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Convertirea este obiectivul nostru
Țelul tuturor formelor de predare și învățare a Evangheliei este de a ne întări convertirea și a ne ajuta să
devenim mai asemănători lui Isus Hristos. Din acest
motiv, atunci când studiem Evanghelia, nu căutăm, pur
și simplu, informații noi, ci ne dorim să devenim o „făptură nouă” (vedeți 2 Corinteni 5:17). Aceasta înseamnă
să ne bizuim pe faptul că Hristos ne va schimba inima,
opiniile, faptele și chiar felul nostru de a fi.
Dar procesul de învățare a Evanghelie, care ne întărește credința și ne conduce către schimbarea miraculoasă a convertirii, nu are loc deodată. Acesta depășește
limitele sălii de clasă pentru a ajunge la inima și în
căminul unei persoane. Necesită eforturi zilnice consistente pentru a înțelege și a trăi conform Evangheliei.
Adevărata convertire necesită influența Duhului Sfânt.
Duhul Sfânt ne îndrumă către adevăr și depune
mărturie despre acel adevăr (vedeți Ioan 16:13). El ne

luminează mintea, ne sporește înțelegerea și ne atinge
inima cu revelații de la Dumnezeu, sursa întregului
adevăr. Duhul Sfânt ne purifică inima. El ne insuflă
dorința de a trăi conform adevărului și ne șoptește
modalități de a face acest lucru. Cu adevărat, „Duhul
Sfânt. . . [ne] va învăța toate lucrurile” (Ioan 14:26).
Din aceste motive, când depunem eforturi de a trăi,
a învăța și a preda Evanghelia, ar trebui, mai întâi,
să avem Spiritul cu noi. Acest obiectiv ar trebui să
ne guverneze alegerile și să ne îndrume gândurile
și faptele. Ar trebui să căutăm orice lucru care invită
influența Spiritului și să respingem orice lucru care
îndepărtează acea influență, deoarece știm că, dacă
noi putem fi demni de prezența Duhului Sfânt, putem
fi, de asemenea, demni de a trăi în prezența Tatălui
Ceresc și a Fiului Său, Isus Hristos.

V
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Cum să folosim Vino și urmează-Mă – Pentru
persoane și familii
Pentru cine este menită
această resursă?

Care este legătura dintre această
resursă și ce se întâmplă la Biserică?

Această resursă este menită fiecărei persoane și familii
din Biserică. Este concepută pentru a vă ajuta să
învățați Evanghelia – fie pe cont propriu, fie împreună
cu membrii familiei dumneavoastră. Dacă înainte nu ați
studiat Evanghelia cu regularitate, această resursă vă
poate ajuta să începeți. Dacă aveți deja obiceiul bun de
a studia Evanghelia, această resursă vă poate ajuta să
aveți experiențe din care să învățați mai multe.

Rezumatele din această resursă sunt organizate în
funcție de un program săptămânal cu lucruri de citit.
Lecțiile predate în cadrul Societății Primare și al Școlii
de duminica urmează același program. Pentru a vă
ajuta în eforturile dumneavoastră de a învăța și a trăi
conform Evangheliei acasă, învățătorii dumneavoastră
vă vor oferi ocazii de a vă împărtăși experiențele, gândurile și întrebările despre fragmentele din scripturi pe
care le-ați studiat de-a lungul săptămânii.

Cum ar trebui să folosesc
această resursă?
Folosiți această resursă cum vă este mai util. Aceasta
poate fi un îndrumar sau un ajutor pentru studiul din
scripturi personal sau împreună cu membrii familiei.
O puteți folosi și pentru seara în familie. Rezumatele
subliniază principii importante din Noul Testament,
oferă sugestii de idei și activități de studiu pentru
persoane și familii și oferă spații pentru a vă consemna
impresiile.
Poate că dumneavoastră și membrii familiei dumneavoastră studiați deja, cu regularitate, Evanghelia. Poate
că v-ați stabilit obiectivul de a citi Cartea lui Mormon.
Sau poate că citiți o altă carte de scripturi pentru o clasă de seminar sau institut. Programul Vino și urmează-
Mă nu este menit să înlocuiască sau să completeze
lucrurile bune pe care le faceți. Există modalități de
a învăța, cu regularitate, din Noul Testament și de a
vă îndeplini și alte obiective referitoare la studiul din
scripturi. De exemplu, puteți continua să citiți Cartea
lui Mormon ca parte a studiului din scripturi personal
și să citiți Noul Testament cu membrii familiei dumneavoastră (sau viceversa). Sau, pe măsură ce citiți
Noul Testament, puteți căuta fragmente din Cartea
lui Mormon care întăresc lucrurile pe care le învățați.
Urmați îndrumările Spiritului pentru a decide cum să
vă organizați studiul cuvântului lui Dumnezeu.
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Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară și Vino și
urmează-Mă – Pentru Școala de duminica includ rezumate pentru fiecare săptămână din an cu excepția
celor două duminici în care se desfășoară conferința
generală. Când adunările obișnuite ale Bisericii nu se
desfășoară din cauza conferințelor de țăruș sau din
orice alt motiv, sunteți invitați să vă continuați acasă
studiul din Noul Testament. Este posibil ca în cadrul
claselor dumneavoastră de la Biserică să fie omise
rezumatele programate pentru acele date sau să fie
combinate două rezumate pentru a ține pasul cu
programul.

Trebuie să urmez programul?
Programul vă va ajuta să țineți pasul cu materialele
discutate în cadrul claselor de duminica, dar nu trebuie
neapărat să-l urmați, acesta este doar un îndrumar
pentru a vă ajuta să vă organizați. Cel mai important
lucru este să învățați Evanghelia individual și împreună
cu membrii familiei.

Idei pentru a vă îmbunătăți studiul din
scripturi personal
Mai jos sunt câteva modalități simple de a vă îmbunătăți studiul cuvântului lui Dumnezeu din scripturi.

Căutați adevăruri despre Isus Hristos.
În scripturi, învățăm că toate lucrurile depun mărturie
despre Hristos (vedeți 2 Nefi 11:4; Moise 6:63), așadar puteți căuta informații despre El în evenimentele,
povestirile și învățăturile din Noul Testament. Puteți
nota sau marca versete care ne învață despre Salvator
și cum să-L urmăm.

ele sunt sugerate printr-un exemplu sau o povestire.
Întrebați-vă: „Ce adevăruri eterne sunt propovăduite în
aceste versete?”.

Dați ascultare Spiritului.
Fiți atenți la gândurile și sentimentele dumneavoastră,
chiar dacă nu au legătură cu ce citiți. Acele impresii
pot fi ceea ce Tatăl dumneavoastră Ceresc dorește să
învățați.

Căutați cuvinte și expresii inspirate.

Asemănați scripturile cu viața
dumneavoastră.

Este posibil să găsiți în scripturi cuvinte și expresii care
vă impresionează, de parcă ar fi fost scrise special
pentru dumneavoastră. Puteți simți că sunt relevante
pentru dumneavoastră și vă pot inspira și motiva. Le
puteți marca în scripturile dumneavoastră sau le puteți
scrie într-un jurnal pentru studiu.

Gândiți-vă la modul în care povestirile și învățăturile
pe care le citiți pot fi puse în practică în viața dumneavoastră. De exemplu, vă puteți întreba: „Ce experiențe
am avut care sunt similare celor despre care citesc?”
sau „Cum pot urma exemplul acestei persoane din
scripturi?”.

Căutați adevăruri ale Evangheliei.

Adresați întrebări pe măsură ce studiați.

Uneori, adevărurile Evangheliei (numite deseori
doctrine sau principii) sunt enunțate direct și, uneori,

În timp ce studiați scripturile, vă puteți gândi la întrebări. Aceste întrebări pot avea legătură cu ceea ce citiți

VII

Idei pentru a vă îmbun ătăți studiul din scripturi personal

sau cu viața dumneavoastră în general. Cugetați asupra acestor întrebări și căutați răspunsuri pe măsură
ce continuați să studiați din scripturi.

