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Introducere





Prezentare generală privind
Evaluările cunoştinţelor
Evaluările cunoştinţelor îi ajută pe cursanţi să înţeleagă, să explice, să împărtăşească
şi să depună mărturie despre doctrinele şi principiile importante ale Evangheliei.
Pentru a primi credite, evaluările cunoştinţelor pentru acest curs trebuie completate
potrivit cerinţelor.

În calitate de învăţători sau administratori, vă puteţi pregăti să-i ajutaţi pe
cursanţi să completeze potrivit cerinţelor evaluările cunoştinţelor vizionând

prezentarea video „Cele mai bune metode pentru evaluarea cunoştinţelor” (8:30).
Când sunteţi îndrumat în prezentarea video, citiţi şi completaţi secţiunile din
documentul „Cele mai bune metode pentru evaluarea cunoştinţelor”.

De asemenea, puteţi ajuta cursanţii să completeze potrivit cerinţelor evaluările
cunoştinţelor predând, subliniind şi recapitulând, în mod consecvent, de-a lungul
cursului, principalele doctrine şi principii. Îndrumarele de studiu sunt oferite pentru
a ajuta învăţătorii şi cursanţii să identifice principalele doctrine şi principii ale
cursului.

Programul pentru evaluarea cunoştinţelor vă va ajuta să faceţi o evaluare a
cunoştinţelor şi să adunaţi rezultatele rapid. Aveţi două opţiuni pentru a face o
evaluare.

• Online. Această opţiune le permite cursanţilor să folosească un calculator sau
un dispozitiv mobil pentru a completa evaluarea cunoştinţelor. Evaluarea este
punctată automat, iar cursanţii primesc un raport care conţine punctajul lor şi
întrebările pe care le-au greşit.

• Tipărit. Această opţiunile le permite cursanţilor să folosească foi de hârtie şi un
creion pentru a completa evaluarea cunoştinţelor. Fiecare foaie cu cerculeţe are
un cod unic pentru fiecare cursant. Veţi scana foaia cu cerculeţe, iar răspunsurile
vor fi evaluate automat.

Instruirea cu privire la folosirea programului este disponibilă în următoarele limbi:

chineză

engleză

franceză

germană

italiană

japoneză

coreeană

portugheză

rusă

spaniolă
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Crearea condiţiilor pentru
cursanţii cu dizabilităţi
Scopul creării condiţiilor pentru cursanţii cu dizabilităţi în vederea evaluării este de
a permite cursanţilor cu nevoi, dizabilităţi sau stări de sănătate aparte să fie evaluaţi
la fel ca restul cursanţilor. Învăţătorii trebuie să creeze condiţiile necesare care să
corespundă nevoilor, dizabilităţilor şi stărilor de sănătate aparte ale cursanţilor. În
continuare, sunt prezentate îndrumări pe care le puteţi lua în considerare atunci
când creaţi condiţii speciale pentru cursanţii dumneavoastră.

1. Identificaţi cursanţii care au nevoi speciale sau dizabilităţi. Discutaţi în particular
cu fiecare cursant pentru a-i identifica nevoile speciale. Ascultaţi cu atenţie şi
aveţi o atitudine pozitivă. Puteţi să discutaţi şi cu părinţii acestor cursanţi sau cu
respectivii conducători ai lor din cadrul Bisericii pentru a înţelege mai bine
nevoile lor speciale.

2. În funcţie de aceste discuţii, întocmiţi un plan care să creeze condiţiile necesare
pentru îndeplinirea nevoilor speciale ale cursantului.

3. Implementaţi condiţiile create. Condiţiile speciale individuale trebuie să rămână
confidenţiale. Este imposibil să enumerăm toate condiţiile speciale posibile;
totuşi, vă prezentăm câteva exemple de condiţii speciale posibile.

Prezentarea: oferiţi cursantului o versiune audio a evaluării, prezentaţi verbal
instrucţiunile şi evaluarea sau oferiţi cursantului o versiune tipărită cu un corp
de literă mare a evaluării (vezi site-ul Evaluarea cunoştinţelor pentru formatele
evaluării disponibile în prezent).

Aşezarea în clasă: oferiţi cursantului un loc special în clasă, oferiţi un spaţiu în
care factorii de distragere a atenţiei să fie reduşi la minim sau efectuaţi evaluarea
în cadrul unui grup mic sau într-o altă încăpere.

Programarea evaluării: efectuaţi evaluarea în mai multe sesiuni sau pe
parcursul a câtorva zile, permiteţi ca diferite părţi ale evaluării să fie efectuate
într-o ordine diferită, efectuaţi evaluarea la o anumită oră din zi sau permiteţi
prelungirea perioadei pentru finalizarea evaluării.

Răspunsul: permiteţi cursantului să răspundă oral, permiteţi ca răspunsurile să
fie dictate unui copist sau unui dispozitiv de înregistrare sau permiteţi ca
răspunsurile să fie bifate în broşura de evaluare în loc de foaia cu răspunsuri.

4. Evitaţi să creaţi condiţii care schimbă sau nu se ridică la nivelul aşteptărilor
cursantului privind învăţarea.

5. Daţi dovadă de dragoste ca cea a lui Hristos faţă de fiecare cursant şi urmaţi
îndemnurile Spiritului în timp ce creaţi condiţii speciale necesare îndeplinirii
nevoilor cursanţilor.

