dintre aceste recomandæri. Rugafli fiecare grup sæ pregæteascæ o lecflie de trei-patru
minute despre tema care i-a fost repartizatæ. Aceste lecflii trebuie sæ includæ: (1) de
ce este importantæ recomandarea øi (2) ce putem face pentru a urma recomandærile
în timp ce ne pregætim sæ slujim øi în timp ce slujim în misiune cu timp deplin.
Înmânafli fiecærui grup o copie a întrebærilor øi informafliilor de mai jos care cores-
pund recomandærii ce i-a fost repartizatæ. Membrii grupului pot folosi aceste între-
bæri în procesul de predare sau pot formula întrebæri proprii.

1. Nutriflie Stabilifli-væ o dietæ echilibratæ øi folosifli apæ potabilæ øi alimente curate
(vezi manualul cursantului, p. 91).

• Conform Cuvântului de înflelepciune øi versetelor 89:10-17 din Doctrinæ øi
legæminte, despre care trei grupe de alimente esenfliale se vorbeøte?

a. Fructe øi legume (v. 10-11).

b. Proteine (v. 12-13). Aceastæ categorie cuprinde carnea, peøtele, produsele
lactate, ouæle øi fasolea.

20

20
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c. Cereale (v. 14-17). Cerealele integrale sunt cele mai bune, cum ar fi orezul
brun øi grâul integral.

• Care sunt câteva dintre pericolele pe care le prezintæ folosirea apei în locurile
de desfæøurare a misiunilor? (Cursanflii nu s-au gândit poate la pericolul pe
care îl reprezintæ folosirea în bæuturi a cuburilor de gheaflæ din apæ contami-
natæ sau folosirea apei contaminate la spælatul dinflilor øi clætitul farfuriilor.)

• Cum poate un misionar sæ dezinfecteze apa?

• Ce metode trebuie avute în vedere pentru prepararea alimentelor curate?
(Folosifli locuri øi ustensile curate pentru prepararea hranei, gætifli bine ali-
mentele, nu consumafli alimente care nu au fost pæstrate la frigider mai mult
de douæ ore, pæstrafli carnea crudæ separatæ de alte alimente øi aøa mai
departe.)

• Care sunt riscurile datorate consumului de alimente vândute de negustori
ambulanfli?

• Cu ce probleme se confruntæ misionarii cu timp deplin care încearcæ sæ aibæ
o dietæ echilibratæ, aøa cum este descris în Cuvântul de înflelepciune?

2. Exerciflii efectuate cu regularitate. Fifli într-o formæ fizicæ potrivitæ pentru slujirea
misionaræ (vezi manualul cursantului, p. 91).

Revedefli declarafliile vârstnicilor M. Russell Ballard øi Russell M. Nelson din
manualul cursantului (p. 90).

• În ce mod contribuie exercifliile fizice zilnice la menflinerea sænætæflii fizice øi
psihice?

• Care sunt cele trei tipuri de exerciflii fizice (vezi manualul cursantului,
p. 91)?

• Ce principii referitoare la sænætatea bunæ sunt predate în Doctrinæ øi legæ-
minte 88:124?

3. Igienæ corespunzætoare øi îngrijirea danturii. Pæstrafli-væ trupurile øi dinflii curafli
(vezi manualul cursantului, p. 91).

• Ce înseamnæ pentru dumneavoastræ igienæ corespunzætoare?

• Când trebuie sæ væ spælafli pe mâini?

• Cum trebuie sæ væ spælafli pe mâini?

• Cum ar putea pæstrarea curæfleniei trupului øi a dinflilor sæ væ influenfleze
activitæflile de prozelitism?

4. Locuinflæ curatæ. Pæstrafli curæflenia øi ordinea în apartamentul dumneavoastræ.

• Care este legætura dintre Duhul Sfânt øi o locuinflæ curatæ?

• Care sunt standardele rezonabile cu privire la gospodærire în cazul
misionarilor?

Un alt element important care trebuie avut în vedere este sænætatea mintalæ øi
emoflionalæ. Încurajafli-i pe cursanflii care au avut probleme ca anxietatea, depresia
sau altele similare sæ se sfætuiascæ cu episcopii øi preøedinflii lor de flæruø cu privire
la aceste obstacole. Astfel de probleme nu exclud automat slujirea în misiune cu
timp deplin.
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Citifli împreunæ cu respectivii cursanfli sfatul vârstnicului Richard G. Scott cu privire
la folosirea medicamentelor, din manualul cursantului (p. 94), sau putefli opta pen-
tru a viziona înregistrarea 21 (0:50) a DVD-ului. Discutafli cu delicatefle despre necesi-
tatea ca misionarii sæ se sfætuiascæ cu medicul de familie în legæturæ cu
medicamentele pe care le folosesc. Unii misionari au sentimentul nejustificat cæ o
misiune le va rezolva toate problemele legate de sænætate øi, în mod neînflelept, înce-
teazæ sæ ia medicamentele care sunt necesare pentru sænætatea lor. Alflii consideræ, în
mod eronat, cæ necesitatea medicamentelor îi împiedicæ automat sæ slujeascæ în cali-
tate de misionari. Consultarea cu medicul de familie øi conducætorii preofliei îi poate
ajuta sæ stabileascæ dacæ sunt eligibili pentru o misiune cu timp deplin.

Explicafli faptul cæ o problemæ cu care se confruntæ de obicei noii misionari este
dorul de acasæ. Faptul cæ ei pæræsesc locurile familiare øi oamenii cunoscufli poate
avea ca rezultat un anume grad de disconfort. Aceasta este o reacflie normalæ dar,
când disconfortul persistæ øi începe sæ afecteze eficienfla activitæflii misionarului,
capacitatea sa de a sluji eficient în împæræflia Domnului slæbeøte.

Invitafli-i pe cursanfli sæ sugereze ce pot face viitorii misionari pentru a se pregæti
pentru separarea de familie øi prieteni la plecarea în misiune. (Putefli face referire
la declaraflia preøedintelui Ezra Taft Benson din manualul cursantului, p. 93).

Rugafli-i pe cursanfli sæ menflioneze cu ce alte probleme s-ar putea confrunta misio-
narii sârguincioøi øi supuøi. Întocmifli, pe tablæ, o listæ cu ræspunsurile lor. Putefli
include în listæ urmætoarele probleme:

descurajare
timiditate în public
abilitate slabæ de a vorbi
teamæ de situaflii noi
dificultate în a învæfla o limbæ stræinæ
nepricepere în a administra un buget

• Cum se pot pregæti acum viitorii misionari pentru a depæøi fiecare dintre aceste
probleme?

• Conform versetului 17:5 din Alma, cu ce probleme s-au confruntat fiii lui Mosia?

• Ce au fæcut pentru a trece cu bine prin dificultæflile fizice øi psihice ale misiuni-
lor lor (vezi Alma 17:2-3)?

Citifli împreunæ cu respectivii cursanfli povestirea preøedintelui Hinckley despre
greutæflile pe care le-a avut la începutul misiunii sale (vezi manualul cursantului,
p. 93) sau putefli opta pentru a viziona înregistrarea 22 (1:27) a DVD-ului.
Invitafli-i pe cursanfli sæ-øi aminteascæ o recomandare a tatælui preøedintelui
Hinckley. Scriefli-o pe tablæ. („Uitæ de tine øi treci la treabæ.”)

• În ce mod a influenflat restul misiunii sale aceastæ scurtæ recomandare?

• Cum væ poate ajuta experienfla preøedintelui Hinckley sæ væ pregætifli pentru
misiune?

Rugafli-i pe cursanfli sæ deschidæ manualul la lista de activitæfli pentru menflinerea
unei bune sænætæfli emoflionale (vezi manualul cursantului, p. 92). Împærflifli clasa
în grupuri mici øi repartizafli fiecærui grup o activitate din listæ (fiecare activitate
trebuie abordatæ de acelaøi numær de grupuri). Acordafli membrilor clasei timp
suficient pentru a alege trei sau patru træsæturi øi a discuta ce înseamnæ træsæturile
pentru ei, de ce sunt importante øi cum pot dezvolta acele træsæturi.

22
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Invitafli un reprezentant din fiecare grup sæ prezinte un rezumat al discufliilor
despre o træsæturæ din lista lor. Continuafli cu alte rezumate despre alte træsæturi,
în mæsura în care timpul væ permite.