Folosiți mijloacele ajutătoare pentru
studiul din scripturi.

Puneți în practică ceea ce învățați.
Studiul din scripturi nu trebuie doar să ne inspire, trebuie să ne îndemne să ne schimbăm viața. Fiți atenți la
ce vă îndeamnă Spiritul să faceți pe măsură ce citiți și,
apoi, luați-vă angajamentul de a acționa potrivit acelor
îndemnuri.

Pentru a căpăta o înțelegere mai profundă cu privire
la versetele pe care le citiți, folosiți notele de subsol,
Ghidul pentru scripturi și alte mijloace ajutătoare
pentru studiu.

Consemnați-vă gândurile și
sentimentele.
Există multe modalități de a consemna impresiile pe
care le aveți când studiați. De exemplu, puteți marca
un cuvânt sau o expresie mai deosebită și vă puteți
consemna gândurile în scripturile dumneavoastră sub
forma unei note. Puteți, de asemenea, să țineți un
jurnal cu sentimentele, cunoștințele și impresiile pe
care le aveți.

Studiați cuvintele profeților și
apostolilor din zilele din urmă.
Citiți ce ne-au învățat profeții și apostolii din zilele din
urmă despre principiile pe care le găsiți în scripturi
(de exemplu, vedeți conference.lds.org și revistele
Bisericii).

Împărtășiți cunoștințe.
Faptul de a discuta despre cunoștințele pe care le
dobândiți prin studiul personal nu este doar o bună
modalitate de a le preda altora, dar vă ajută, de asemenea, să vă întăriți înțelegerea cu privire la ceea ce citiți.
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Președintele Thomas S. Monson a spus: „În timp ce
citim și medităm asupra scripturilor, auzim șoaptele
dulci ale Spiritului către sufletele noastre. Putem găsi
răspunsuri la întrebările noastre. Învățăm despre
binecuvântările pe care le primim dacă ținem poruncile lui Dumnezeu. Dobândim o mărturie sigură despre
Tatăl nostru Ceresc și despre Salvatorul nostru, Isus
Hristos, precum și despre dragostea Lor pentru noi.
Când studiul scripturilor este însoțit de rugăciunile
noastre, putem ști cu siguranță că Evanghelia lui Isus
Hristos este adevărată. . . Când ne aducem aminte de
rugăciune și ne facem timp să studiem scripturile, viețile noastre vor fi infinit mai binecuvântate și poverile
noastre vor fi făcute mai ușoare” („Nu suntem niciodată singuri”, Ensign sau Liahona, nov. 2013, p. 122).

Idei pentru a vă îmbunătăți studiul din
scripturi ca familie
Studiul din scripturi ca familie realizat cu regularitate
este un mod puternic de a vă ajuta familia să învețe
Evanghelia. Cât de mult citiți din scripturi ca familie
sau cât timp petreceți făcând acest lucru nu este la
fel de important precum faptul de a fi consecvenți în
eforturile dumneavoastră. Pe măsură ce transformați
studiul din scripturi într-o parte importantă a vieții
familiei dumneavoastră, îi veți ajuta pe membrii familiei
dumneavoastră să se apropie mai mult de Isus Hristos
și să-și clădească mărturiile pe temelia cuvântului Său.
Gândiți-vă la următoarele întrebări:

•

Cum puteți încuraja membrii familiei să studieze din
scripturi pe cont propriu?

•

Ce puteți face pentru a încuraja membrii familiei să
împărtășească ce învață?

•

Cum puteți sublinia principiile pe care le învățați
din Noul Testament în momentele de predare de zi
cu zi?

Amintiți-vă că locul ideal pentru a învăța Evanghelia
este căminul. Puteți învăța și preda Evanghelia acasă
în moduri care nu sunt posibile în cadrul claselor de la

Biserică. Fiți creativi pe măsură ce vă gândiți la modalități de a-i ajuta pe membrii familiei dumneavoastră
să învețe din scripturi. Folosiți câteva dintre ideile de
mai jos pentru a vă îmbunătăți studiul din scripturi
ca familie.

Împărtășiți scripturi pline de
însemnătate.
Acordați membrilor familiei timp să împărtășească fragmente din scripturi pe care le-au considerat pline de
însemnătate în timpul studiului din scripturi personal.

Folosiți propriile cuvinte.
Invitați membrii familiei să rezume, folosind propriile
cuvinte, ce au învățat din studiul din scripturi personal.

Puneți în practică scripturile în viața
dumneavoastră.
După ce citiți un fragment din scripturi, rugați membrii
familiei să împărtășească modalități în care acel fragment poate fi pus în practică în viața lor.

IX

Idei pentru a vă îmbun ătăți studiul din scripturi ca familie

Adresați o întrebare.

Faceți un desen.

Invitați membrii familiei să adreseze o întrebare despre
Evanghelie și, apoi, să petreacă timp căutând versete
care să ajute la găsirea unui răspuns la întrebare.

Citiți, ca familie, câteva versete și, apoi, acordați timp
membrilor familiei să deseneze ceva care să aibă legătură cu ceea ce ați citit. Petreceți timp pentru a discuta
despre desenele membrilor familiei.

Expuneți un verset.
Alegeți un verset plin de însemnătate și expuneți-l
într-un loc în care să poată fi văzut deseori de membrii
familiei. Invitați alți membri ai familiei să aleagă, pe
rând, un verset pe care să-l expună.

Jucați rolurile din povestire.
După ce citiți o povestire, invitați membrii familiei să
joace rolurile din aceasta. După aceea, discutați despre
legătura dintre povestire și lucrurile de care au parte
individual sau ca familie.

Faceți liste cu versete.
Ca familie, alegeți diferite versete despre care ați vrea
să discutați în următoarea săptămâna.

Memorați versete.
Selectați un fragment din scripturi care are o însemnătate mare pentru familia dumneavoastră și invitați
membrii familiei să-l memoreze repetându-l zilnic sau
jucându-vă un joc de memorare.

Împărtășiți lecții practice.
Găsiți obiecte care au legătură cu capitolele și versetele pe care le citiți ca familie. Invitați membrii familiei
să vorbească despre legătura dintre fiecare obiect și
învățăturile din scripturi.

Alegeți un subiect.
Permiteți ca fiecare membru al familiei să aleagă, pe
rând, un subiect pe care să-l studiați ca familie. Folosiți
Ghidul pentru scripturi pentru a găsi fragmente din
scripturi despre acest subiect.
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Vârstnicul David A. Bednar a spus: „Fiecare rugăciune în familie, fiecare episod din studiul scripturilor în
familie și fiecare seară în familie este o linie trasată de
pensulă pe pânza sufletelor noastre. Niciun eveniment
nu poate să apară ca fiind impresionant sau memorabil. Dar, la fel cum liniile galbene și aurii și maro ale
picturii se completează una pe alta și produc o capodoperă impresionantă, tot așa consecvența noastră
în realizarea unor lucruri aparent mici poate conduce
la rezultate spirituale importante” („Mai sârguincioși
și preocupați acasă”, Ensign sau Liahona, nov. 2009,
p. 19-20).

Resurse suplimentare
Toate aceste resurse pot fi găsite pe aplicația Biblioteca Evangheliei și pe LDS.org.

Biblioteca media

Revista Liahona oferă sugestii de povestiri și activități
care pot suplimenta predarea principiilor care sunt
propovăduite în Vino și urmează-Mă – Pentru persoane
și familii.

Elementele artistice, prezentările video și alte resurse
media îi pot ajuta pe membrii familiei dumneavoastră
să vizualizeze doctrinele și povestirile din Noul Testament. Vizitați medialibrary.lds.org pentru a vizualiza
colecția de resurse media a Bisericii, inclusiv seria
Prezentări video ale Bibliei, care înfățișează evenimente din Noul Testament.

