
SCURT ÎNDRUMAR
Obiective privind studiul zilnic din scripturi

CE ESTE NOU ÎN ACEST AN
Începând din data de 1 ianuarie 2021, cursanții de la seminar care doresc credite pentru curs 
vor trebui să citească din volumul de scripturi studiat în cadrul cursului respectiv cel puțin 
75% din zilele calendaristice ale semestrului [vedeți „Scripture Reading Expectations for 
Course Completion and Graduation (Așteptări privind cititul din scripturi pentru terminarea 
și absolvirea cursului)” în Policy Manual (Manualul cu reguli)]. Învățătorii pot ajuta cursanții în 
realizarea acestui lucru sprijinindu- i în stabilirea și păstrarea obiectivelor privind studiul zilnic 
din scripturi.

VALOAREA STUDIULUI ZILNIC DIN SCRIPTURI
Președintele Russell M. Nelson ne- a învățat: „Pe măsură ce căutăm să fim ucenici ai lui Isus 
Hristos, eforturile noastre de a- L auzi trebuie să fie făcute cu și mai multă intenție. Este 
nevoie de efort conștient și consecvent pentru a ne umple viața de zi cu zi cu ale Sale cuvinte, 
învățături și adevăruri… Cufundarea zilnică în cuvântul lui Dumnezeu este crucială pentru 
a supraviețui din punct de vedere spiritual, mai ales în aceste zile în care avem parte de tot 
mai multe schimbări majore. Pe măsură ce ne ospătăm din cuvintele lui Hristos în fiecare zi, 
cuvintele lui Hristos ne vor spune cum să reacționăm în privința greutăților pe care nu cre-
deam vreodată că aveam să le înfruntăm” („Ascultă- L”, Conferința Generală din aprilie 2020).

CUM VĂ PUTEȚI A JUTA CURSANȚII
Învățătorii își pot ajuta cursanții creând experiențe de învățare pline de însemnătate cu 
scripturile, la fiecare oră de curs. La începutul fiecărui semestru, învățătorii trebuie să le 
ofere cursanților timp pentru a discuta despre valoarea studiului din scripturi și capacitatea 
acestuia de a- i ajuta să se apropie mai mult de Salvatorul lor, Isus Hristos. Cursanții trebuie 
să fie încurajați să- și stabilească propriile obiective privind studiul zilnic din scripturi.
Învățătorii joacă un rol important în a- i ajuta pe cursanți să- și realizeze obiectivele privind 
studiul zilnic din scripturi. Învățătorii pot îndeplini acest rol în mai multe moduri, inclusiv:
• folosind scripturile și învățăturile profeților din zilele noastre pentru a ajuta cursanții să 

înțeleagă importanța studiului zilnic din scripturi în propria lor ucenicie și convertire la 
Isus Hristos;

• ajutând cursanții să stabilească obiective privind studiul zilnic din scripturi, care sunt 
adecvate, pline de însemnătate și croite potrivit nevoilor și abilităților lor;

• cunoscând cursanții și urmărind, cu regularitate, progresul lor privind studiul din scripturi;
• punând la dispoziție, în timpul orelor de curs, ocazii în care cursanții își pot depune măr-

turia despre ce învață și ce simt în legătură cu Isus Hristos și Evanghelia Sa prin studiul 
personal din scripturi;
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• ajutând cursanții, în mod continuu, să fie responsabili, creându- le ocazii, în timpul 
orelor de curs, în care își pot ține evidența studiului personal din scripturi în aplicația 
mySeminary sau prin altă metodă de ținere a evidenței;

• ajutând cursanții într- un mod care îi încurajează să recupereze cititul din scripturi,  
dacă au scăzut sub limita de 75%.

RESURSE DISPONIBILE PENTRU ÎNVĂȚĂTORI
• Toți învățătorii trebuie să fie instruiți de către coordonatorul însărcinat cu instruirea 

învățătorilor printr- o experiență practică la o oră deschisă sau printr- o discuție lunară. 
Adaptarea la condițiile locale a acestei instruiri trebuie făcută prin consultarea cu  
directorul regional.

• Sugestii pentru a ajuta cursanții să- și consemneze și să- și țină evidența cititului zilnic 
din scripturi pe aplicația mySeminary pot fi găsite pe https://web.microsoftstream.com/
channel/8600711f-29ec-40c8-99d2-c1240a7204ec.

• În zonele în care aplicația mySeminary nu este disponibilă se poate face o adaptare la 
condițiile locale.

• Principiile din secțiunea „Makeup Work (Muncă de recuperare)” a manualului cu reguli 
trebuie puse în practică atunci când ajutați un cursant care a rămas în urmă cu cititul 
din scripturi și a ajuns sub limita de 75%. Exemple de muncă de recuperare a cititului din 
scripturi pot fi găsite în rezumatul planului de lecție pentru ora deschisă la care se face 
referire mai sus.
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