Rugafli-i pe cursanflii sæ citeascæ Doctrinæ øi legæminte 4:2. Invitafli-i sæ-øi împærtæ-
øeascæ alte gânduri despre cum se pot pregæti sæ slujeascæ cu toatæ inima, cu tot
sufletul, cu tot cugetul øi cu toatæ tæria.

Existæ alternative adecvate la slujirea misionaræ cu timp 
deplin pentru persoanele scutite de cætre conducætorii 
preofliei din cauza stærii lor fizice sau psihice.

Explicafli cursanflilor cæ bolile mintale sau emoflionale trebuie privite ca o suferinflæ
fizicæ ce trebuie tratatæ cu ajutorul specialiøtilor. O boalæ mintalæ sau emoflionalæ
poate împiedica o persoanæ sæ slujeascæ în misiune cu timp deplin.

Prezentafli urmætoarea situaflie ipoteticæ:

În familia Gonzales, existæ frumoasa tradiflie de a se merge în misiune. Fraflii lui
Juan au slujit, tofli, cu succes în misiuni. El este ultimul dintre copii øi va împlini
curând 19 ani. El a crescut în Bisericæ øi a cântat „I Hope They Call Me on a
Mission”(Sper sæ plec în misiune) (Children’s Songbook, p. 169). Juan doreøte cu
disperare sæ continue tradiflia slujirii misionare. Existæ totuøi douæ obstacole:
(1) Juan suferæ de o depresie gravæ øi trebuie sæ ia medicamente pentru a o fline
sub control øi (2) el se teme cæ va eøua în misiune pentru cæ nu face faflæ foarte
bine stresului. Tofli fraflii lui cred cæ, dacæ el are credinflæ, totul va decurge bine øi
el va putea sluji în misiune cu timp deplin aøa cum au fæcut ei.

• De ce ar fi important ca, pe lângæ dorinfla de a sluji, Juan sæ se sfætuiascæ des-
chis øi sincer cu conducætorii preofliei øi medicul specialist cu privire la proble-
mele lui emoflionale?

Invitafli un cursant sæ citeascæ clasei declaraflia episcopului Richard C. Edgley, din
Episcopatul care prezideazæ (manualul cursantului, p. 94).

• Ce credefli cæ înseamnæ ca cineva sæ fie „scutit în mod adecvat”?

• De ce este important ca un conducætor al preofliei sæ stabileascæ cine este „scutit
în mod adecvat” de la efectuarea unei misiuni cu timp deplin?

Citifli cursanflilor urmætorul sfat pe care preøedintele Hinckley l-a dat conducætorilor
preofliei cu privire la aceia care nu pot sluji în misiune cu timp deplin.

Citifli declarafliile preøedintelui Gordon B. Hinckley øi vârstnicului Richard G. Scott
(vezi manualul cursantului, p. 94) øi cæutafli alte modalitæfli în care un tânær bæiat
sau o tânæræ fatæ, care este scuzat în mod adecvat de la a efectua o misiune cu
timp deplin, poate sluji în Bisericæ.

• Ce alte posibile modalitæfli de a sluji existæ pentru cei care sunt scutifli în mod
adecvat de la a efectua o misiune cu timp deplin?

„Acelora care doresc sæ slujeascæ în misiune, dar nu pot, [conducætorii preo-
fliei] sæ le [gæseascæ] alte locuri în care îøi pot aduce valoroasa contribuflie”
(„Missionary Service”, p. 18).
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Putefli împærtæøi urmætoarea listæ de domenii de slujire ce oferæ oportunitæfli per-
soanelor demne scuzate în mod adecvat de la munca misionaræ cu timp deplin.
Subliniafli cursanflilor faptul cæ aceste tipuri de oportunitæfli sunt stabilite øi oferite
prin chemæri fæcute de preøedintele de flæruø:

Sistemul Educaflional al Bisericii
bunæstare
administrarea fermelor
temple
centrele pentru vizitatori (numai pentru surori)
centrele de pregætire a misionarilor
întreflinerea clædirilor
proiecte locale speciale

• Ce binecuvântæri ar aduce acest fel de slujire unei persoane tinere care nu a putut
sæ slujeascæ în misiune cu timp deplin?

• Cum ar binecuvânta Biserica acest fel de slujire?

TEME PROPUSE PENTRU CURSANfiI

• Planificafli meniul pentru o sæptæmânæ øi, apoi, cumpærafli alimentele pentru a
pregæti øi servi mai multe mese sænætoase membrilor familiei sau colegilor de
cameræ.

• Prezentafli, la seara în familie, o lecflie despre practicile personale privind igiena
sau exercifliile zilnice.

• Facefli exerciflii cel puflin o oræ pe zi timp de o sæptæmânæ (nu în ziua de sabat).
De exemplu, putefli face plimbæri în ritm alert timp de o oræ (de preferat urcând
sau coborând dealuri sau scæri) în fiecare zi sau putefli merge cu bicicleta øi nu
cu maøina spre locurile în care trebuie sæ ajungefli.
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FOLOSIREA CU ÎNfiELEPCIUNE 
A TIMPULUI PENTRU A ADUCE
OAMENI LA HRISTOS

Când un misionar începe slujirea cu timp
deplin, acesta îøi dedicæ timpul Domnului. A
lucra cu membrii Bisericii pentru a avea noi
simpatizanfli øi a dezvolta priceperea de a
aborda pe alflii pentru a le împærtæøi mesajul
Evangheliei restaurate vor clædi încrederea øi
vor aduce succes. Când sunt în misiune,
misionarii sunt în slujba Domnului pentru a
împlini voinfla Sa. Întocmirea cu grijæ a pla-
nurilor øi stabilirea de obiective îl pot ajuta

pe un misionar sæ-øi dedice timpul Domnului slujind eficient pentru a-i duce pe
alflii la Hristos prin intermediul primelor principii øi rânduieli ale Evangheliei.
Cunoaøterea modului în care sæ-øi organizeze activitæflile pentru a avea eficienflæ
maximæ poate spori bucuria muncii misionare.

DOCTRINE ØI PRINCIPII CARE TREBUIE ÎNfiELESE

• Gæsirea persoanelor pentru a le propovædui este o responsabilitate a misionarilor
øi a membrilor Bisericii.

• Planificarea eficientæ, stabilirea obiectivelor øi gestionarea timpului ajutæ la
concentrarea eforturilor misionare øi obflinerea unor rezultate mai bune.

IDEI DE PREDARE

Gæsirea persoanelor pentru a le propovædui este o responsabilitate 
a misionarilor øi a membrilor Bisericii.

Invitafli-i pe membrii clasei sæ menflioneze cât mai multe modalitæfli în care misio-
narii øi membrii Bisericii pot gæsi persoane cærora sæ le propovæduiascæ mesajul
Evangheliei restaurate. Rugafli un cursant sæ întocmeascæ, pe tablæ, o listæ cu
sugestiile lor.
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Rugafli un cursant sæ citeascæ cu glas tare Doctrinæ øi legæminte 29:7 øi 42:8.
Adresafli apoi urmætoarele întrebæri:

• Pe cine ne-a „chemat” Domnul sæ adunæm?

• Ce înseamnæ a „gæsi pe cei ce væ vor primi” (D&L 42:8)?

Amintifli cursanflilor cæ noi, tofli, suntem membri ai familiei lui Dumnezeu øi avem
responsabilitatea sæ împærtæøim Evanghelia (vezi D&L 88:81). Ei trebuie sæ se roage
pentru a avea sensibilitatea spiritualæ de a recunoaøte oportunitæflile pentru a vorbi
altora despre Evanghelie.

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ Doctrinæ øi legæminte 123:12 øi declarafliile vârstni-
cilor Dallin H. Oaks øi Richard G. Scott din manualul cursantului (p. 99).

• Care este motivul indicat de aceastæ scripturæ pentru care mulfli oameni buni
nu au acceptat încæ Evanghelia?

• Potrivit vârstnicului Oaks, care este cheia gæsirii simpatizanflilor?

• În ce moduri lucreazæ împreunæ membrii øi misionarii în procesul de gæsire øi
convertire?

Îi putefli ruga pe cursanfli sæ citeascæ øi sæ discute idei øi declaraflii suplimentare din
manualul cursantului (p. 98-100).