6. Pentru a afla mai multe informaţii generale despre modul de a-i ajuta pe cei cu
dizabilităţi, accesaţi următorul site al Bisericii: lds.org/topics/disability.
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Îndrumare de studiu





Doctrină şi legăminte 1-75
şi Joseph Smith – Istorie
Întrebări privind scripturile de bază – Să înţelegem doctrinele propovăduite în
scripturile de bază.

• Joseph Smith – Istorie 1:15-20

• Doctrină şi legăminte 1:37-38

• Doctrină şi legăminte 6:36

• Doctrină şi legăminte 8:2-3

• Doctrină şi legăminte 10:5

• Doctrină şi legăminte 13:1

• Doctrină şi legăminte 18:10-11

• Doctrină şi legăminte 18:15-16

• Doctrină şi legăminte 19:16-19

• Doctrină şi legăminte 19:23

• Doctrină şi legăminte 25:13

• Doctrină şi legăminte 46:33

• Doctrină şi legăminte 58:27

• Doctrină şi legăminte 58:42-43

• Doctrină şi legăminte 64:9-11

Întrebări privind contextul – Să înţelegem unele dintre cele mai importante
evenimente sau relatări care oferă informaţii generale legate de un anumit fragment
şi circumstanţele acestuia.

• Mărturia lui Oliver Cowdery potrivit căreia lucrarea lui Joseph Smith este de la
Dumnezeu (vezi D&L 6:22-23)

• Pierderea celor 116 pagini ale manuscrisului şi principiile pe care le-a învăţat
Joseph Smith (vezi D&L 3; 10)

• Adevăruri desprinse despre Prima Viziune (vezi Joseph Smith – Istorie 1:11-20)

• Ordinea cronologică a evenimentelor cheie: Prima Viziune, Joseph primeşte
plăcile de aur, restaurarea preoţiei, organizarea Bisericii şi mutarea în
Kirtland, Ohio

• Mesagerul care a restaurat Preoţia aaronică şi Preoţia lui Melhisedec (vezi
D&L 13; Joseph Smith – Istorie 1:72)

• Locul central al Sionului şi înţelesurile cuvântului Sion (vezi D&L 57; Fideli
credinţei: referinţe pentru Evanghelie [2004], p. 177)
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Doctrine şi principii – Să înţelegem principalele doctrine şi principii propovăduite
în Doctrină şi legăminte.

• Principiile care guvernează revelaţia: pregătirea pentru a primi revelaţie (vezi
D&L 9:7-9), recunoaşterea revelaţiei (vezi D&L 8:1-5), recunoaşterea revelaţiei
adevărate printre ideile false (vezi D&L 50:10-36) şi înţelegerea că profetul
primeşte revelaţie pentru a îndruma Biserica şi că cei cu chemări primesc
revelaţie pentru responsabilităţile lor (vezi D&L 28:1-7)

• Motive pentru care Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă este
unica biserică vie şi adevărată (vezi D&L 1:30; 18:1-5; 27:5-14; 33:1-6)

• Ce învăţăm din Doctrină şi legăminte despre ispăşirea lui Isus Hristos (vezi
D&L 29:30-45), botez (vezi D&L 20:72-74; 22:1-4), împărtăşanie (vezi D&L
20:77, 79; 27:1-2), darul Spiritului (vezi D&L 46:8-26), căsătorie (vezi D&L
49:15-17), munca misionară (vezi D&L 15:6; 33:7-10; 65:1-6), pregătirea pentru
a Doua Venire (vezi D&L 45:32, 39, 57), scripturi (vezi D&L 68:2-4), legea
consacrării (vezi D&L 42:30-42) şi Cartea lui Mormon (vezi D&L 20:8-12)

• Rolul profetului Joseph Smith în dispensaţia finală (vezi D&L 27:5-14; 65:2)

• Rolul profetului în primirea revelaţiei pentru Biserică (vezi D&L 21:1, 4-6; 28:2,
6-7; 43:1-7)

Expresii cheie Să înţelegem expresiile cheie.

• Viaţa eternă (vezi D&L 14:7; 20:17-28; 29:22-29; 66:4-13)

• Nemurirea (vezi Fideli credinţei, p. 192)

• Noul şi nepieritorul legământ (vezi D&L 66:2)

• Marea apostazie şi apostazia individuală (vezi Fideli credinţei, p. 15-16)

• Moartea spirituală (vezi D&L 29:40-41)

DOCTRINĂ Ş I  LEGĂMINTE 1-75 Ş I  JOSEPH SMITH – ISTORIE
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Doctrină şi legăminte 76 –
Declaraţia oficială 2
Întrebări privind scripturile de bază – Să înţelegem doctrinele propovăduite în
scripturile de bază.

• Doctrină şi legăminte 76:22-24

• Doctrină şi legăminte 76:40-41

• Doctrină şi legăminte 78:19

• Doctrină şi legăminte 82:10

• Doctrină şi legăminte 88:124

• Doctrină şi legăminte 89:18-21

• Doctrină şi legăminte 107:8

• Doctrină şi legăminte 121:36, 41-42

• Doctrină şi legăminte 130:22-23

• Doctrină şi legăminte 131:1-4

Întrebări privind contextul – Să înţelegem unele dintre cele mai importante
evenimente sau relatări care oferă informaţii generale legate de un anumit fragment
şi circumstanţele acestuia.