Imnuri și Cântece pentru copii

Subiecte din Evanghelie

Revistele Bisericii

Muzica sacră invită Spiritul și propovăduiește doctrina într-un mod memorabil. În plus față de versiunile
tipărite ale cărților Imnuri și Cântece pentru copii, puteți
găsi înregistrările audio și video ale multor imnuri și
cântece pentru copii pe music.lds.org și pe aplicația
LDS Music.

Povestiri din Noul Testament
Cartea Povestiri din Noul Testament (2005) îi poate ajuta
pe copii să învețe doctrina și povestirile din Noul Testament. Puteți găsi, de asemenea, prezentări video ale
acestor povestiri pe aplicația Biblioteca Evangheliei și
pe site-ul medialibrary.lds.org.

Manualele pentru seminar și institut

Pe topics.lds.org puteți găsi informații de bază despre
numeroase subiecte din Evanghelie, precum și linkuri
către resurse ajutătoare care au legătură cu subiectul
respectiv, cum ar fi cuvântări de la conferința generală, articole, scripturi și prezentări video. Puteți găsi,
de asemenea, Eseuri despre subiecte din Evanghelie,
care oferă răspunsuri detaliate la întrebări despre
Evanghelie.

Fideli credinței
Dacă aveți nevoie de ajutor pentru a înțelege principii
de bază ale Evangheliei, puteți folosi Fideli credinței
(2004). Această carte conține o listă în ordine alfabetică a unor subiecte privind Evanghelia explicate în
termeni simpli.

Manualele pentru seminar și institut oferă un context
istoric și comentarii doctrinare despre principii și relatări din scripturi.
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Să le predăm copiilor mici
faptul de a cânta, copiii dumneavoastră pot face
alte lucruri care au legătură cu cântecele sau pot
asculta muzică încet, în timp ce fac alte activități.

Dacă aveți copii mici în familia dumneavoastră, mai
jos veți găsi câteva activități care îi pot ajuta pe aceștia
să învețe.

•

•

Să asculte sau să joace rolurile dintr-o povestire.
Copiii mici iubesc povestirile – din scripturi, din
viața dumneavoastră, din istoria Bisericii sau din
revistele Bisericii. Căutați modalități de a-i implica în
relatarea povestirii. Ei pot ține fotografii sau obiecte, desena imagini referitoare la ce ascultă, juca
rolurile din povestire sau pot ajuta chiar la relatarea
povestirii. Ajutați-vă copiii să recunoască adevărurile Evangheliei din povestirile pe care le împărtășiți.
Să citească un verset. Poate că cei mici nu pot citi
foarte mult, totuși, îi puteți implica în învățarea din
scripturi. Este posibil să trebuiască să vă concentrați asupra unui singur verset sau cuvânt ori
expresie cheie. Ei pot chiar memora expresii scurte
din scripturi dacă le repetă de câteva ori. Când vor
asculta cuvântul lui Dumnezeu, ei vor simți Spiritul.

•

Să se uite la o imagine sau să urmărească o prezentare video. Când le arătați copiilor dumneavoastră o
imagine sau o prezentare video despre un principiu
al Evangheliei sau o povestire din scripturi, adresați-
le întrebări care îi ajută să învețe din ceea ce văd.
De exemplu, ați putea întreba: „Ce se întâmplă în
această imagine sau prezentare video? Cum vă face
să vă simțiți?”. Aplicația Biblioteca Evangheliei și
site-urile Biblevideos.lds.org, medialibrary.lds.org și
children.lds.org sunt locuri în care găsiți imagini și
prezentări video.

•

Să cânte. Imnurile și Cântecele pentru copii propovăduiesc doctrina într-un mod puternic. Folosiți
indexurile tematice de la sfârșitul cărții Cântece
pentru copii pentru a găsi cântece care au legătură
cu principiile Evangheliei pe care le predați. Ajutați-
vă copiii să facă legătura dintre mesajul cântecelor
și viața lor. De exemplu, le puteți adresa întrebări
despre cuvintele sau expresiile din versuri. Pe lângă
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•

Să creeze. Copiii pot construi, desena sau colora
ceva legat de povestirea sau principiul pe care
îl învață.

•

Să participe la lecții practice. O simplă lecție practică
îi poate ajuta pe copiii dumneavoastră să înțeleagă un principiu al Evangheliei mai greu de înțeles.
Când țineți o lecție practică, găsiți modalități de a vă
implica copiii. Ei vor învăța mai multe prin intermediul unei experiențe interactive decât din simplul
fapt de a vedea demonstrația.

•

Să interpreteze roluri. Atunci când cei mici interpretează rolurile din cadrul unei situații pe care au
șanse mari s-o trăiască, vor putea înțelege mai bine
cum poate fi pus în practică în viața lor un principiu
al Evangheliei.

•

Să repete activități. Este posibil ca cei mici să trebuiască să asculte un concept de mai multe ori pentru
a-l înțelege. Să nu vă fie teamă să repetați deseori
povestiri sau activități. De exemplu, puteți împărtăși
o povestire din scripturi de mai multe ori în diferite
modalități – citind din scripturi, rezumând cu propriile cuvinte, arătând o prezentare video, lăsându-i
pe copiii dumneavoastră să vă ajute să relatați
povestirea, invitându-i să interpreteze povestirea și
așa mai departe.

A înviat, de Del Parson
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Avem responsabilitatea să învățăm
Scopul inițiativei Vino și urmează-Mă – Pentru persoane și familii este de a vă ajuta să veniți
la Hristos și să vă convertiți mai mult la Evanghelia Sa. Această resursă vă poate ajuta să
înțelegeți scripturile și să găsiți în acestea tăria spirituală de care dumneavoastră și familia
dumneavoastră aveți nevoie. Apoi, la clasele dumneavoastră de la Biserică, veți fi pregătiți
să împărtășiți cunoștințe și să-i încurajați pe ceilalți sfinți în eforturile lor de a-L urma
pe Hristos.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



„Ce căutați?” (Ioan 1:38), i-a întrebat Isus pe ucenicii
Săi. Vă puteți adresa aceeași întrebare, întrucât ce
veți găsi în acest an în Noul Testament, va depinde în
mare măsură de ce căutați. Promisiunea Salvatorului
este: „Căutați și veți găsi” (Matei 7:7). Așadar, adresați
întrebările la care vă gândiți când studiați și căutați
cu sârguință răspunsurile. În Noul Testament veți citi
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despre experiențe spirituale puternice trăite de ucenicii lui Isus Hristos. În calitate de ucenic credincios al
Salvatorului, puteți avea propriile experiențe spirituale
puternice dacă acceptați invitația Salvatorului care
se găsește în tot acest volum sacru, intitulat „Vino și
urmează-Mă” (Luca 18:22).

Avem responsabilitatea s ă învăță m

Idei pentru studiul din scripturi personal
Pentru a învăța cu adevărat de la
Salvator, trebuie să accept invitația Sa:
„Vino și urmează-Mă”.
Invitația Salvatorului, „Vino și urmează-Mă”, este
valabilă pentru toți – fie că am ajuns recent pe calea
uceniciei, fie că am mers pe ea întreaga viață. Aceasta
a fost invitația Sa către un tânăr bogat care se străduia
să țină poruncile (vedeți Matei 19:16-22). Ce a învățat
El – și ce trebuie să învățăm cu toții – este că faptul
de a fi ucenici înseamnă a ne da întregul suflet Tatălui
Ceresc și lui Isus Hristos. Noi devenim ucenici mai buni
pe măsură ce descoperim ce ne lipsește, ne schimbăm
și căutăm să-I urmăm mai bine.
Faptul de a învăța de la Salvator începe atunci când
ne străduim să înțelegem ceea ce a propovăduit El. De
exemplu, în ce mod devine înțelegerea dumneavoastră despre iertare mai profundă atunci când studiați
următoarele?
Învățăturile Salvatorului (vedeți Matei 6:14-15; 18:21-35)


Un exemplu din viața Sa (vedeți Luca 23:33-34)

Totuși, procesul de învățare nu se termină până nu Îl
urmăm pe Salvator trăind potrivit învățăturilor Sale.
Cum puteți fi mai iertător?