Scriefli urmætoarea frazæ pe tablæ. „Propovæduifli când gæsifli, gæsifli când propovæ-
duifli.” Întrebafli un cursant ce ar putea însemna aceastæ frazæ pentru un misionar.
Invitafli-i pe cursanfli sæ indice mai multe subiecte sau principii din Evanghelie
despre care ei consideræ cæ simpatizanflii ar putea fi interesafli sæ afle mai multe
lucruri. Rugafli un cursant sæ scrie ideile pe tablæ. Dupæ ce s-a întocmit o listæ pe
tablæ, întrebafli-i pe cursanfli care dintre aceste doctrine sau principii ar putea fi
prezentate unui stræin într-o discuflie scurtæ. Bifafli principiile selectate.

Prezentafli cursanflilor dumneavoastræ ideea cæ, atunci când întâlnesc persoane în
locul în care îøi desfæøoaræ misiunea, ei trebuie sæ fie „pregætifli sæ [prezinte] expu-
neri scurte despre adeværul restaurat, astfel încât Duhul Sfânt sæ poatæ mærturisi
cæ [ei sunt] slujitorii Domnului” (Predicafli Evanghelia Mea [2005], p. 171). Aceasta
va permite oamenilor sæ simtæ puterea Duhului Sfânt. Explicafli cæ misionarii vor
învæfla sæ se foloseascæ de orice subiect pe care îl discutæ øi sæ facæ referire, repede
øi simplu, la restaurarea Evangheliei. Acest lucru este important pentru cæ restau-
rarea este mesajul nostru unic cætre lume.

Citifli cursanflilor urmætorul exemplu despre modul în care un misionar care vor-
beøte despre importanfla familiei poate include acest mesaj în mesajul restaurærii.

„Sentimentele de dragoste øi grijæ pe care le avem pentru familiile noastre
sunt eterne... Ele sunt axate pe [cunoaøterea pe care o avem despre] Dumnezeu.
Dumneavoastræ afli fæcut parte din familia lui Dumnezeu dinainte de a væ fi næs-
cut. El este Tatæl nostru. Deoarece El este Tatæl nostru, noi suntem frafli øi surori.
Tatæl Ceresc doreøte sæ ne întoarcem sæ træim lângæ El, ca parte din familia Sa.
Aici, pe pæmânt, familiile sunt o legæturæ cu familia lui Dumnezeu. Familiile pot
træi împreunæ dupæ aceastæ viaflæ. Noi øtim acest lucru, deoarece dupæ ce au fost
pierdute timp de secole, adeværatele doctrine øi rânduieli… au fost restaurate pe
pæmânt de Tatæl nostru Ceresc iubitor printr-un profet în viaflæ. Aceste adeværuri
restaurate nu numai cæ ne ajutæ sæ înflelegem care este locul nostru în familia lui
Dumnezeu, ci sunt speranfla noastræ cea mai mare pentru o familie puternicæ,
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fericitæ în aceastæ viaflæ. Putem sæ væ învæflæm mai multe despre…” (Predicafli
Evanghelia Mea, p. 172-173).

Cerefli cursanflilor sæ propunæ alte subiecte ale Bisericii de care oamenii ar putea fi
interesafli sæ le discute cu misionarii (cum ar fi Cuvântul de înflelepciune, Corul
Tabernacolului Mormon sau cæsætoria eternæ) øi scriefli sugestiile lor pe tablæ.
Rugafli-i apoi pe membrii clasei sæ propunæ un mod în care sæ includæ unul dintre
aceste subiecte în mesajul restaurærii. Discutafli aceastæ idee împreunæ cu membrii
clasei pânæ când cursanflii înfleleg cum se poate face acest lucru.

Rugafli-i pe cursanfli sæ formeze echipe de câte doi øi sæ discute cu partenerul cum
ar putea folosi unul dintre subiectele de pe tablæ pentru a prezenta mesajul restau-
rærii în timpul unei conversaflii scurte cu o persoanæ. Rugafli fiecare echipæ sæ
decidæ care va fi situaflia øi modul în care ei ar putea prezenta mesajul restaurærii
într-o conversaflie de douæ minute. Rugafli-i apoi sæ se alæture unei alte echipe øi sæ
simuleze, pe rând, întâlnirea cu o persoanæ care nu este membræ øi prezentarea
unui scurt mesaj. Echipa care predæ poate hotærî dacæ doreøte sæ simuleze o con-
versaflie doar cu o persoanæ sau cu ambii membri ai celeilalte echipe.

Dupæ ce o echipæ øi-a exersat abordarea, rugafli membrii celeilalte echipe sæ discute
despre ce le-a plæcut din predare øi ce ar putea schimba. Apoi, inversafli rolurile øi
repetafli procesul, permiflând celei de a doua perechi sæ propovæduiascæ øi sæ fie
evaluatæ.

Discutafli împreunæ cu membrii clasei experienfla lor adresând urmætoarele întrebæri:

• Ce doctrine considerafli cæ ar conduce uøor la prezentarea mesajului restaurærii?

• În ce constæ dificultatea împærtæøirii unui mesaj al Evangheliei unei persoane
necunoscute? (Cursanflii pot oferi ræspunsuri precum depæøirea timiditæflii,
teama de a fi refuzafli øi teama de a nu øti ce sæ discute.)

• Care sunt modalitæflile prin care pot fi depæøite aceste dificultæfli?

Discutafli de ce este important sæ nu se foloseascæ aceeaøi abordare în cazul tutu-
ror persoanelor. Ajutafli-i pe cursanfli sæ înfleleagæ cæ Dumnezeu cunoaøte inimile
øi situaflia tuturor copiilor Sæi. El øtie cine este pregætit sæ asculte Evanghelia øi
cine nu este. Misionarii eficienfli cautæ îndrumarea Spiritului Sfânt, astfel încât sæ
poatæ fi îndrumafli spre aceia care sunt gata sæ asculte øi sæ învefle Evanghelia.

Dacæ existæ pliante în limba dumneavoastræ, arætafli cursanflilor mai multe tipuri
de pliante. (Acestea se pot obfline de la misionarii locali sau conducætorii locali
ai preofliei.) Explicafli cæ aceste pliante reprezintæ o modalitatea de a începe o
conversaflie despre restaurare.

Cerefli mai multor voluntari sæ vinæ în fafla clasei, sæ aleagæ câte un pliant øi sæ
facæ o demonstraflie, împreunæ cu un alt cursant, cu privire la modul în care ar
putea înmâna un pliant unei persoane pe care tocmai au întâlnit-o. Dupæ ce doi
sau trei cursanfli au fæcut demonstraflia, permitefli clasei sæ comenteze øi sæ pro-
punæ situaflii suplimentare în care ar putea înmâna aceste pliante oamenilor.
(Putefli repeta o activitate similaræ folosind broøuri ale Bisericii, exemplare ale
Cærflii lui Mormon, înregistræri video øi altele.) Ideea este sæ oferifli cursanflilor
prilejuri de a exersa cum sæ înceapæ o conversaflie øi sæ-øi depæøeascæ timiditatea
ce apare, în mod firesc, când vorbim altora despre Evanghelie.
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Citifli urmætoarea declaraflie a preøedintelui James E. Faust:

• De ce este important ca misionarii sæ-i iubeascæ pe oamenii, cultura øi limba
din zonele în care slujesc?

Rugafli-i pe cursanfli sæ formeze echipe de doi. Rugafli un membru al echipei sæ
joace rolul unui misionar øi pe celælalt pe al unei persoane care nu cunoaøte nimic
despre Evanghelia restauratæ øi care tocmai a ræspuns misionarului care a bætut la
uøa ei. Acordafli-le 30 de secunde pentru a rosti un salut øi un mesaj misionar. (Nu
acordafli timp pentru pregætire. Se presupune cæ ei trebuie sæ se stræduiascæ pentru
a realiza acest exercifliu.)

Rugafli-i pe cursanfli sæ schimbe rolurile øi sæ repete exercifliul.

Rugafli apoi echipele sæ formeze grupuri de câte patru. Rugafli doi cursanfli sæ joace
rolul misionarilor, pe cel de-al treilea, pe al unui membru al Bisericii øi pe cel de-al
patrulea, pe al unui prieten nemembru al unui membru al Bisericii. Cerefli cursan-
tului care îl reprezintæ pe membrul Bisericii sæ-l prezinte pe simpatizant misionari-
lor øi sæ deschidæ calea pentru o lecflie despre Evanghelia restauratæ.

Dupæ acest exercifliu scurt, rugafli cursanflii sæ compare experienflele comentând
punctele forte øi slabe ale fiecærei abordæri.