• Mesagerii care au restaurat anumite chei ale preoţiei şi le-au oferit profetului
Joseph Smith şi lui Oliver Cowdery în Templul Kirtland (vezi D&L 110:11-16)

• Principii pe care le-a învăţat profetul Joseph Smith despre încercări atunci când
se afla în închisoarea Liberty (vezi D&L 122:7)

• Principalele locuri în care s-au adunat sfinţii din perioada de început a Bisericii
(vezi D&L 124, introducerea secţiunii; D&L 136, introducerea secţiunii, 1-18;
Doctrine and Covenants and Church History Study Guide for Home-Study Seminary
Students [2013], p. 339-349)

• Întemeierea Societăţii de Alinare (vezi Daughters in My Kingdom: The History and
Work of Relief Society [2011], p. 11-25)

• Apariţia Perlei de mare preţ (vezi Doctrine and Covenants and Church History
Study Guide, p. 354-358)

Doctrine şi principii – Să înţelegem principalele doctrine şi principii propovăduite
în Doctrină şi legăminte.

• Jurământul şi legământul preoţiei (vezi D&L 84:33-44), învierea şi împărăţiile de
glorie (vezi D&L 88:14-24), Cuvântul de înţelepciune (vezi D&L 89), lumina lui
Hristos (vezi D&L 88:1-13), păzitori ai turnului (vezi D&L 101:43-62), consiliile
disciplinare ale Bisericii (vezi D&L 102; Fideli credinţei: referinţe pentru Evanghelie
[2004], p. 43), când este justificată practica căsătoriei pluraliste (vezi D&L
132:45, 48), supunere (vezi D&L 130:21) şi zeciuială (vezi D&L 119)
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• Munca din templu (vezi D&L 109; 110), înfăptuirea rânduielilor pentru
strămoşii noştri (vezi D&L 128:15) şi predicarea Evangheliei în lumea spiritelor
(vezi D&L 138:29-32)

• Primirea unei împărăţii de glorie şi a exaltării în împărăţia celestială (vezi D&L
76:30-70; 131:1-4; 137:10)

• Adevărurile propovăduite în „Familia: o declaraţie oficială către lume” (vezi
Doctrine and Covenants and Church History Study Guide, p. 373-376)

• Rolul profetului Joseph Smith în restaurarea adevărului, a rânduielilor şi a
preoţiei (vezi D&L 135:3)

• Revelaţia anunţată în Declaraţia oficială 2

• Succesiunea în cadrul Primei Preşedinţii atunci când un profet moare (vezi
Doctrine and Covenants and Church History Study Guide, p.334-339)

• Noul şi nepieritorul legământ al căsătoriei (vezi D&L 132:19-21)

Expresii cheie Să înţelegem expresiile cheie.

• Faptul de a fi înzestrat în templu (vezi D&L 95:8; 109:22-23)

DOCTRINĂ Ş I  LEGĂMINTE 76 –  DECLARAŢIA OFICIALĂ 2
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Vechiul Testament: Genesa
- Rut
Întrebări privind scripturile de bază – Să înţelegem doctrinele propovăduite în
scripturile de bază.

• Moise 1:39

• Moise 7:18

• Avraam 3:22-23

• Genesa 1:26-27

• Genesa 2:24

• Genesa 39:9

• Exodul 19:5-6

• Exodul 20:3-17

• Iosua 24:15

Întrebări privind contextul Să înţelegem unele dintre relatările, personajele,
perioadele şi simbolurile cheie.

• Cel mai important mesaj din Vechiul Testament şi la ce se referă sau ce
reprezintă majoritatea simbolurilor, legilor, metaforelor, profeţiilor şi
evenimentelor din Vechiul Testament (vezi Moise 5:7-8; Mosia 3:13-15)

• Ce simbolizează sângele de pe stâlpii uşilor (vezi Exodul 12:21-23), şarpele de
aramă (vezi Numeri 21:8-9; Alma 33:19-22) şi faptul că lui Avraam i s-a cerut
să-l jertfească pe Isaac (vezi Genesa 22:10-12; Ioan 3:16)

• Ce lucru anume a ştiut Moise care l-a ajutat să-l biruie pe Satana (vezi Moise
1:4-7, 13)

• Poruncile date lui Adam şi Evei în Grădina Edenului (vezi Moise 2:26-30;
3:16-17)

• Noe şi potopul: cum ar putea fi considerat potopul o binecuvântare pentru
spiritele care nu se născuseră încă şi pentru cei ticăloşi aflaţi în viaţă în perioada
în care a avut loc potopul (vezi Moise 8:22-30; 2 Nefi 26:24; Old Testament Study
Guide for Home-Study Seminary Students [2015], p. 38)

• Iacov şi Esau: alegerile făcute de Esau care au arătat că dispreţuia dreptul
primului născut pe care-l deţinea (vezi Genesa 25:29-34; 26:34-35; Old
Testament Study Guide, p. 65-66)

• Iosif vândut în Egipt: învăţături desprinse despre încercări (vezi Genesa 45:7-8;
50:20-21)

• Chemarea lui Moise de a elibera Israelul: ce i-a spus Dumnezeu lui Moise
pentru a-l ajuta să-şi învingă îndoiala (vezi Exodul 3:12, 17)
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• Învăţături cheie desprinse din experienţa lui Israel în pustiu: ce a dat Domnul lui
Israel în fiecare zi, pentru a-şi aduce aminte de El (vezi Exodul 16:4-5),
binecuvântările tabernacolului (vezi Exodul 25:8, 22; 29:43-46), în ce fel jertfele
descrise în cartea Leviticul au îndreptat atenţia lui Israel către Isus Hristos (vezi
Leviticul 1:3-9; 4:20-31; 16:21-22) şi răspunsul lui Caleb şi al lui Iosua la veştile
rele (vezi Numeri 14:7-9)