Dacă doriți să învățați mai multe, încercați să faceți
această activitate folosind alt principiu al Evangheliei,
cum ar fi dragostea sau umilința.

Suntem responsabili pentru ceea
ce învățăm.
Vârstnicul David A. Bednar ne-a învățat: „Atunci când
ne dorim să învățăm, dumneavoastră și cu mine

trebuie să acționăm și să îndeplinim cuvântul, nu
doar să ascultăm și să se acționeze asupra noastră.
Acționăm noi de bunăvoie și căutăm să învățăm prin
credință sau așteptăm să fim învățați și să se acționeze
asupra noastră?. . . Persoana care dorește să învețe și
care-și exercită libertatea de a alege acționând conform principiilor corecte își deschide inima către Duhul
Sfânt și invită puterea Sa de a preda și de a mărturisi,
precum și mărturia Sa care confirmă. Pentru învățarea
prin credință este nevoie de efort spiritual, mintal și
fizic și nu doar acceptare pasivă” („Seek Learning by
Faith”, Ensign, sept. 2007, p. 64).
Ce înseamnă să devenim responsabili pentru ceea ce
învățăm? Căutați posibile răspunsuri în afirmația vârstnicului Bednar și în următoarele scripturi: Ioan 7:17;
1 Tesaloniceni 5:21; Iacov 1:5-6, 22; 2:17; 1 Nefi 10:17-
19; 2 Nefi 4:15; Alma 32:27; și Doctrină și legăminte
18:18; 58:26-28; 88:118. Ce simțiți că sunteți inspirat
să faceți pentru a fi mai activ în învățarea Evangheliei?

Trebuie să știu adevărul pentru
mine însumi.
Poate că știți oameni care par că nu-și pierd niciodată
credința, indiferent de ce se întâmplă în viața lor. Poate
că vă amintesc de cele cinci fecioare înțelepte din pilda
Salvatorului (vedeți Matei 25:1-13). Ceea ce poate că
nu vedeți sunt eforturile lor pline de sârguință de a-și
întări mărturiile despre adevăr. Noi toți trebuie să
căutăm cu sârguință să ne întărim mărturiile deoarece,
la fel cum au învățat cele cinci fecioare nesăbuite, nu
putem împrumuta convertirea noastră de la nimeni.
Cum putem obține și dezvolta propria mărturie?
Consemnați-vă gândurile pe măsură ce cugetați asupra
următoarelor scripturi: Luca 11:9-13; Ioan 5:39; Ioan
7:14-17; Faptele apostolilor 17:10-12; 1 Corinteni 2:9-
11; și Alma 5:45-46.
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1. Căutați să dobândiți o înțelegere mai mare prin intermediul surselor desemnate de Divinitate. Dumnezeu
este sursa întregului adevăr și El revelează adevărul
prin Duhul Sfânt, scripturi și profeții și apostolii Săi.
2. Acționați cu credință. Dacă răspunsurile nu apar
imediat, aveți încredere că Domnul le va dezvălui la
timpul potrivit. Până atunci, continuați să trăiți potrivit adevărului pe care îl știți deja.
Fiecare dintre noi trebuie să obțină o mărturie proprie.

Ce ar trebui să fac când am întrebări?
Pe măsură ce căutați cunoaștere spirituală, vă veți
gândi la întrebări. Următoarele principii vă pot ajuta să
adresați întrebările dumneavoastră într-un mod care
să vă clădească credința și mărturia:

3. Păstrați o perspectivă eternă. Încercați să vedeți
lucrurile așa cum le vede Domnul, nu cum le vede
lumea. Gândiți-vă la întrebările dumneavoastră în
contextul planului salvării întocmit de Tatăl nostru Ceresc.

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată aici câteva sugestii:
MATEI 13:1-2 3

Un mod minunat de a vă pregăti familia să învețe
din Noul Testament în acest an este de a reciti pilda
semănătorului. Familia dumneavoastră ar putea vedea
diferite tipuri de pământ din jurul casei dumneavoastră
pentru a vizualiza diferitele tipuri de pământ descrise
în pildă. Ce putem face pentru a cultiva „pământ bun”
în căminele noastre? (Matei 13:8)

GAL ATENI 5:22-2 3; FILIPENI 4:8

„Îi sfătuim pe părinți și pe copii să acorde prioritate
maximă rugăciunii în familie, serii în familie, studiului
și învățării din Evanghelie, precum și activităților de
recreere sănătoase. Oricât de demne și potrivite ar fi
alte cerințe sau activități, ele nu trebuie să înlocuiască
însărcinările primite de la Dumnezeu, pe care doar
părinții și familiile le pot îndeplini în mod corespunzător” („Letter from the First Presidency”, Liahona, dec.
1999, p. 1).
Începutul anului este o perioadă potrivită pentru a ține
un consiliu de familie despre cum să vă concentrați
mai mult asupra Evangheliei în căminul dumneavoastră. Ce idei vă vin în minte pe măsură ce citiți despre
binecuvântările și sfatul din Galateni 5:22-23 și Filipeni
4:8? Puteți face postere pe care să le expuneți în casă
și care să vă amintească de țelurile dumneavoastră.

Să ne îmbunătățim studiul personal
Căutați doctrina. O doctrină este un adevăr etern și neschimbător. Președintele Boyd K. Packer a declarat
că „doctrina adevărată, bine înțeleasă, schimbă atitudini și comportamente” („Little Children”, Ensign, nov.
1986, p. 17). Pe măsură ce dumneavoastră și familia dumneavoastră studiați din scripturi, căutați adevăruri
care vă pot ajuta să trăiți mai mult asemenea Salvatorului.
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Lumina lumii, de Brent Borup
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Matei 1; Luca 1

„Facă-mi-se după cuvintele tale”
Pe măsură ce veți citi și cugeta asupra versetelor din Matei 1 și Luca 1, consemnați
impresiile spirituale pe care le aveți. Ce adevăruri doctrinare găsiți? Ce mesaje vor avea
cea mai mare valoare pentru dumneavoastră și membrii familiei dumneavoastră? Ideile de
studiu din acest rezumat vă pot ajuta să dobândiți o înțelegere mai profundă.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Din perspectiva unui om muritor, era imposibil. O
fecioară nu putea da naștere unui om. Și nici o femeie
stearpă care trecuse de vârsta la care putea avea copii.
Dar Dumnezeu a avut un plan pentru nașterea Fiului
Său și a lui Ioan Botezătorul, așadar, atât Maria, cât și
Elisabeta, în pofida tuturor obstacolelor și problemelor,
au devenit mame. Poate fi util să ne amintim de experiențele lor miraculoase de fiecare dată când ne confruntăm cu ceva ce pare imposibil. Putem să ne biruim
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slăbiciunile? Putem să ajungem la inima unui membru
al familiei care nu pare interesat de Evanghelie? Gavril
putea foarte bine să ni se adreseze nouă când i-a
amintit Mariei: „Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este
lipsit de putere” (Luca 1:37). Iar răspunsul Mariei poate
fi răspunsul nostru când Dumnezeu revelează voia Sa:
„Facă-mi-se după cuvintele tale” (Luca 1:38).