Invitafli-i pe cursanfli sæ citeascæ, din manualul cursantului, declaraflia preøedintelui
Hinckley despre lucrul cu membrii pentru a gæsi persoane cærora sæ le propovædu-
iascæ (p. 98). Putefli, de asemenea, sæ indicafli statisticile menflionate în paragraful
care îl citeazæ pe vârstnicul Dallin H. Oaks (vezi manualul cursantului, p. 99).

• De ce credefli cæ membrii sunt o sursæ importantæ pentru gæsirea persoanelor
cærora sæ li se propovæduiascæ?

• Cum se aplicæ Doctrinæ øi legæminte 33:8-9 în cazul misionarilor cu timp
deplin? Dar în cel al membrilor?

• Care sunt câteva dintre modalitæflile în care misionarii cu timp deplin i-ar putea
ajuta pe membrii Bisericii sæ învefle sæ împærtæøeascæ altora Evanghelia restauratæ?

Întrebafli ce înseamnæ cuvântul înfræflire. Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ declarafliile
preøedintelui Hinckley øi vârstnicului Richard G. Scott din manualul cursantului
(p. 99). Discutafli despre declaraflii øi întrebafli de ce sunt atât de importanfli mem-
brii în propovæduire øi înfræflire. Urmætoarele întrebæri ar putea fi utile.

• Care sunt câteva dintre modurile în care un misionar poate încuraja înfræflirea
dintre membri øi simpatizanfli?

Invitafli-i pe membrii clasei care s-au înfræflit cu simpatizanfli sæ vorbeascæ pe scurt
despre experienflele lor. Dacæ avefli convertifli la Bisericæ în clasæ, invitafli-i sæ-øi
împærtæøeascæ punctul de vedere despre subiectul înfræflire.

„Învæflafli sæ iubifli øi sæ slujifli oamenilor printre care lucrafli. Trebuie sæ væ
rugafli zilnic pentru ei ca Domnul sæ væ umple inima de dragoste în timp ce-
i slujifli. Dacæ nu-i iubifli, væ va fi greu sæ le propovæduifli” (în Conference
Report, aprilie 1996, p. 58; sau Ensign, mai 1996, p. 41).
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• În ce alte moduri ne putem înfræfli cu prietenii øi cunoscuflii noøtri?

• De ce este important sæ continuæm sæ ne înfræflim cu convertiflii dupæ ce au fost
botezafli?

Planificarea eficientæ, stabilirea obiectivelor øi gestionarea timpului
ajutæ la concentrarea eforturilor misionare øi obflinerea unor 
rezultate mai bune.

Rugafli-i pe cursanfli sæ menflioneze repede câteva indicii ale succesului în cazul
urmætoarelor profesii:

medic
vânzætor într-un magazin
învæflætor
misionar szu

Invitafli cursanflii sæ compare ræspunsurile lor în cazul misionarului szu cu indica-
torii cheie menflionafli în manualul cursantului (vezi p. 101).

• Ce factori ar putea influenfla stabilirea realistæ a obiectivelor pentru fiecare indi-
cator cheie? (Ræspunsuri posibile ar putea fi numærul de membri ai Bisericii care
locuiesc într-o zonæ sau atitudinea rezidenflilor faflæ de Bisericæ în general.)

• Cum afli decide când este potrivit sæ modificafli obiectivele misionare?

• Existæ riscuri în stabilirea obiectivelor? Care sunt øi de ce?

• Cum ar putea rugæciunea sæ influenfleze stabilirea obiectivelor?

Întrebafli dacæ sunt pescari sau vânætori în clasæ. Rugafli un cursant sæ citeascæ
Ieremia 16:16 øi pe un altul sæ citeascæ Matei 4:19.

• În ce feluri poate fi comparatæ munca misionaræ cu vânætoarea øi pescuitul?

• Ce trebuie luat în considerare la planificarea unei excursii la pescuit sau vânæ-
toare pline de succes?

• Ce trebuie luat în considerare la planificarea unei zile încununate de succes
ca misionar?

Întocmifli urmætoarea schemæ pe tablæ.

Things to do
today.
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• De ce sunt rugæciunea øi planificarea necesare în slujirea misionaræ? (Încurajafli
mai mulfli cursanfli sæ ræspundæ.)

Scriefli pe tablæ: „O zi tipicæ de cæutat oameni pentru a le propovædui”. Rugafli-i pe
cursanfli sæ indice posibile activitæfli misionare care i-ar putea conduce pe misionari
spre gæsirea simpatizanflilor. Întocmifli, pe tablæ, o listæ cu ræspunsurile cursanflilor.
(Ræspunsurile ar putea include: adunæri cu membrii pentru a-i încuraja sæ-øi iubeascæ
øi sæ-øi slujeascæ vecinii øi prietenii, stabilirea unor date la care ei vor invita prieteni
pentru a afla despre restaurare, contactarea persoanelor recomandate, slujirea persoa-
nelor pe care nu le cunosc, discuflii cu cât mai multe persoane posibil, oferirea de
pliante sau vizitarea Centrului de istorie a familiei pentru a cunoaøte resursele de
care dispune.)

Scriefli cuvântul prioritæfli pe tablæ øi discutafli urmætoarele întrebæri cu clasa:

• Ce înseamnæ acest cuvânt?

• De ce sunt prioritæflile importante în munca misionaræ?

• Cum se aplicæ urmætoarea declaraflie a vârstnicului Dallin H. Oaks în cazul
unui misionar cu timp deplin? „Cu trecerea timpului, avem doar o ocazie în
care trebuie sæ alegem øi, apoi, totul s-a dus pentru totdeauna” (Liahona, iulie
2001, pag. 101; vezi, de asemenea, manualul cursantului, p. 101).

Cerefli cursanflilor sæ indice o probabilæ succesiune în timp (ce s-ar întâmpla mai
întâi, ce activitæfli ar urma øi în ce ordine) a activitæflilor notate pe tablæ sub „O zi
tipicæ de cæutat oameni pentru a le propovædui”.

Rugafli clasa sæ indice activitæfli dintre cele mai eficiente în diferite momente ale zilei.

Cursanflii ar putea, de asemenea, sæ considere utilæ indicarea prin cifre a ordinii
prioritæflii acestor activitæfli, notând cu cifra 1 cea mai importantæ activitate øi aøa
mai departe. Indicafli prin cifre ordinea prioritæflii tuturor activitæflilor. Permitefli cur-
sanflilor sæ explice de ce consideræ anumite însærcinæri mai importante decât altele.

• Ce condiflii ar putea impune schimbarea acestor prioritæfli?

• În ce moduri sunt utile pentru misionari planificarea øi stabilirea prioritæflilor
în fiecare zi?

• Dupæ ce a cæpætat experienflæ, cât de repede credefli cæ ar putea o echipæ de
misionari sæ-øi planifice ziua de muncæ?

• Care este corelaflia dintre planificarea misionaræ fæcutæ cu înflelepciune øi meta-
fora vârstnicului Dallin H. Oaks cu privire la timpul real petrecut de un misio-
nar „pescuind” (vezi manualul cursantului, p. 101)?

Împærtæøifli urmætoarea declaraflie a preøedintelui Thomas S. Monson:

• Cum am putea pune în practicæ aceastæ învæflæturæ în stabilirea obiectivelor
misionare?

„Când acflionæm dupæ un plan general, nu vom avea niciodatæ succes;
dar, când acflionæm dupæ un plan detaliat, vom avea rareori un eøec” (în
Conference Report, octombrie 1984, p. 55; sau Ensign, noiembrie 1984, p. 43).
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• Ce legæturæ ar putea avea declaraflia preøedintelui Monson despre raportarea
progresului activitæflii (vezi manualul cursantului, p. 102) cu un misionar care
îøi stabileøte obiectivele?

• De ce considerafli cæ este necesar ca misionarii sæ-øi raporteze sæptæmânal activi-
tatea preøedintelui de misiune?

Împærtæøifli cursanflilor cât este de important sæ înceapæ acum sæ-øi foloseascæ tim-
pul cu înflelepciune øi sæ-øi stabileascæ obiective semnificative. Întrebafli-i pe cur-
sanfli ce obiective øi-ar putea stabili acum care sæ-i ajute sæ se pregæteascæ pentru
misiunea lor (cum ar fi citirea Cærflii lui Mormon, începerea unui jurnal, culcatul
devreme øi trezirea devreme).