• Învăţături desprinse din intrarea pe pământul făgăduit şi cucerirea Ierihonului
(vezi Iosua 6)

• Ordinea cronologică a profeţilor cheie: Adam, Enoh, Noe, Avraam şi Moise
(vezi „Cronologie” în Ghid pentru scripturi; vezi, de asemenea, LDS.org)

• Personaje principale din prima parte a Vechiului Testament: Adam, Eva, Moise,
Enoh, Noe, Avraam, Lot, Sara, Isaac, Rebeca, Iacov, Rahela, Esau, Iosif, Aaron,
Caleb, Iosua, Balaam, Samson, Gideon şi Rut

Doctrine şi principii – Să înţelegem principalele doctrine şi principii propovăduite
în Vechiul Testament.

• Rolul lui Isus Hristos în creare (vezi Moise 1:32-33)

• Principii legate de cădere: ce s-a făcut în viaţa premuritoare pentru a se birui
efectele căderii (vezi Moise 4:2), condiţii existente după cădere (vezi Moise 3:17;
4:11; 5:2; 6:48; 2 Nefi 2:22-23) şi ce au învăţat Adam şi Eva despre cădere după
producerea ei (vezi Moise 5:9-11)

• Doctrina naşterii din nou (vezi Moise 6:59), a legământului avraamic (vezi
Avraam 1:19; 2:6-11; Genesa 17:1-7) şi a pocăinţei sincere (vezi Fideli credinţei:
referinţe pentru Evanghelie [2004], p. 124-128)

• Ce a învăţat Enoh despre caracterul lui Dumnezeu şi caracterul lui Satana (vezi
Moise 7:26-30)

• Învăţături despre familii şi căsătorie desprinse din Vechiul Testament: motive
pentru care căsătoria dintre un bărbat şi o femeie este rânduită de Dumnezeu
(vezi Moise 3:18-25), binecuvântări rezervate persoanelor care rămân fidele
legămintelor pe care le-au făcut în templu (vezi Genesa 28:1-22; Old Testament
Study Guide, p. 67-69), relaţia dintre soţ şi soţie (vezi Moise 3:18-25; Genesa
2:24), porunci pe care Dumnezeu le dă celor care sunt căsătoriţi (vezi Moise
2:26-28) şi porunci pe care Dumnezeu le dă părinţilor (vezi Moise 6:1, 5-6, 23)

Expresii cheie Să înţelegem expresiile cheie.

• Văzător ales (vezi Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Genesa 50:26-27 [în Ghid
pentru scripturi]; 2 Nefi 3:6-7)

VECHIUL TESTAMENT:  GENESA -  RUT
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Vechiul Testament: 1
Samuel – Maleahi
Întrebări privind scripturile de bază – Să înţelegem doctrinele propovăduite în
scripturile de bază.

• 1 Samuel 16:7

• Psalmii 24:3-4

• Psalmii 119:105

• Psalmii 127:3

• Proverbele 3:5-6

• Isaia 1:18

• Isaia 5:20

• Isaia 29:13-14

• Isaia 53:3-5

• Isaia 58:6-7

• Isaia 58:13-14

• Ieremia 1:4-5

• Ezechiel 37:15-17

• Amos 3:7

• Maleahi 3:8-10

• Maleahi 4:5-6

Întrebări privind contextul şi conţinutul – Să înţelegem unele dintre relatările
cheie şi principiile asociate.

• Samuel şi Eli: care dintre experienţele trăite de Samuel ne învaţă că trebuie să
învăţăm să recunoaştem glasul Domnului (vezi 1 Samuel 3:4-10)

• Motivele pentru care poporul lui Israel a dorit un împărat (vezi 1 Samuel 8:6-7,
19-20)

• David şi Goliat: pe ce s-a bizuit David pentru a-l înfrânge pe Goliat (vezi
1 Samuel 17:37, 45-47)

• Susţinerea chivotului legământului de către Uza: învăţături desprinse cu privire
la direcţionarea sau corectarea lucrării lui Dumnezeu fără a avea autoritate (vezi
2 Samuel 6:3-7)

• David şi Bat-Şeba: învăţături desprinse cu privire la evitarea ispitelor şi controlul
asupra poftelor (vezi 2 Samuel 11:1-5)

• Căsătoriile lui Solomon cu femei care nu erau israelite: consecinţele căsătoriei în
afara legământului (vezi 1 Împăraţi 11:3-6)
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• Ilie şi văduva din Sarepta: ce fapte dovedesc credinţa văduvei (vezi 1 Împărăţi
17:9-16)

• Ilie şi disputa sa cu profeţii lui Baal: învăţături desprinse cu privire la puterea lui
Dumnezeu (vezi 1 Împăraţi 18:26-29, 36-39)

• Naaman: învăţături desprinse cu privire la a da ascultare unui profet (vezi
2 Împăraţi 5:9-10, 13-14)

• Reclădirea templului din Ierusalim: învăţături desprinse din opoziţie (vezi Ezra
4:4-5; 5:1-5; 6:1-3, 7-8, 14)

• Estera: învăţături despre curaj (vezi Estera 3:6; 4:8, 11, 14; 5:1-2; 7:3-6)

• Iov: învăţături desprinse cu privire la încercări (vezi Iov 13:13-16)

• Daniel: adevăruri desprinse din experienţa sa la curtea împăratului (vezi Daniel
1:3-20)

• Visul împăratului Nebucadneţar: adevăruri desprinse despre împărăţia lui
Dumnezeu (vezi Daniel 2:34-35, 44-45; D&L 65:2)

• Şadrac, Meşac şi Abed-Nego: învăţături desprinse despre credinţă Daniel
3:14-18)

Doctrine şi principii – Să înţelegem principalele doctrine şi principii propovăduite
în Vechiul Testament.