M atei 1; Luca 1

Idei pentru studiul din scripturi personal
EVANGHELIILE DUPĂ MATEI ȘI LUCA

Cine erau Matei și Luca?
Matei erau un vameș sau colector de taxe iudeu, pe
care Isus l-a chemat în calitate de apostol al Său (vedeți
Matei 10:3; vedeți, de asemenea, Ghid pentru scripturi,
„Vameși”). Matei a scris Evanghelia sa adresându-se, în
mare parte, iudeilor; prin urmare, el a ales să sublinieze profeții din Vechiul Testament despre Mesia care au
fost împlinite prin viața și slujirea lui Isus.
Luca era un doctor dintre neamuri (nu era iudeu) care
a călătorit cu apostolul Pavel. El a scris Evanghelia Sa
după moartea Salvatorului adresându-se, în mare parte, celor care nu erau iudei. El a depus mărturie despre
Isus Hristos în calitate de Salvator al neamurilor și al
iudeilor. El a consemnat relatările unor martori oculari
referitoare la evenimentele din viața Salvatorului și a
inclus multe povestiri despre femei în comparație cu
celelalte Evanghelii.

Zaharia o doreau, aceea de a avea un copil, să vină
mult mai târziu decât se așteptau ei. Dacă vă aflați în
situația de a aștepta o binecuvântare sau dacă pare că
Dumnezeu nu vă ascultă rugăciunile, povestirea Elisabetei și a lui Zaharia vă poate aminti că El nu v-a uitat.
El are un plan pentru dumneavoastră și El ține mereu
promisiunile făcute sfinților Săi neprihăniți. Vârstnicul
Jeffrey R. Holland ne-a promis: „Unele binecuvântări vin
repede, altele târziu și unele nu vin decât în cer; dar,
la cei care îmbrățișează Evanghelia lui Isus Hristos, ele
vin” („An High Priest of Good Things to Come”, Ensign,
nov. 1999, p. 38). Cum au rămas Zaharia și Elisabeta
credincioși? (Vedeți Luca 1:5-5, 57-80.) Așteptați o
binecuvântare? Ce simțiți că Domnul dorește de la
dumneavoastră cât timp așteptați?
Ce alte mesaje ar putea avea Domnul pentru dumneavoastră în această povestire?

Vedeți, de asemenea, Ghid pentru scripturi, „Evanghelii”, „Matei”, „Luca”.
MATEI 1:18 -2 5; LUCA 1:28 -3 5

De ce a fost nevoie ca Salvatorul să Se
nască dintr-o mamă muritoare și un
Tată nemuritor?
Președintele Russell M. Nelson a explicat că ispășirea
lui Isus Hristos „cerea un sacrificiu personal făcut de o
ființă nemuritoare, nesupusă morții. Totuși, El trebuia
să moară și să-Și recapete trupul. Salvatorul a fost
singurul care putea să facă acest lucru. De la mama
Sa, El a moștenit capacitatea de a muri. De la Tatăl Său,
El a obținut putere asupra morții” („Constancy amid
Change”, Ensign, nov. 1993, p. 34).
LUCA 1:5 -2 5, 57- 8 0

Binecuvântările lui Dumnezeu vin la
timpul ales de El.
Dintr-un motiv oarecare, timpul ales de Dumnezeu
a presupus ca binecuvântarea pe care Elisabeta și

După ce au așteptat fiind credincioși, Elisabeta și Zaharia au fost binecuvântați
cu un fiu.

MATEI 1:18 -2 5; LUCA 1:26 -3 8

Cei credincioși se supun de bunăvoie
voinței lui Dumnezeu.
Uneori, asemenea Mariei, descoperim că planurile lui
Dumnezeu pentru noi sunt destul de diferite de ceea
ce am planificat noi. Ce învățăm de la Maria despre
acceptarea voinței lui Dumnezeu? În următoarele tabele, scrieți declarații ale îngerului și ale Mariei (vedeți
Luca 1:26-38) și mesajele pe care le găsiți în declarațiile lor:
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Cuvintele îngerului
către Maria

Mesaj pentru mine

„Domnul este cu tine”
(versetul 28).

Domnul știe care este situația
mea și ce probleme am.

voinței lui Dumnezeu? Ce puteți învăța din experiențele
lui Zaharia și ale Elisabetei? (Vedeți Luca 1.)
Vedeți, de asemenea, Mosia 3:19; Luca 22:42; Helaman
10:4-5; Ghid pentru scripturi, „Gavril”.
LUCA 1:4 6 -5 5

Reacția Mariei

Mesaj pentru mine

„Cum se va face lucrul acesta?” (versetul 34)

Este în regulă să adresez întrebări atunci când
nu înțeleg.

Pe măsură ce citiți despre exemplul neprihănit al lui
Iosif din Matei 1:18-25, ce învățați despre acceptarea

Maria depune mărturie despre misiunea
lui Isus Hristos.
Cuvintele Mariei din Luca 1:46-55 au reprezentat o
profeție despre misiunea Salvatorului. Ce învățați
despre Isus Hristos din declarația Mariei? Ce alte
cunoștințe dobândiți despre binecuvântările pe care le
oferă Salvatorul comparând aceste versete cu ceea ce
a rostit Ana în 1 Samuel 2:1-10 și cu fericirile rostite de
Isus în Matei 5:4-12? Ce vă învață Spiritul pe măsură ce
cugetați asupra acestor cunoștințe?

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată aici câteva sugestii:

MATEI 1:20; LUCA 1:13, 30

MATEI 1:1-1 7

LUCA 1:37

Când membrii familiei dumneavoastră citesc genealogia lui Isus, puteți explica că aceasta urmează
descendența Sa regală prin intermediul lui Iosif, până
la împăratul David. Această descendență este importantă, deoarece fusese profețit că Mesia avea să vină
prin seminția lui David (vedeți Ieremia 23:5-6). Aceasta
poate fi o ocazie bună să discutați despre istoria familiei dumneavoastră și să împărtășiți câteva povestiri
despre strămoșii dumneavoastră. Cum sunt binecuvântați membrii familiei dumneavoastră de cunoștințele despre istoria familiei?

Pentru a-i ajuta pe membrii familiei dumneavoastră
să-și clădească credința că „niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere”, puteți căuta împreună
în Luca 1 lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut și care
ar putea fi considerate imposibile. Ce alte povestiri ar
putea împărtăși – din scripturi sau din viața lor – în
care Dumnezeu a făcut ceva ce părea imposibil? Faptul
de a răsfoi Cartea cu picturi inspirate din Evanghelie îi
poate ajuta să găsească idei.

De ce le-ar fi putut fi teamă oamenilor din aceste
versete? Ce ne face să ne temem? În ce mod ne poate
cere Dumnezeu să „nu [ne temem]”?

Să ne îmbunătățim predarea
Puneți în practică scripturile în viața dumneavoastră. După ce citiți un fragment din scripturi, invitați
membrii familiei să pună în practică în viața lor învățăturile desprinse din acel fragment (vedeți Să predăm
în modul Salvatorului, p. 21). De exemplu, cum putem pune în practică ceea ce învățăm de la reacțiile
persoanelor din Matei 1 și Luca 1 despre faptul de a răspunde chemării Domnului?
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Binecuvântată ești tu între femei, de Walter Rane

Să-L preaslăvim, de Dana Mario Wood
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Luca 2; Matei 2

Am venit să ne închinăm Lui
Începeți prin a citi Luca 2 și Matei 2 și fiți atenți la cunoștințele spirituale pe care le
dobândiți. Ideile de studiu din acest rezumat vă pot ajuta să identificați unele dintre cele
mai importante și relevante principii din aceste versete.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Din ziua nașterii Sale, a fost clar că Isus nu era un copil
obișnuit. Nu doar noua stea de pe cer sau proclamațiile angelice pline de bucurie au făcut din pruncia lui
Isus una unică. A avut legătură și faptul că o asemenea
varietate de oameni credincioși – din diferite națiuni,
de diferite profesii și din diferite medii – s-au simțit
imediat atrași de El. Ei au venit chiar înainte ca El să
rostească invitația „vino și urmează-Mă” (Luca 18:22).
Nu toți au venit la El – au fost mulți care nu L-au luat
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în seamă și un conducător invidios chiar a căutat să-I
ia viața. Dar persoanele umile, pure și devotate care
au căutat neprihănirea au găsit la El ce căutau. Devotamentul lor ne inspiră, deoarece „[vestea] bună, care
va fi o mare bucurie” și care a fost adusă de păstori
era pentru „tot norodul” și „[Mântuitorul], care este
Hristos, Domnul”, S-a născut în acea zi pentru noi toți
(vedeți Luca 2:10-11).