TEME PROPUSE PENTRU CURSANfiI

• Dacæ nu facefli deja acest lucru, începefli sæ folosifli o agendæ pentru a væ orga-
niza activitæflile zilnice øi a stabili prioritatea lor.

• Fixafli obiective realiste øi stabilifli prioritatea lor, astfel încât acestea sæ væ ajute
sæ væ pregætifli pentru misiune øi sæ progresafli în acest scop.

• Scriefli patru modalitæfli în care afli putea începe o conversaflie cu o persoanæ
care nu este membræ a Bisericii pentru a-i împærtæøi un mesaj despre Evanghelia
restauratæ. Exersafli cu glas tare fiecare modalitate – întâi cu notifle øi, apoi, færæ.

• În sæptæmâna urmætoare, împærtæøifli conflinutul unui pliant cuiva care nu este
membru al Bisericii.
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PREGÆTIREA SIMPATIZANfiILOR
PENTRU BOTEZ ØI CONFIRMARE

Oamenii se convertesc când încep sæ træiascæ potrivit
principiilor Evangheliei restaurate øi simt cæ Duhul
Sfânt confirmæ cæ ceea ce fac este în armonie cu voinfla
lui Dumnezeu. Credinfla, pocæinfla øi efectuarea legæ-
mintelor impun acfliune. Invitarea simpatizanflilor sæ se
angajeze cæ vor træi potrivit unui principiu este o cale
importantæ prin care misionarii îi pregætesc sæ facæ øi sæ
flinæ legæmintele sacre. Simpatizanflilor care se pregætesc
pentru rânduielile botezului øi confirmærii în Biserica
Domnului li se cere sæ træiascæ potrivit anumitor stan-
darde de demnitate, pe care misionarii trebuie sæ-i
ajute sæ le înfleleagæ.

Misionarii trebuie, de asemenea, sæ înfleleagæ cæ botezul øi confirmarea nu repre-
zintæ îndeplinirea obiectivului. Este privilegiul øi responsabilitatea misionarilor sæ-i
învefle pe simpatizanfli cæ existæ legæminte øi rânduieli suplimentare pe care le pot
primi în casa Domnului. Misionarii îi sprijinæ pe conducætorii preofliei din episco-
pia sau ramura localæ, care sunt primii cærora le revine responsabilitatea de a-i
asista pe membrii noi sæ se pregæteascæ pentru templu.

DOCTRINE ØI PRINCIPII CARE TREBUIE ÎNfiELESE

• Când simpatizanflii vin la Hristos øi se pregætesc sæ devinæ membri ai Bisericii,
ei trebuie sæ înfleleagæ legæmintele asociate rânduielilor necesare salværii øi sæ
doreascæ sæ-øi asume øi sæ îndeplineascæ aceste obligaflii sacre.

• Misionarii îi ajutæ pe aceia care se convertesc sæ se pregæteascæ pentru botez,
confirmare øi dobândirea calitæflii de membru în Biserica Domnului.

• Legæmintele øi rânduielile necesare exaltærii sunt primite în casa Domnului.
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IDEI DE PREDARE

Când simpatizanflii vin la Hristos øi se pregætesc sæ devinæ membri ai
Bisericii, ei trebuie sæ înfleleagæ legæmintele asociate rânduielilor necesare
salværii øi sæ doreascæ sæ-øi asume øi sæ îndeplineascæ aceste obligaflii sacre.

Întrebafli-i pe cursanfli ce înseamnæ cuvântul legæmânt pentru un membru al
Bisericii. Dupæ ce se dau ræspunsurile, rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ explicafliile
de la articolul de dicflionar „Legæmânt” din Ghid pentru scripturi (p. 116; vezi, de
asemenea, Fideli credinflei: referinfle pentru Evanghelie [2005], p. 98). Rugafli cursanflii
sæ comenteze cunoøtinflele noi pe care le-au dobândit din aceste explicaflii.

• De ce li se cere convertiflilor sæ facæ legæminte pentru a deveni membri ai
Bisericii Domnului?

• Ce puncte importante trebuie sæ-i ajute misionarii pe simpatizanfli sæ înfleleagæ
cu privire la efectuarea legæmintelor?

• Ce se spune în Doctrinæ øi legæminte 130:21 despre flinerea legæmintelor?

Rugafli-i pe cursanfli sæ-øi deschidæ manualele la declaraflia vârstnicului M. Russell
Ballard (vezi manualul cursantului, p. 106-107) øi sæ identifice cuvintele cheie care
conduc la efectuarea unui legæmânt (a cunoaøte, a înflelege, a simfli øi a træi).
Scriefli-le pe tablæ.

• Ce ajutæ un simpatizant sæ simtæ cæ o doctrinæ sau un principiu este adeværat?

• Cum poate un misionar sæ øtie dacæ simpatizantul cunoaøte øi simte sau nu
adeværul Evangheliei restaurate?

• De ce procesul spiritual al convertirii duce la efectuarea legæmintelor øi rân-
duielilor?

• Ce legæminte øi rânduieli suplimentare poate sæ-øi doreascæ un membru nou
botezat?

Misionarii îi ajutæ pe aceia care se convertesc sæ se pregæteascæ pentru
botez, confirmare øi dobândirea calitæflii de membru în Biserica Domnului.

Rugafli-i pe cursanfli sæ revadæ Doctrinæ øi legæminte 20:37, 68 øi Moroni 6:2-3 pen-
tru a afla ce trebuie sæ facæ o persoanæ pentru a se pregæti pentru botez, confirmare
øi darul Duhului Sfânt. Întocmifli, pe tablæ, o listæ cu ræspunsurile lor. Discutafli
despre cele menflionate în listæ, observând cum fiecare punct continuæ sæ fie
important dupæ botez.

Misionarii au responsabilitatea de a-i pregæti pentru botezul cu apæ øi Duhul Sfânt
pe simpatizanflii convertifli cu adeværat. Aceasta înseamnæ sæ le predea simpati-
zanflilor despre legæmintele pe care le vor face când vor fi botezafli. În timpul
interviului pentru botez, potenflialilor membri li se va cere sæ-øi ia angajamentul
de a træi potrivit acestor legæminte. Dorinfla de a face øi a fline aceste legæminte
ajutæ la aflarea nivelului de convertire al persoanei. Împærtæøifli cursanflilor øi dis-
cutafli cu ei urmætoarele angajamente. Oferifli membrilor clasei prilejul de a dis-
cuta fiecare angajament pe care un membru îl face la botez. Invitafli-i sæ discute
de ce este necesar sæ se înfleleagæ øi sæ se asume înainte de botez fiecare dintre
aceste angajamente. Putefli întocmi pe tablæ o listæ cu acestea.
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Simpatizanflii care sunt convertifli cu adeværat øi pregætifli pentru botez øi darul
Sfântului Duh:

• vor dobândi o mærturie despre Tatæl Ceresc øi Fiul Sæu, Isus Hristos;

• vor crede cæ Biserica lui Isus Hristos a fost restauratæ prin profetul Joseph Smith
øi cæ un profet în viaflæ îndrumæ Biserica astæzi;

• se vor pocæi cu adeværat de pæcatele lor (vezi Moroni 6:2-3; D&L 20:37);

• vor træi potrivit legii castitæflii, care interzice orice relaflie sexualæ în afara legætu-
rilor unei cæsætorii legale dintre un bærbat øi o femeie;

• vor træi potrivit legii zeciuielii, ceea ce înseamnæ o contribuflie periodicæ de zece
la sutæ din venitul unei persoane;

• vor træi potrivit Cuvântului de înflelepciune;

• vor fline ziua de sabat sfântæ, inclusiv luând sæptæmânal din împærtæøanie;

• vor dori sæ ia asupra lor numele lui Hristos øi sæ flinæ poruncile Sale de-a lungul
vieflii lor;

• vor dori sæ se pregæteascæ pentru a primi rânduielile din templu.

Împærtæøifli urmætoarea declaraflie a preøedintelui Joseph F. Smith aøa cum a fost
citatæ de preøedintele Gordon B. Hinckley. Rugafli-i pe cursanfli sæ gæseascæ ce se
cere din partea convertiflilor øi ce cred ei cæ pot face misionarii pentru a-i ajuta pe
simpatizanfli sæ îndeplineascæ aceste cerinfle.