• Binecuvântările preaslăvirii în templu (vezi 1 Împăraţi 8:37-40; vezi, de
asemenea, Ghid pentru scripturi, „Templu”) şi faptului de a deveni izbăvitori pe
Muntele Sion (vezi Obadia 1:17, 21; vezi, de asemenea Învăţături ale preşedinţilor
Bisericii: Joseph Smith [2007], p. 500)

• Condiţii din timpul mileniului (vezi Isaia 65:21-25)

• Ispăşirea lui Isus Hristos: în Vechiul Testament se depun mărturii despre Isus
Hristos prin simboluri, povestiri, profeţi şi fragmente care conţin scripturi de
bază (vezi Moise 6:63; vezi, de asemenea, Mosia 3:15)

Expresii cheie din scripturi – Să înţelegem sensul şi importanţa expresiilor cheie
din scripturi.

• „Iată că te-am săpat pe mâinile Mele” (Isaia 49:16)

• „Voi turna Duhul Meu peste orice făptură” (Ioel 2:28)

VECHIUL TESTAMENT:  1  SAMUEL – MALEAHI
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Noul Testament: Matei
– Ioan
Întrebări privind cunoaşterea doctrinelor – Să înţelegem doctrinele
propovăduite în fragmentele care conţin doctrine.

• Matei 5:14-16

• Matei 11:28-30

• Matei 16:15-19

• Matei 22:36-39

• Luca 24:36-39

• Ioan 3:5

• Ioan 7:17

• Ioan 14:15

• Ioan 15:16

• Ioan 17:3

Întrebări privind contextul şi conţinutul – Să înţelegem unele dintre relatările
cheie şi principiile asociate.

• Isus este botezat: adevăruri desprinse despre Dumnezeire (vezi Matei 3:16-17)

• Isus este ispitit: învăţături desprinse despre biruirea ispitei (vezi Matei 4:3-11)

• Isus îi cheamă pe cei doisprezece apostoli ai Săi: ce au primit apostolii după ce
au fost chemaţi (vezi Matei 10:1-4)

• Petru merge pe apă: învăţături desprinse despre biruirea temerilor şi îndoielilor
noastre (vezi Matei 14:28-31)

• Tradiţia spălării mâinilor: învăţături propovăduite de Isus despre ceea ce ne
pângăreşte (vezi Matei 15:10-20)

• Mărturia lui Petru: învăţături desprinse despre dobândirea unei mărturii (vezi
Matei 16:13-19)

• Învăţăturile Domnului despre căsătorie: învăţături desprinse despre căsătorie
(vezi Matei 19:3-9)

• Instrucţiunile pe care Salvatorul le-a dat apostolilor după ce a înviat (vezi Matei
28:19-20)

• Isus îl sfătuieşte pe un tânăr bogat: adevăruri care ne vor ajuta să dobândim
viaţă eternă (vezi Marcu 10:17-22)

• Să ştii cine a fost mesagerul trimis pentru a pregăti calea pentru Isus Hristos
(vezi Luca 7:27-28).

• Pilda bunului samaritean: un adevăr care ne poate ajuta să dobândim viaţa
eternă (vezi Luca 10:25-37)
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• Pilda oii rătăcite, a leului pierdut şi a fiului risipitor: învăţături desprinse despre
ajutorul oferit altora care s-au rătăcit (vezi Luca 15)

• Salvatorul îl învaţă pe Nicodim despre ce este necesar pentru a fi născut din nou
din punct de vedere spiritual (vezi Ioan 3:3-5).

• Să ştii cine este Iehova, Dumnezeul din Vechiul Testament (vezi Ioan 8:56-58;
Ioan 8:58).

• Ce simbolizează faptul că Isus Hristos este prezentat ca păstor (vezi Ioan
10:11-15)

• Isus spală picioarele apostolilor: învăţături desprinse despre slujire (vezi Ioan
13:12-17)

• Cum ne putem arăta dragostea faţă de Salvator (vezi Ioan 14:15)

• Roluri ale Duhului Sfânt (vezi Ioan 16:13; vezi, de asemenea, Ioan 14:26)

• Ceva ce Salvatorul ne-a învăţat că este esenţial pentru a obţine viaţa veşnică
(vezi Ioan 17:3)

• Ce a făcut Salvatorul pentru a birui moartea (vezi Ioan 20:17-20; vezi, de
asemenea, Ioan 5:26)

Doctrine şi principii – Să înţelegem doctrinele şi principiile principale
propovăduite în Noul Testament.