Luca 2; M atei 2

Idei pentru studiul din scripturi personal
LUCA 2:1-7

MATEI 2:13 -2 3

Isus Hristos S-a născut în
circumstanțe umile.

Părinții pot primi revelație pentru a-și
proteja familia.

Deși Isus Hristos avusese parte de slavă împreună cu
Dumnezeu Tatăl „înainte de a fi lumea” (Ioan 17:5), El
a fost dispus să Se nască în circumstanțe umile și să
trăiască printre noi pe pământ. Pe măsură ce citiți Luca
2:1-7, ce remarcați cu privire la circumstanțele umile
ale nașterii Sale? Încercați să identificați un detaliu
sau cunoștințe în această povestire pe care încă nu
le-ați observat înainte. Ce învățați despre Salvator din
circumstanțele nașterii Sale? În ce mod vă influențează
aceste cunoștințe sentimentele față de El?

Iosif nu ar fi putut niciodată să facă ceea ce i s-a cerut
– să-L protejeze pe Isus în copilărie – fără ajutor din
cer. Asemenea magilor, el a primit o revelație care l-a
avertizat cu privire la pericol. Când citiți despre experiența lui Iosif, gândiți-vă la pericolele spirituale și fizice
la care sunt expuse astăzi familiile. Cugetați asupra
experiențelor în care ați simțit îndrumarea lui Dumnezeu, atunci când dumneavoastră sau membrii familiei
dumneavoastră ori cei dragi ați fost protejați. Le puteți
împărtăși altora aceste experiențe. Ce puteți face pentru a primi astfel de îndrumări în viitor?

Vedeți, de asemenea, prezentarea video „The Nativity”
(LDS.org).
LUCA 2:8 -3 8; MATEI 2:1-1 2

Sunt multe mărturii despre nașterea
lui Hristos.
Nașterea și copilăria lui Hristos au fost marcate de
mărturii și persoane care L-au preaslăvit și care aveau
diferite statuturi sociale și economice – păstori umili
care au vizitat staulul, magi înstăriți care I-au adus
cadouri acasă, o văduvă care slujea în templu și un
ucenic credincios care aștepta cu nerăbdare venirea lui
Mesia. Pe măsură ce studiați povestirile lor, ce învățați
despre modalitățile în care Îl puteți preaslăvi pe Hristos
și puteți să fiți martor al Său?
Mărturia despre Hristos

Ce învăț despre preaslăvire
și faptul de a fi martor?

Păstori (Luca 2:8-20)
Simeon (Luca 2:25-35)
Ana (Luca 2:36-38)
Magi (Matei 2:1-12)

În plus, ați putea viziona prezentarea video „The First
Christmas Spirit” (LDS.org) pentru a vedea cum este
posibil să fi reacționat Iosif când a primit responsabilitatea de a-L îngriji pe Fiul lui Dumnezeu.
LUCA 2:40 -5 2

Chiar și când era un tânăr, Isus Se
concentra asupra îndeplinirii voinței
Tatălui Său.
Când era un tânăr băiat, Salvatorul a propovăduit
Evanghelia atât de puternic, încât chiar și învățătorii
din templu erau uimiți de „priceperea și răspunsurile”
Lui (Luca 2:47). Ce învățăm din aceste versete despre
cum era Salvatorul când era un tânăr băiat? În ce mod
încearcă tinerii pe care îi cunoașteți să facă „[lucrarea] Tatălui [lor]”? (Luca 2:49) Cum v-au ajutat tinerii și
copiii să dobândiți o înțelegere mai profundă asupra
Evangheliei? Ce alte lucruri mai învățați din exemplul
din copilăria lui Isus consemnat în Luca 2:40-52 și în
Traducerea lui Joseph Smith, Matei 3:24-26 (în Ghid
pentru scripturi)?

Vedeți, de asemenea, 1 Nefi 11:13-23; 3 Nefi 1:5-21;
„Shepherds Learn of the Birth of Christ” și „The Christ
Child Is Presented at the Temple” (prezentări video,
LDS.org).
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Ce este Traducerea lui Joseph Smith?

„Oare nu știați că trebuie să [fac lucrarea] Tatălui Meu?” (Luca 2:49)

Deoarece multe adevăruri „clare și prețioase” au fost
pierdute din Biblie de-a lungul secolelor (1 Nefi 13:28;
vedeți, de asemenea, Moise 1:41), Domnul i-a poruncit
lui Joseph Smith să facă o revizie inspirată a Bibliei,
cunoscută sub numele de Traducerea lui Joseph Smith.
Multe dintre reviziile făcute de profet sunt incluse în
anexa edițiilor de scripturi ale sfinților din zilele din
urmă. Ediția SZU a versiunii King James a Bibliei conține și note de subsol cu reviziile profetului. Traducerea
lui Joseph Smith a capitolului Matei 24, cunoscută și
sub numele de Joseph Smith – Matei, poate fi găsită în
Perla de mare preț. Pentru mai multe informații, vedeți
Ghidul pentru scripturi, „Traducerea lui Joseph Smith”.

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată aici câteva sugestii:
LUCA 2

Invitați membrii familiei să aleagă o persoană descrisă
în Luca 2, să citească câteva versete despre interacțiunile acelei persoane cu Salvatorul și să împărtășească
un lucru pe care l-au învățat și care le-a mărit credința
în Isus Hristos. Cântați împreună „Cântecul de leagăn
al Mariei” sau „Cântecul nașterii Domnului”, Cântece
pentru copii, p. 28-29, 32-33. Ce învățăm din aceste
cântece despre nașterea Salvatorului?

LUCA 2:49

Care este „[lucrarea] Tatălui”? (Vedeți Moise 1:39.) Ce
învățăm despre acea lucrare din această povestire și
din alte lucruri pe care le-a făcut și le-a propovăduit
Isus de-a lungul vieții Sale? Puteți scrie pe foi de hârtie
câteva modalități în care membrii familiei dumneavoastră pot participa la lucrarea Tatălui și le puteți
pune într-un borcan. În timpul săptămânii următoare,
când membrii familiei dumneavoastră caută modalități
de a face lucrarea Tatălui Ceresc, ei pot alege idei din
borcan. Planificați un moment în care să împărtășiți
experiențele dumneavoastră.
LUCA 2:52

Ce putem învăța din Luca 2:52 despre modul în care
a progresat Isus? În ce mod pot membrii familiei să
crească „în înțelepciune, în statură și [să fie] tot mai
[plăcuți] înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor”?

Să ne îmbunătățim studiul personal
Folosiți mijloacele ajutătoare pentru studiul din scripturi. Pentru a căpăta o înțelegere mai profundă
pe măsură ce studiați din scripturi, folosiți resurse precum notele de subsol, Ghidul pentru scripturi și alte
ajutoare pentru studiu, precum LDS.org.
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Salvatorul lumii a venit pe pământ în circumstanțe umile.

21-2 7 IANUARIE

Ioan 1

L-am găsit pe Mesia
Pe măsură ce veți citi și cugeta asupra versetelor din Ioan 1, consemnați impresiile spirituale
pe care le aveți. Care dintre mesajele pe care le găsiți vor avea cea mai mare valoare pentru
dumneavoastră și membrii familiei dumneavoastră? Ce ați putea împărtăși în cadrul clasei
dumneavoastră de la Biserică?
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



V-ați întrebat vreodată dacă ați fi recunoscut că Isus
din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu dacă ați fi fost în
viață în timpul slujirii Sale din viața muritoare? Timp
de mulți ani, israeliții credincioși, inclusiv Andrei, Petru,
Filip și Natanael au așteptat și s-au rugat pentru venirea lui Mesia cel promis. Când L-au întâlnit, cum au
știut că El era Cel pe care Îl căutau? În același mod în
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care fiecare dintre noi ajunge să-L cunoască pe Salvator – acceptând invitația „Veniți de vedeți” (Ioan 1:39).
Citim despre El în scripturi. Auzim doctrina Sa. Observăm modul Său de a trăi. Simțim Spiritul Său. Între
timp, descoperim, așa cum a descoperit Natanael, că
Salvatorul ne cunoaște și ne iubește și dorește să ne
pregătească să primim „lucruri mai mari” (Ioan 1:50).