• De ce este vital ca misionarul sæ-i ajute pe simpatizanfli sæ înfleleagæ, înainte de
a se alætura Bisericii, angajamentele pe care le fac?

• Cum ar putea cunoaøterea cerinflelor pentru botez sæ influenfleze numærul de
oameni care aleg sæ fie botezafli?

• De ce credefli cæ standardele înalte sunt o cerinflæ pentru botez?

Notæ Folosirea urmætoarei idei privind predarea ar putea dura mult timp. Totuøi,
experienfla în pregætire øi predare va fi de prefl pentru viitorii misionari. Putefli
scurta aceastæ idee sau alte idei de predare. Sau putefli desfæøura aceastæ activitate
øi pe parcursul urmætoarei ore.

„Vorbind despre demnitatea necesaræ pentru a intra în Bisericæ, preøedintele
Joseph F. Smith a scris odatæ: «Oamenii trebuie sæ fie învæflafli înainte de a fi
demni de botez. Ce trebuie sæ fie învæflafli ei? Ei trebuie sæ fie învæflafli cre-
dinfla în Dumnezeu, în Isus Hristos øi în Duhul Sfânt, credinfla în eficienfla
rugæciunii øi în rânduielile øi principiile Evangheliei pe care a propovæduit-o
Isus; credinfla în restaurarea acestei Evanghelii øi a tuturor puterilor ei profe-
tului Joseph Smith; credinfla în Biserica pentru a cærei restaurare el a fost mij-
locul; credinfla în preoflie ca fiind formatæ din slujitorii autorizafli ai
Dumnezeului celui Viu; credinfla în revelafliile primite în timpurile moderne;
credinfla în efectuarea lucrærilor cerute din partea unui sfânt din zilele din
urmæ; credinfla în principiul zeciuielii øi în toate celelalte cerinfle, temporale
øi spirituale, menflionate în legea lui Dumnezeu; øi, în cele din urmæ, cre-
dinfla de a træi viefli neprihænite înaintea Domnului» («Baptism», Improvement
Era, ianuarie 1911, p. 267-268)” („Find the Lambs, Feed the Sheep”, Ensign,
mai 1999, p. 106).
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Rugafli-i pe cursanfli sæ deschidæ manualul cursantului la acest principiu (vezi manua-
lul cursantului, p. 107-110). Întocmifli, pe tablæ, o listæ cu urmætoarele porunci:

1. flinefli sfântæ ziua de sabat;

2. urmafli-i pe profefli;

3. træifli în acord cu legea castitæflii;

4. supunefli-væ Cuvântului de înflelepciune;

5. træifli potrivit legii zeciuielii.

Informafli-i pe cursanfli cæ li se va acorda timp pentru a întocmi un scurt plan de
lecflie despre una dintre poruncile menflionate pe tablæ. Mergefli în jurul clasei,
nominalizafli fiecare cursant øi desemnafli-i numærul unui subiect (de la 1 la 5).
Repetafli succesiunea numericæ pânæ când tuturor cursanflilor li s-a desemnat un
subiect. Acordafli timp suficient pentru ca fiecare cursant sæ creeze un plan pentru
a preda o lecflie de cinci minute despre subiectul desemnat unui simpatizant.
Subliniafli cæ planul de lecflie trebuie sæ cuprindæ scripturi, întrebæri, mærturie øi
angajamente de a se supune poruncilor. Pot folosi informafliile din manualul cur-
santului, Ghidul pentru scripturi øi Fideli credinflei, precum øi experienfle personale.

Dupæ ce cursanflii s-au pregætit, rugafli-i sæ formeze echipe de câte doi øi sæ-øi pre-
dea unul altuia o lecflie de cinci minute despre porunca desemnatæ lor. Cerefli cur-
sanflilor sæ-øi evalueze unul altuia predarea læudându-øi punctele forte øi
propunând modalitæfli de îmbunætæflire a lecfliei.

Rugafli doi cursanfli care au predat acelaøi subiect sæ vinæ în fafla clasei øi sæ joace
rolul unor misionari care predau subiectul respectiv unui numær de alfli trei sau
patru cursanfli reprezentând o familie de simpatizanfli. Discutafli øi evaluafli învæflæ-
turile lor atât cât væ permite timpul. Repetafli aceastæ activitate folosind fiecare
dintre subiectele ræmase.

Legæmintele øi rânduielile necesare exaltærii sunt primite în 
casa Domnului.

Explicafli cursanflilor cæ misionarii nu numai cæ îi ajutæ pe convertifli sæ facæ øi sæ
flinæ legæmintele botezului øi confirmærii, ci joacæ øi un rol important în a prezenta
convertiflilor ideea cæ ei pot începe sæ se gândeascæ la timpul în care ar putea primi
binecuvântærile templului. Urmætoarea idee privind predarea este propusæ pentru
a-i ajuta pe viitorii misionari sæ înfleleagæ cât este de important sæ-i ajute pe con-
vertifli sæ planifice pentru viitoarele binecuvântæri din templu.

Expunefli una sau mai multe ilustraflii cu temple. Rugafli-i pe cursanflii care au vizitat
împrejurimile unui templu sau au fæcut muncæ de rânduire în templu sæ descrie
sentimentele pe care le-au avut în timp ce se aflau la templu.

• De ce însoflesc, deseori, aceste sentimente o vizitæ la templu?

• La ce binecuvântæri ale templului se pot gândi membrii nou botezafli?

Rugafli un cursant sæ citeascæ Doctrinæ øi legæminte 124:55.

• Potrivit acestui verset, care sunt binecuvântærile supreme ale templului?
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Rugafli-i pe cursanfli sæ gæseascæ fraze sau expresii în declarafliile preøedintelui
Howard W. Hunter øi a vârstnicului Russell M. Nelson care descriu importanfla
legæmintelor øi rânduielilor din templu (vezi manualul cursantului p. 111). Cerefli
cursanflilor sæ împærtæøeascæ frazele sau expresiile.

Citifli urmætoarea declaraflie a preøedintelui Joseph Fielding Smith:

• De ce trebuie misionarii sæ înfleleagæ cæ botezul nu reprezintæ finalul obiecti-
vului pentru convertiflii lor?

Citifli împreunæ cu respectivii cursanfli 2 Nefi 31:17-20. Invitafli-i pe cursanfli sæ
discute ce simt cæ înseamnæ versetul 20 referitor la legæmintele øi rânduielile
din templu.

Încheiafli cu mærturia dumneavoastræ despre importanfla obflinerii cu demnitate
a rânduielilor din templu øi importanfla lor în timp ce ne stræduim sæ obflinem
exaltarea.

TEME PROPUSE PENTRU CURSANfiI

• Facefli o listæ cu legæmintele pe care le-afli fæcut în viafla dumneavoastræ øi medi-
tafli asupra modului în care ele v-au influenflat øi v-au protejat.

• Exersafli predarea unuia dintre subiectele prezentate în clasæ la o searæ în familie
sau unui prieten sau coleg.

• Dacæ nu afli fæcut acest lucru în ultima vreme, facefli o vizitæ episcopului sau
preøedintelui dumneavoastræ de ramuræ în care sæ discutafli despre pregætirea
pentru a merge la templu.

„Este un lucru minunat sæ te alæturi Bisericii, dar nu pofli obfline o exaltare
pânæ când nu ai fæcut legæminte în casa Domnului øi nu ai primit cheile øi
autoritæflile care sunt conferite acolo øi care nu pot fi date astæzi în niciun alt
loc de pe pæmânt” (Doctrines of Salvation, compilat de Bruce R. McConkie,
3 vol. [1954-1956], 2:253).
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ÎNSUØIRI ASEMÆNÆTOARE 
CU ALE LUI HRISTOS

Însuøirile asemænætoare cu ale lui Hristos îi ajutæ pe
misionari sæ predea eficient Evanghelia restauratæ. Pe
mæsuræ ce devenim mai asemænætori lui Hristos, devenim
mai capabili sæ transmitem altora lumina Evangheliei. Pe
mæsuræ ce urmæm exemplul Salvatorului, faptele øi cuvin-
tele noastre îi încurajeazæ pe alflii „sæ ia asupra lor numele
lui Isus Hristos” (D&L 20:37).

Isus i-a învæflat pe ucenicii Sæi: „Venifli dupæ Mine, øi væ
voi face pescari de oameni” (Matei 4:19).