• Punerea în practică a învăţăturilor şi poruncilor lui Isus Hristos ne ajută să
devenim ca Tatăl nostru din Cer. (vezi Matei 5:48)

• Pregătirea pentru a Doua Venire a Domnului (vezi Joseph Smith – Matei
1:38-54)

• Motive pentru a lua din împărtăşanie (vezi Matei 26:26-28; Traducerea Bibliei de
Joseph Smith, Matei 26:22, 24-25 [în Ghid pentru scripturi, scriptures.lds.org])

• Scopuri ale zilei de sabat (vezi Marcu 2:23–3:6)

• Cum se dobândeşte o mărturie despre doctrina pe care a propovăduit-o Isus
Hristos (vezi Ioan 7:16-18)

• Să poţi explica rolul lui Isus Hristos în planul salvării şi să menţionezi motive
pentru care El a trebuit să fie Acela care să înfăptuiască ispăşirea.

• Să poţi explica necesitatea ispăşirii lui Isus Hristos şi rezultatele ei.

• Să poţi împărtăşi adevăruri pe care le-ai învăţat care te-au ajutat să te apropii de
Isus Hristos.

• Să poţi da un exemplu de ceva ce faci în acest an şcolar pentru a te apropia mai
mult de Isus Hristos.

Expresii cheie din scripturi – Să înţelegem sensul şi importanţa expresiilor cheie
din scripturi.

• Să înţelegi unele expresii cheie din scripturi, care descriu suferinţa Salvatorului
în Ghetsimani. (vezi Matei 26:38-39; Marcu 14:32-34).

NOUL TESTAMENT:  MATEI  –  IOAN
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Noul Testament: Faptele
apostolilor – Apocalipsa
Întrebări privind cunoaşterea doctrinelor – Să înţelegem doctrinele
propovăduite în fragmentele care conţin doctrine.

• Faptele apostolilor 3:19-21

• 1 Corinteni 2:5, 9-11

• 1 Corinteni 6:19-20

• 1 Corinteni 11:11

• 1 Corinteni 15:20-22

• 1 Corinteni 15:40-42

• Efeseni 2:19-20

• Efeseni 4:11-14

• 2 Tesaloniceni 2:1-3

• 2 Timotei 3:15-17

• Evrei 12:9

• Iacov 1:5-6

• Iacov 2:17-18

• 1 Petru 4:6

• Apocalipsa 20:12

Întrebări privind contextul şi conţinutul – Să înţelegem unele dintre relatările
cheie şi principiile asociate.

• Apostolul Pavel îi propovăduieşte Evanghelia lui Corneliu: învăţături desprinse
despre adevăruri primite de la Dumnezeu (vezi Faptele apostolilor 10:28-35,
44-48)

• Apostolul Pavel îi propovăduieşte împăratului Agripa: de ce este necesar să fim
convertiţi la Isus Hristos (vezi Faptele apostolilor 26:26-29)

• Ce simbolizează botezul (vezi Romani 6:3-6)

• Ce a propovăduit apostolul Pavel despre trupurile noastre (vezi 1 Corinteni
6:19-20), relaţia dintre soţ şi soţie (vezi 1 Corinteni 11:11), ce ne va ajuta să
biruim pericolele din zilele noastre (vezi 2 Timotei 3:15-17) şi biruirea
încercărilor (vezi Evrei 12:2-4)

• Exemple de roade ale Spiritului (vezi Galateni 5:22-23)

• Adevăruri despre har şi fapte (vezi Efeseni 2:7-10; Iacov 2:17-18)

• Rolul profeţilor şi al apostolilor (vezi Efeseni 4:11-14)
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• Binecuvântările aduse de îmbrăcarea întregii armuri a lui Dumnezeu (vezi
Efeseni 6:11-13)

• Cum au înfăptuit miracole profeţii din Vechiul Testament (vezi Evrei 11)

• Adevăruri care i-au ajutat pe cei neprihăniţi să-l biruiască pe Satana în viaţa
premuritoare (vezi Apocalipsa 12:11)

Doctrine şi principii – Să înţelegem doctrinele şi principiile principale
propovăduite în Noul Testament.

• Când profeţii au început să profeţească despre restaurarea Evangheliei (vezi
Faptele apostolilor 3:21)

• Binecuvântări rezultate din înţelegerea faptului că suntem din neamul lui
Dumnezeu (vezi Faptele apostolilor 17:28)

• Ce este necesar ca rânduiala botezului să fie completă (vezi Faptele apostolilor
19:2-6)

• Ce este necesar pentru a fi socotiţi neprihăniţi de păcate (vezi Romani 3:24-26;
vezi, de asemenea, Moroni 10:32-33)

• Binecuvântări ale faptului de a fi copil de spirit al Tatălui nostru Ceresc (vezi
Romani 8:16-18)

• Cum să înţelegem lucrurile lui Dumnezeu (vezi 1 Corinteni 2:10-11, 14)

• Ce este posibil datorită învierii lui Isus Hristos (vezi 1 Corinteni 15:20-22)

• Înţelegerea dispensaţiei plenitudinii timpurilor: ce este şi ce cuprinde (vezi
Efeseni 1:10)

• Cine este Întâiul Născut dintre copiii de spirit ai Tatălui Ceresc, Creatorul
tuturor lucrurilor, Capul Bisericii şi primul care a înviat (vezi Coloseni 1:12-19)

• Adevăruri privind pregătirea pentru a Doua Venire a lui Isus Hristos
(1 Tesaloniceni 5:1-6)

• Adevăruri despre Isus Hristos: rolurile şi caracteristicile Sale (vezi Evrei 1:1-3)

• Adevăruri care guvernează viaţa celor care primesc preoţia (vezi Evrei 5:4)

• Ce putem face când ne lipseşte înţelepciunea (vezi Iacov 1:5-6)

• Doctrina salvării celor care au murit: de ce este predicată Evanghelia celor care
au murit (vezi 1 Petru 4:6)

Expresii cheie din scripturi – Să înţelegem sensul şi importanţa expresiilor cheie
din scripturi.