Ioan 1

Idei pentru studiul din scripturi personal
EVANGHELIA DUPĂ IOAN

Cine a fost Ioan?
Ioan a fost ucenicul lui Ioan Botezătorul și a devenit mai târziu printre primii care L-au urmat pe Isus
Hristos și unul dintre cei Doisprezece Apostoli. El a
scris Evanghelia după Ioan, mai multe epistole și cartea
Apocalipsa. În Evanghelia sa, el s-a numit ucenicul „pe
care-l iubea Isus” și „celălalt ucenic” (Ioan 13:23; 20:3).
Zelul lui Ioan în propovăduirea Evangheliei a fost atât
de puternic, încât el a cerut să rămână pe pământ
până la a Doua Venire a Salvatorului, astfel încât să
poată aduce suflete la Hristos (vedeți D&L 7:1-6).
Vedeți, de asemenea, Ghid pentru scripturi, „Ioan, fiul
lui Zebedei”.
IOAN 1:1-5

Isus Hristos era „la început
cu Dumnezeu”.
Ioan a început Evanghelia Sa descriind munca pe care
Hristos a înfăptuit-o înainte de a Se naște: „La început. . . Cuvântul [Isus Hristos] era cu Dumnezeu”. Ce
învățați din versetele 1-5 despre Salvator și munca
Sa? Puteți găsi explicații utile în Traducerea lui Joseph
Smith, Ioan 1:1-5 (în Ghid pentru scripturi). De ce este
important să știți despre lucrarea Sa din viața premuritoare acum când începeți să studiați despre viața
Salvatorului?
IOAN 1:1-1 8

Ucenicii lui Isus Hristos depun mărturie
despre El.
Ioan a fost inspirat să-L caute pe Salvator datorită mărturiei lui Ioan Botezătorul, care a declarat că „el a venit
să mărturisească despre [adevărata] Lumină” (Ioan 1:8-
9, 15-18). Și Ioan a depus o mărturie puternică despre
viața și misiunea Salvatorului.
Puteți face o listă cu adevărurile pe care Ioan le-a
inclus în mărturia Sa despre Hristos de la începutul

cărții (versetele 1-18; vedeți, de asemenea, Traducerea
lui Joseph Smith, Ioan 1:1-19 [în Ghid pentru scripturi]). De ce credeți că Ioan a inclus aceste adevăruri la
începutul Evangheliei sale? Puteți consemna mărturia
dumneavoastră despre Isus Hristos – ce v-ați dori să
împărtășiți? Ce experiențe v-au ajutat să ajungeți să-L
cunoașteți și să-L urmați pe Salvator? Cine ar putea fi
binecuvântat dacă ar asculta mărturia dumneavoastră?
IOAN 1:12

Ce înseamnă să „[ne facem] copii ai
lui Dumnezeu”?
Deși toți suntem fii și fiice de spirit ai lui Dumnezeu,
când păcătuim, noi ne îndepărtăm sau ne separăm
de El. Isus Hristos ne oferă o cale de întoarcere. Prin
sacrificiul Său ispășitor și supunerea noastră față de
legămintele Evangheliei, El „[ne dă] dreptul să [ne
facem] copii ai lui Dumnezeu” din nou. Noi suntem
născuți din nou și ne împăcăm cu Tatăl nostru, fiind
demni de moștenirea Sa eternă și moștenitori a tot ce
are El (vedeți Romani 8:14-18; Iacov 4:11).
IOAN 1:18

L-a văzut cineva pe Dumnezeu?
În Vechiul Testament sunt consemnate exemple de
oameni care L-au văzut pe Dumnezeu (vedeți Genesa
32:30; Exodul 33:11; Isaia 6:5). Atunci, de ce ar spune
Ioan că „nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu”?
În Traducerea lui Joseph Smith a acestui verset, este
clarificat faptul că Dumnezeu Tatăl le apare oamenilor
și, atunci când face acest lucru, El depune mărturie
despre Fiul Său. De exemplu, când i-a apărut lui Joseph
Smith în dumbrava sacră, El i-a spus lui Joseph: „Acesta
este Fiul Meu Iubit. Ascultă-L!” (Joseph Smith – Istorie
1:17; vedeți, de asemenea, D&L 76:23). Există alte
câteva momente consemnate în care anumite persoane L-au văzut pe Dumnezeu Tatăl într-o viziune (vedeți
Faptele apostolilor 7:55-56; Apocalipsa 4:2; 1 Nefi 1:8;
D&L 137:1-3) sau I-au auzit glasul depunând mărturie
despre Fiul (vedeți Matei 3:17; 17:5; 3 Nefi 11:6-7).
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IOAN 1:19 -2 3

Cine este Ilie și cine este „proorocul”?
Conducătorii evrei s-au întrebat dacă Ioan Botezătorul împlinea profeția străveche despre proorocii care
aveau să vină într-o zi printre oameni. Ei l-au întrebat
dacă era Ilie, care este o variantă a numelui Elias, Ilie
fiind numele profetului despre care s-a profețit că avea
să restaureze toate lucrurile (vedeți Maleahi 4:5-6).

Ei au întrebat, de asemenea, dacă El era „proorocul”,
ceea ce poate face referire la „[proorocul]” menționat
în Deuteronomul 18:15. Ioan a explicat că nu era niciunul dintre aceștia, dar că era profetul despre care Isaia
a spus că avea să pregătească calea pentru venirea
Domnului (vedeți Isaia 40:3).
Vedeți, de asemenea, Ghid pentru scripturi, „Ilie”.

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată aici câteva sugestii:

I-ați putea permite fiecărui membru al familiei să aprindă, pe rând, o lumină într-o cameră întunecată și să
împărtășească în ce mod este Salvatorul Lumina vieților lor. Apoi, pe măsură ce citiți Ioan 1:4-10, membrii
familiei ar putea avea alte cunoștințe despre mărturia
lui Ioan cu privire la Isus Hristos, Lumina lumii.
IOAN 1:35 - 4 6

Remarcați mărturia lui Ioan Botezătorul din versetul 36. Care au fost rezultatele mărturiei lui? (Vedeți
versetele 35-46.) Ce învață membrii familiei dumneavoastră de la oamenii descriși în aceste versete despre
modalitățile în care pot împărtăși Evanghelia?
Când studiem din scripturi, vom primi inspirație pentru viața noastră.

IOAN 1:4 -1 0

IOAN 1:45 -5 1

Ce lucru făcut de Natanael l-a ajutat să obțină o mărturie despre Salvator? Cum ne-am obținut noi mărturiile?

Cum i-ați putea ajuta pe membrii familiei dumneavoastră să vadă ce au citit despre lumină în aceste versete?