Misionarii care Îl urmeazæ pe Salvator træind într-un
mod asemænætor lui Hristos øi care slujesc supuøi cu
toatæ inima, sufletul, cugetul øi tæria devin instru-

mente puternice în mâinile Domnului.

DOCTRINE ØI PRINCIPII CARE TREBUIE ÎNfiELESE

• Misionarii se stræduiesc sæ dezvolte însuøiri asemænætoare cu ale lui Hristos.

• Misionarilor li se porunceøte sæ-L slujeascæ pe Dumnezeu „cu toatæ inima, cu
tot sufletul, cu tot cugetul øi cu toatæ tæria” (D&L 4:2).

• Supunerea este o însuøire vitalæ în munca misionaræ.

IDEI DE PREDARE

Misionarii se stræduiesc sæ dezvolte însuøiri asemænætoare 
cu ale lui Hristos.

Începefli prin a citi urmætoarea declaraflie a vârstnicului Jeffrey R. Holland, din
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:
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Rugafli-i pe cursanfli sæ indice øi sæ discute despre calitæflile pe care le-ar putea avea
un misionar de succes øi care i-ar atrage pe simpatizanfli øi i-ar determina sæ asculte
mesajul Evangheliei restaurate. Scriefli pe tablæ ræspunsurile cursanflilor.

Rugafli un cursant sæ citeascæ Doctrinæ øi legæminte 4:5-6. Cerefli clasei sæ gæseascæ
alte calitæfli menflionate în aceste versete øi sæ le adauge în lista de pe tablæ.

Rugafli-i pe cursanfli sæ discute unele lucruri pe care le-au fæcut sau a cæror experienflæ
au træit-o øi care i-au ajutat sæ-øi dezvolte aceste însuøiri.

Împærflifli clasa în grupuri mici øi desemnafli fiecare grup sæ citeascæ øi sæ discute
despre o însuøire din Doctrinæ øi legæminte 4:6 (credinflæ, virtute, cunoaøtere, cum-
pætare, ræbdare, bunætate fræfleascæ, evlavie, caritate, umilinflæ øi sârguinflæ). Ei pot
folosi manualul cursantului (p. 115-119), Fideli credinflei: referinfle pentru Evanghelie
(2005), Ghid pentru scripturi øi alte resurse.

Dupæ ce acordafli timp pentru studiu øi discuflii în cadrul grupurilor, înmânafli fie-
cærui grup un exemplar al instrucfliunilor øi întrebærilor de mai jos care corespund
însuøirii pe care tocmai a studiat-o. Invitafli grupurile mici sæ foloseascæ întrebæ-
rile øi activitæflile în cazul însuøirii lor pentru a purta o discuflie cu întreaga clasæ.
Membrii grupurilor trebuie sæ adauge instrucfliunilor øi întrebærilor informaflii
obflinute din studiul anterior în grupuri. Ei trebuie sæ încheie prin a-i încuraja pe
cursanfli sæ aducæ observaflii cu privire la ce pot face cursanflii pentru a-øi dezvolta
aceste însuøiri øi la faptul cæ procedând astfel vor deveni misionari mai buni.

Credinfla. Cerefli cursanflilor sæ gæseascæ cel puflin o scripturæ, atât în Noul Testament,
cât øi în Cartea lui Mormon, care defineøte credinfla.

Invitafli trei cursanfli sæ citeascæ în gând una dintre declarafliile, din manualul
cursantului, cu privire la credinflæ (p. 115) øi sæ explice clasei, cu propriile
cuvinte, înflelesul ei. Dacæ nu se face referire la Eter 12, Moroni 7 sau Evrei 11,
atragefli atenflia asupra acestor scripturi fundamentale despre credinflæ.

Virtutea. Revedefli, alæturi de cursanfli, declaraflia pe care preøedintele Ezra Taft Benson
a dat-o fraflilor din preoflie (manualul cursantului, p. 115): „Comportamentul virtuos
înseamnæ cæ [un deflinætor al preofliei] are gânduri pure øi fapte curate” (în
Conference Report, octombrie 1986, p. 60; sau Ensign, noiembrie 1986, p. 46).

• Cum ne putem pæstra mintea concentratæ asupra gândurilor pure?

• Ce trebuie sæ facem când ne pætrunde în minte un gând ræu?

• Ce credefli cæ înseamnæ expresia „fapte curate”?

• De ce este esenflial ca un misionar sæ-øi pæstreze gândurile virtuoase?

Cunoaøterea. Rugafli un cursant sæ citeascæ, cu glas tare, declaraflia despre cunoaøtere
a preøedintelui Spencer W. Kimball (vezi manualul cursantului, p. 116).

„Curafli, puri øi cu ochi luminoøi, muncind doi câte doi, ei au devenit un
simbol viu al Bisericii pretutindeni. Ei înøiøi reprezintæ primul mesaj al
Evangheliei cu care simpatizanflii fac cunoøtinflæ – øi ce mesaj remarcabil
sunt ei. Toatæ lumea øtie cine sunt” (în Conference Report, aprilie 2004,
p. 30; sau Liahona, mai 2004, p. 30).
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• Cum determinæm ce domenii de cunoaøtere sunt vitale pentru noi?

• De ce este nevoie de perseverenflæ øi dedicare în dobândirea cunoaøterii spirituale?

• Ce credefli cæ reprezintæ „perseverenfla øi dedicarea vieflii”?

• De ce este cunoaøterea importantæ pentru un misionar?

Cumpætarea. Adresafli cursanflilor urmætoarele întrebæri cu privire la cumpætare:

• Ce credefli cæ înseamnæ faptul cæ însuøirea cumpætare impune autocontrolul
asupra emofliilor øi exprimærii (vezi manualul cursantului, p. 116)?

• Ce credefli cæ înseamnæ sæ facem lucruri în mod chibzuit (vezi manualul cursan-
tului, p. 116)?

• Care sunt câteva dintre situafliile din timpul unei misiuni în care va fi nevoie de
cumpætare?

Ræbdarea. Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ în gând declaraflia despre ræbdare a vârst-
nicului Joseph B. Wirthlin (vezi manualul cursantului, p. 116) øi sæ caute o idee
importantæ pe care s-o împærtæøeascæ în clasæ. Încurajafli-i pe ceilalfli cursanfli sæ-øi
exprime opiniile despre fiecare idee împærtæøitæ.

• În ce aspecte ale muncii misionare ar putea fi importantæ ræbdarea?

• Care este legætura dintre ræbdare øi credinflæ?

Bunætatea fræfleascæ. Discutafli cu respectivi cursanfli urmætoarele întrebæri. Încurajafli
mai mulfli cursanfli sæ ræspundæ.

• Cine væ vine în minte când væ gândifli la o persoanæ care este bunæ? Ce anume
face ca acea persoanæ sæ paræ bunæ?

• Cum putem determina cât de buni suntem?

• Ce putem face pentru a ne perfecfliona în ce priveøte aceastæ însuøire?

Evlavia. Scriefli, pe tablæ, urmætoarea definiflie a evlaviei: îndeplinirea cu devotament
a voinflei lui Dumnezeu.

• Cum îndeplineøte un misionar cu devotament voinfla lui Dumnezeu?

• Rugafli un cursant sæ citeascæ Moroni 10:31-32 clasei.

• Cum „[ne lepædæm] de orice necredinflæ” (lipsæ de evlavie) (Moroni 10:32; subli-
niere adæugatæ)?

• Ce credefli cæ înseamnæ a „iubi pe Dumnezeu cu toatæ puterea, mintea øi tæria
voastræ” (Moroni 10:32)?

• Potrivit acestui pasaj, ce anume ne dæ puterea sæ ne dezvoltæm însuøirea evlavie
(harul lui Dumnezeu)?

Caritatea. Scriefli, pe tablæ, cuvântul caritate. Cerefli unui cursant sæ citeascæ defini-
flia caritæflii din Ghidul pentru scripturi (p. 25) øi descrierea însuøirilor caritæflii din
Moroni 7:45-48. Invitafli-i pe membrii clasei sæ sublinieze care simt ei cæ sunt cele
mai importante propoziflii. Cerefli-le apoi sæ împærtæøeascæ ce au subliniat.

• Cum a dat Isus dovadæ de caritate în timpul vieflii Sale muritoare?

• În ce fel este împærtæøirea cu sinceritate a Evangheliei restaurate o dovadæ a
adeværatei caritæfli?