• „Întristarea după voia lui Dumnezeu” (2 Corinteni 7:10; vezi, de asemenea,
Fideli credinţei: referinţe pentru Evanghelie [2004], p. 126)

• „Vremile aşezării din nou a tuturor lucrurilor” (Faptele apostolilor 3:21; vezi, de
asemenea, Faptele apostolilor 3:19-21)

• „Plinirea vremilor” sau dispensaţia plenitudinii timpurilor (Efeseni 1:10; vezi, de
asemenea, D&L 128:18; Ghid pentru scripturi, „Dispensaţii”)

NOUL TESTAMENT:  FAPTELE APOSTOLILOR – APOCALIPSA

14



Cartea lui Mormon: 1 Nefi 1
– Alma 16
Întrebări privind cunoaşterea doctrinelor – Să înţelegem doctrinele
propovăduite în fragmentele care conţin doctrine.

• 1 Nefi 3:7

• 2 Nefi 2:22-25

• 2 Nefi 2:27

• 2 Nefi 26:33

• 2 Nefi 28:30

• 2 Nefi 32:3

• 2 Nefi 32:8-9

• Mosia 2:17

• Mosia 2:41

• Mosia 3:19

• Mosia 4:9

• Mosia 18:8-10

• Alma 7:11-13

Întrebări privind contextul şi conţinutul – Să înţelegem unele dintre relatările
cheie şi principiile asociate.

• Ce îi va ajuta mărturia divină pe oameni să cunoască despre Cartea lui Mormon
(vezi introducerea la Cartea lui Mormon, paragrafele 8-9)

• Principala intenţie a celor care au scris Cartea lui Mormon (vezi 1 Nefi 6:4-6;
2 Nefi 25:23)

• Nefi obţine plăcile de aramă: învăţături desprinse despre supunere (vezi 1 Nefi
3:7)

• Fiii lui Lehi se întorc cu familia lui Ismael: învăţături desprinse despre căsătorie
(vezi 1 Nefi 7:1-5)

• Nefi creează plăcile mici: învăţături desprinse despre ţinerea poruncilor (vezi
1 Nefi 9:3, 5-6; D&L 10:38-45)

• Ce este disponibil tuturor oamenilor datorită Cărţii lui Mormon (vezi 1 Nefi
13:26-29, 39-42)

• Liahona: învăţături desprinse despre faptul de a primi îndrumări de la
Dumnezeu (vezi 1 Nefi 16:27-29)

• Ce ne învaţă Cartea lui Mormon despre profetul Joseph Smith (vezi 2 Nefi
3:6-8, 15, 24)
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• Profeţii despre reacţia unor oameni la profeţii din ultimele zile (vezi 2 Nefi
27:1-5)

• Profeţie despre cum v-a traduce Joseph Smith Cartea lui Mormon (vezi 2 Nefi
27:6-23)

• Sentimentele Domnului cu privire la castitate (vezi Iacov 2:22-35)

• Învăţăturile regelui Beniamin despre binecuvântările primite pentru ţinerea
poruncilor (vezi Mosia 2:41)

• Rezultatele faptului de a înlătura omul firesc (vezi Mosia 3:19)

• Ce ştiu văzătorii (vezi Mosia 8:13-17)

• Ura lamaniţilor faţă de nefiţi: învăţături desprinse despre iertare (vezi Mosia
10:12-18)

• Sclavia în care se aflau Alma şi poporul său: învăţături desprinse despre
încercări (vezi Mosia 23:20-24; 24:16-21)

• Rolul principal al deţinătorilor Preoţiei lui Melhisedec (vezi Alma 13:1-12)

Doctrine şi principii – Să înţelegem principalele doctrine şi principii propovăduite
în Cartea lui Mormon.

• Ce este libertatea morală de a alege şi care este rolul ei în planul salvării (vezi
2 Nefi 2:5, 14-16, 27-29)

• Rolul lui Isus Hristos în planului salvării (vezi 2 Nefi 25:19-20)

• Natura Tatălui Ceresc (vezi 2 Nefi 26:33)

• Principii legate de primirea răspunsurilor la întrebări şi rugăciuni (vezi 2 Nefi
28:30)

• Motive pentru a fi botezat (vezi 2 Nefi 31:5-7)

• Acţiuni necesare pentru căutarea adevărului (vezi 2 Nefi 32:3, 8-9)

• Sentimentele Domnului cu privire la castitate (vezi Iacov 2:22-35) şi căsătorie
(vezi Iacov 2:27, 30)

• Sursa întregului adevăr (vezi Mosia 4:9)

• Legământul făcut la botez (vezi Mosia 18:9)

• Ce a simţit Isus Hristos în timpul ispăşirii (vezi Alma 7:11-13)

• Ce înseamnă să fii înviat (vezi Alma 11:42-43)

• Să poţi explica cele trei principii cu privire la Dobândirea cunoaşterii spirituale
din manualul Cunoaşterea doctrinelor – document fundamental.

• Să poţi explica căderea lui Adam şi a Evei şi ispăşirea lui Isus Hristos.

• Să poţi scrie despre o persoană sau despre o povestire din studiul despre Cartea
lui Mormon care ţi-a influenţat viaţa.

• Să poţi rezuma, pe scurt, viziunea pomului vieţii, să explici simbolurile folosite
în viziune şi să împărtăşeşti ce ai învăţat studiind unul dintre simboluri.

CARTEA LUI  MORMON: 1  NEFI  1  –  ALMA 16
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Cartea lui Mormon: Alma
17 – Moroni 10
Întrebări privind cunoaşterea doctrinelor – Să înţelegem doctrinele
propovăduite în fragmentele care conţin doctrine.

• Alma 34:9-10

• Alma 39:9

• Alma 41:10

• Helaman 5:12

• 3 Nefi 11:10-11

• 3 Nefi 12:48

• 3 Nefi 18:15, 20-21

• 3 Nefi 27:20

• Eter 12:6

• Eter 12:27

• Moroni 7:45, 47-48

• Moroni 10:4-5

Întrebări privind contextul şi conţinutul – Să înţelegem unele dintre relatările
cheie şi principiile asociate.

• Anti-nefi-lehiţi: învăţături desprinse despre faptul de a deveni convertiţi la
Domnul (vezi Alma 23:5-13)

• Alma a comparat lumea cu o sămânţă: învăţături şi paşi pentru întărirea
credinţei (vezi Alma 32)

• Natura ispăşirii lui Isus Hristos (vezi Alma 34:9-10)

• Cel mai bun moment pentru a învăţa să ţinem poruncile lui Dumnezeu (vezi
Alma 37:35)

• Ce este nevoie pentru a satisface cerinţele dreptăţii (vezi Alma 42:15-31)

• Tinerii războinici: învăţături desprinse despre supunere (vezi Alma 57:21)

• Soluţia pentru a birui ciclul mândriei şi al distrugerii (vezi Helaman 11)

• Învăţături desprinse din împlinirea profeţiilor despre naşterea lui Hristos (vezi
3 Nefi 1:1-26)

• Cât de des se supune Isus Hristos voinţei Tatălui Ceresc (vezi 3 Nefi 11:10-11)

• Cum ni se porunceşte să fim (vezi 3 Nefi 12:48)

• Calea pentru a obţine viaţă eternă (vezi 3 Nefi 27:16)

• Invitaţia Domnului de a fi sfinţiţi (vezi 3 Nefi 27:20)
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• Promisiunile Domnului cu privire la slăbiciunile noastre (vezi Eter 12:27)

• Responsabilitatea noastră faţă de alţi membri ai Bisericii (vezi Moroni 6:4)

• Darul carităţii (vezi Moroni 7:45, 47-48)

• Tiparul pentru a obţine o mărturie despre Cartea lui Mormon (vezi Moroni
10:3-5)

• Unul dintre semnele potrivit căruia Domnul îndeplineşte promisiunea Sa de a
aduna Israelul în ultimele zile (vezi 3 Nefi 21:1-11).

Doctrine şi principii – Să înţelegem principalele doctrine şi principii propovăduite
în Cartea lui Mormon.

• Natura sacră a puterii procreării (vezi Alma 39:9)

• Ce înseamnă să fi înviat (vezi Alma 40:21-26)

• Să ne construim temelia pe Isus Hristos (vezi Helaman 5:12)

• Motivul pentru care toate rugăciunile, binecuvântările şi rânduielile preoţiei
trebuie făcute în numele lui Isus Hristos (vezi al treilea paragraf din secţiunea
„Isus Hristos” în subiectul doctrinal 1, „Dumnezeirea”, din Cunoaşterea
doctrinelor – document fundamental; vezi, de asemenea, 3 Nefi 18:15, 20-21;
Moroni 7:28; D&L 45:3-5)

• Rolul nostru în calitate de popor de legământ al Domnului (vezi 1 Nefi 22:9;
3 Nefi 20:27; Ghid pentru scripturi, „Legământul avraamic”; Avraam 2:9-11)

• De ce este necesar să se întâmple miracole în viaţa noastră (vezi Mormon 9:20)

• Ce este credinţa (vezi Eter 12:6)

• Ce fel de preoţie este necesară pentru a conferi darul Duhului Sfânt (vezi
Moroni 2:2, nota de subsol b; Fideli credinţei: referinţe pentru Evanghelie [2004], p.
105)

• Ce este necesar pentru a-ţi fi conferit un oficiu al preoţiei (vezi Moroni 3)

• Binecuvântările promise în rugăciunile de împărtăşanie (vezi Moroni 4-5)

• Promisiunile şi binecuvântările pocăinţei (vezi Moroni 6:5-9)

• Să poţi împărtăşi un exemplu privind modul în care ai folosit unul dintre cele
trei principii cu privire la Dobândirea cunoaşterii spirituale din manualul
Cunoaşterea doctrinelor – document fundamental pentru a rezolva o întrebare sau
problemă pe care ai avut-o.

• Să poţi împărtăşi ce ai învăţat din studiul despre vizita făcută de Salvator
nefiţilor. (vezi 3 Nefi 11-26)

• Să poţi explica planul salvării.

• Să poţi scrie despre o persoană sau despre o povestire din studiul despre Cartea
lui Mormon care ţi-a influenţat viaţa.

CARTEA LUI  MORMON: ALMA 17 –  MORONI  10
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