• Potrivit versetului 7:48 din Moroni, cum dobândeøte cineva caritatea?
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Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ declaraflia vârstnicului Dallin H. Oaks cu privire la
convertire din manualul cursantului (p. 118).

• Potrivit vârstnicului Oaks, de ce nu piere niciodatæ caritatea?

• Faflæ de cine va fi nevoie sæ dafli dovadæ de caritate în timpul misiunii dumnea-
voastræ?

• De ce este esenflial sæ dafli dovadæ de caritate faflæ de colegul dumneavoastræ?

Umilinfla. Rugafli-i pe cursanfli sæ se gândeascæ la cineva pe care o consideræ o per-
soanæ umilæ. Rugafli-i sæ împærtæøeascæ ce anume face ca acea persoanæ sæ fie un
exemplu de umilinflæ.

Cerefli cursanflilor sæ caute cuvântul umilinflæ în Fideli credinflei (p. 189). Cerefli unui
cursant sæ citeascæ primul paragraf øi acordafli apoi timp cursanflilor sæ comenteze
aceste informaflii. Citifli apoi restul informafliilor cu privire la umilinflæ øi rugafli-l pe
cursant sæ-øi împærtæøeascæ ideile.

• În ce mod este umilinfla un semn de tærie øi nu un semn de slæbiciune?

• Ce înseamnæ sæ fii umil?

• Cum putem sæ recunoaøtem mândria?

Sârguinfla. Cæutafli cuvântul sârguinflæ într-un dicflionar.

• Ce înseamnæ sârguincios?

Cuvântul sârguincios provine de la un cuvânt care înseamnæ „a stima, a iubi”
(Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, ediflia a 11-a [2003], „Diligent”, p. 350).

• De ce munceøte cu râvnæ o persoanæ pentru cineva sau ceva care-i place?

• Ce exemple de sârguinflæ din viafla Salvatorului væ vin în minte?

• Cum este pusæ în practicæ, în activitæflile misionare, sârguinfla?

Cerefli cursanflilor sæ citeascæ Doctrinæ øi legæminte 107:99 øi sæ indice modurile
în care simt cæ acest verset poate fi pus în practicæ în viafla unui misionar cu
timp deplin.

Misionarilor li se porunceøte sæ-L slujeascæ pe Dumnezeu „cu toatæ
inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul øi cu toatæ tæria” (D&L 4:2).

Invitafli-i pe cursanfli sæ indice câte ore cred ei cæ studiazæ øi lucreazæ, de obicei,
un misionar în fiecare zi.

Dupæ câteva ræspunsuri, arætafli cursanflilor urmætorul model de program zilnic
adaptat dupæ cel din Predicafli Evanghelia Mea (2005; p. viii):

6:30 a.m. Trezire, rugæciune, exerciflii fizice timp de 30 de minute øi pregætire
pentru acea zi.

7:30 a.m. Mic dejun

8:00 a.m. Studiul personal

9:00 a.m. Studiul împreunæ cu colegul

10:00 a.m. Începerea prozelitismului

Prânz În funcflie de programul zilei (timp de o oræ).
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9:00 p.m. Întoarcere la domiciliu (cu excepflia cazului în care se predæ o lecflie;
apoi întoarcerea acasæ înainte de 9:30) øi planificarea activitæflilor din
ziua urmætoare (30 de minute).

10:30 p.m. Se merge la culcare.

(Dupæ o consultare cu preøedinflia de zonæ, preøedinflii de misiuni pot modifica
acest program în funcflie de situafliile locale.)

Cerefli cursanflilor sæ revadæ Doctrinæ øi legæminte 4:2, 4.

• În timp ce væ gândifli la programul general al unui misionar, ce credefli cæ
înseamnæ sæ slujeøti pe Domnul „cu toatæ inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul
øi cu toatæ tæria voastræ”?

Citifli împreunæ cu respectivii cursanfli explicaflia vârstnicului Jeffrey R. Holland cu
privire la legætura dintre dificultæflile muncii misionare øi ispæøire (vezi manualul
cursantului, p. 119) sau putefli opta pentru a viziona înregistrarea 23 (2:14) a DVD-
ului.

• Ce cunoaøtere dobândifli din declaraflia vârstnicului Holland?

Rugafli un cursant sæ citeascæ membrilor clasei citatul preøedintelui Ezra Taft Benson
despre muncæ (vezi manualul cursantului, p. 93).

• Care este unul dintre cele mai mari secrete ale muncii misionare?

• Ce se va întâmpla când un misionar va preda prin Spiritul Duhului Sfânt?

Supunerea este o însuøire vitalæ în munca misionaræ.

Rugafli-i pe cursanfli sæ citeascæ experienfla întâlnirii cu un editor pe care preøedintele
Hinckley a træit-o ca misionar (vezi manualul cursantului, p. 120).

• Ce ne învaflæ aceastæ experienflæ despre uøurinfla de a te supune sfatului unui
preøedinte de misiune?

Putefli face referire la declaraflia preøedintelui Ezra Taft Benson din manualul
cursantului aøa cum este citatæ de vârstnicul Donald L. Staheli (vezi manualul
cursantului, p. 120).

• În ce moduri considerafli cæ este ilustratæ, prin experienfla træitæ de preøedintele
Hinckley, declaraflia preøedintelui Benson despre faptul cæ Dumnezeu îi înzes-
treazæ cu putere pe cei supuøi?

Împærflifli clasa în grupuri de câte trei øi cerefli-le sæ cerceteze scripturile cæutând
exemple de oameni supuøi. Cerefli-le sæ împærtæøeascæ ce au gæsit øi sæ explice
modurile în care scripturile gæsite pot fi puse în practicæ în situafliile cu care s-ar
putea confrunta un misionar cu timp deplin.

Informafli-i pe cursanfli cæ existæ reguli în misiune care sunt obligatorii pentru tofli
misionarii din lume øi cæ pot exista unele reguli suplimentare în misiune, stabilite
de preøedintele de misiune, care sunt obligatorii numai într-o anumitæ misiune.

• De ce diferæ de la o misiune la alta unele reguli ale misiunii?

Unele reguli ale misiunii se pot referi la aspecte culturale øi, dacæ sunt încælcate,
duc la jignirea oamenilor øi la o situaflie stânjenitoare pentru Bisericæ. Multe
misiuni peste hotare au reguli diferite, specifice flærii respective. Oricare ar fi
situaflia, regulile misiunii existæ din motive importante.

23
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• De ce este mai bine sæ te supui decât sæ te îndoieøti atunci când este vorba de
regulile misiunii?

• În ce mod supunerea faflæ de regulile misiunii îl ajutæ pe un misionar sæ slujeascæ
lui Dumnezeu aøa cum se descrie în Doctrinæ øi legæminte 4:2?

Vârstnicul Dennis B. Neuenschwander, din Cei Øaptezeci, a discutat detaliat regulile
misiunii (vezi manualul cursantului p. 120–21). Cerefli cursanflilor sæ citeascæ
împreunæ aceastæ declaraflie.

Împærtæøifli urmætoarea învæflæturæ a preøedintelui Boyd K. Packer, preøedinte în
exercifliu al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli:

• Care sunt avantajele supunerii?

• De ce trebuie sæ fie supus un misionar pentru a avea influenfla Duhului Sfânt?

TEME PROPUSE PENTRU CURSANfiI

• Meditafli asupra progresului personal cætre dezvoltarea însuøirilor asemænætoare
cu ale lui Hristos. Alegefli unul sau douæ domenii în care afli dori sæ væ perfecflio-
nafli øi elaborafli un plan care sæ conducæ la aceasta.

„Dacæ vefli urma regulile, nu vefli face niciodatæ o greøealæ gravæ. Niciodatæ
nu vefli face o greøealæ gravæ, nici când væ vefli afla în misiune, nici dupæ
aceea, færæ a fi avertizafli. Nu vefli urma niciodatæ calea greøitæ, nu vefli
merge niciodatæ în direcflia greøitæ øi nu vefli lua hotærârea greøitæ færæ sæ fi
fost avertizafli. Acest tipar este tiparul sfântului din zilele din urmæ. Afli fost
confirmat membru al Bisericii øi v-a fost conferit darul Duhului Sfânt pen-
tru a væ fi ghid øi însoflitor, pentru a væ aduce alinare. Duhul Sfânt este
Mângâietorul” („Some Things Every Missionary Should Know” [seminar
pentru noii preøedinfli de misiune, 26 iunie 2002], p. 12).
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