Să ne îmbunătățim predarea
Împărtășiți lecții practice. Invitați membrii familiei să găsească obiecte pe care le pot folosi pentru a-i
ajuta să înțeleagă principiile din scripturile pe care le citiți ca familie. De exemplu, pot folosi o lumânare
pentru a reprezenta Lumina lui Hristos (vedeți Ioan 1:4).
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Iehova creează pământul, de Walter Rane

Fereastră pictată a Templului Nauvoo Illinois, de Tom Holdman

28 IANUARIE-3 FEBRUARIE

Matei 3; Marcu 1; Luca 3
„Pregătiți calea Domnului”

Începeți citind Matei 3; Marcu 1; și Luca 3. Când vă rugați ca Duhul Sfânt să vă ajute
să înțelegeți aceste capitole, El vă va oferi o înțelegere mai profundă special pentru
nevoile dumneavoastră. Consemnați aceste impresii și faceți planuri pentru a acționa
potrivit acestora.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Isus Hristos și Evanghelia Sa vă pot schimba. Luca a
citat o profeție străveche a lui Isaia în care era descrisă misiunea lui Ioan Botezătorul și efectele pe care
avea să le aibă venirea Salvatorului: „Orice vale va fi
astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în
loc neted; căile strâmbe vor fi îndreptate, și drumurile zgrunțuroase vor fi netezite” (Luca 3:5; vedeți, de
asemenea, Isaia 40:4). Acesta este un mesaj pentru
noi toți, inclusiv pentru cei care consideră că nu se pot
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schimba sau nu trebuie să se schimbe. Dacă ceva atât
de mare precum un munte poate fi prefăcut într-un loc
neted, atunci, cu siguranță, Domnul ne poate ajuta să
ne îndreptăm căile strâmbe (vedeți Luca 3:4-5). Dacă
acceptăm invitația lui Ioan Botezătorul de a ne pocăi
și a ne schimba, ne pregătim mintea și inima pentru
a-L primi pe Isus Hristos, astfel încât și noi să putem
„vedea mântuirea lui Dumnezeu” (Luca 3:6).

M atei 3; M arcu 1; Luca 3

Idei pentru studiul din scripturi personal
EVANGHELIA DUPĂ MARCU

MATEI 3:7; LUCA 3:7

Cine a fost Marcu?

Cine erau fariseii și saducheii?

Dintre autorii Evangheliilor, despre Marcu cunoaștem
cele mai puține lucruri. Știm că a fost colegul de misiune al lui Pavel, Petru și al altor diverși misionari. Mulți
erudiți ai Bibliei cred că Petru l-a îndrumat pe Marcu
să consemneze evenimentele din viața Salvatorului.
Evanghelia după Marcu a fost scrisă, probabil, înaintea
celorlalte trei.

Fariseii erau membri ai unui grup religios iudeu care se
mândreau că țin cu strictețe legea mozaică. Ei aveau
tendința de a reduce religia la simpla respectare a multelor norme ale ceremoniilor. Saducheii erau o clasă
înstărită a comunității iudeilor, care aveau o influență
religioasă și politică importantă. Ei nu credeau în
doctrina învierii. Ambele grupuri se îndepărtaseră de
la scopul original al legilor lui Dumnezeu și mulți dintre
membrii lor refuzaseră să accepte mesajul profetului
lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul.

Vedeți, de asemenea, Ghid pentru scripturi, „Marcu”.
MATEI 3:1-1 2; MARCU 1:1- 8 ; LUCA 3:2-1 8

Pocăința reprezintă o măreață
schimbare produsă în minte și în inimă.
Misiunea lui Ioan Botezătorul era de a pregăti inimile
oamenilor pentru a-L primi pe Salvator și a deveni mai
asemănători Lui. Cum a făcut acest lucru? El a proclamat: „Pocăiți-vă” (Matei 3:2). El a folosit imagini, precum
cele ale roadelor și ale grâului, cu scopul de a sublinia
importanța pocăinței, pentru a-L putea primi pe Hristos (vedeți Luca 3:9, 17).
Ce alte imagini mai găsiți în relatările despre slujirea lui
Ioan Botezătorul? Le puteți marca în scripturile dumneavoastră sau le puteți desena într-un jurnal pentru
studiu. Ce ne învață aceste imagini despre doctrina și
necesitatea pocăinței?
Adevărata pocăință este o „transformare în minte. . .
care aduce o nouă atitudine față de Dumnezeu, față
de sine însuși și față de viață în general. . . [Înseamnă]
întoarcerea inimii și a voinței către Dumnezeu” (Ghid
pentru scripturi, „Pocăință, (a) se pocăi”). În Luca 3:7-
14, ce schimbări i-a invitat Ioan pe oameni să facă cu
scopul de a se pregăti să-L întâmpine pe Hristos? Cum
vi se aplică acest sfat? Cum puteți arăta că v-ați pocăit
cu adevărat? (Vedeți Luca 3:8.)
Vedeți, de asemenea, Traducerea lui Joseph Smith,
Luca 3:4-11 (în Ghid pentru scripturi); Ghid pentru
scripturi, „Ioan Botezătorul”; D. Todd Christofferson,
„Darul divin al pocăinței”, Ensign sau Liahona, nov.
2011, p. 38-41.

Vedeți, de asemenea, Matei 23:27; Ioan 1:19-24; Ghid
pentru scripturi, „Farisei” și „Saducheii”.
MATEI 3:13 -1 7; MARCU 1:9 -11; LUCA 3:15 -1 6, 21-2 2

Isus Hristos a fost botezat pentru a
„[împlini] tot ce trebuie împlinit”.
Când ați fost botezat, ați urmat exemplul Salvatorului.
Comparați ce învățați din aceste relatări despre botezul Salvatorului cu ce s-a întâmplat în timpul botezului
dumneavoastră.
Cine L-a botezat pe Isus și ce
autoritate avea el?

Cine v-a botezat și ce autoritate avea el?

Unde a fost botezat Isus?

Unde ați fost botezat?

Cum a fost botezat Isus?

Cum ați fost botezat?

De ce a fost botezat
Isus Hristos?

De ce ați fost botezat?

Cum a arătat Tatăl Ceresc că
era mulțumit de Isus?

Cum a arătat Tatăl Ceresc că
era mulțumit de dumneavoastră când ați fost botezat?
În ce mod Și-a arătat aprobarea de atunci?

Nefi a consemnat câteva învățături importante despre
botezul Salvatorului. Ce învățați din cuvintele lui consemnate în 2 Nefi 31? Puteți consemna într-un jurnal
experiența dumneavoastră de la botez.
Vedeți, de asemenea, Ioan 1:32-33; Mosia 18:8-11;
Doctrină și legăminte 13:1; 20:37, 68-74; „The Baptism
of Jesus” (prezentare video, LDS.org).
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MATEI 3:16 -1 7; MARCU 1:9 -11; LUCA 3:21-2 2

Oare Biblia ne învață că membrii
Dumnezeirii sunt trei ființe distincte?
Biblia conține numeroase dovezi că membrii Dumnezeirii sunt trei ființe distincte. De exemplu, relatarea
despre botezul Salvatorului susține doctrina potrivit

căreia Dumnezeu Tatăl, Isus Hristos și Duhul Sfânt sunt
trei ființe distincte. Dumnezeu Tatăl a vorbit din cer și
Duhul Sfânt (reprezentat de un porumbel) a coborât
deasupra Salvatorului când Acesta a fost botezat. Iată
câteva scripturi care ne învață același adevăr: Genesa
1:26-27; Matei 17:1-5; Ioan 17:20-23; Faptele apostolilor 7:55-56; și Doctrină și legăminte 30:22.

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată aici câteva sugestii:

ce este descris darul Duhului Sfânt precum un „botez
cu foc”? (Vedeți Ghid pentru scripturi, „Duhul Sfânt”.)

MATEI 3

Ioan Botezătorul deținea Preoția aaronică. Ce putem
învăța despre Preoția aaronică pe măsură ce studiem
despre el? În ce mod îi poate ajuta exemplul lui Ioan pe
deținătorii Preoției aaronice să-și îndeplinească îndatoririle? (Vedeți, de asemenea, D&L 13:1; 20:46-60.)
MATEI 3:11-1 7; MARCU 1:9 -11; LUCA 3:21-2 2

Pentru a le preda membrilor familiei despre botez și
darul Duhului Sfânt, puteți arăta niște obiecte murdare
și îi puteți lăsa pe membrii familiei să le spele cu apă.
În ce mod reprezintă această activitate botezul? Apoi,
rugați membrii familiei să vorbească despre câteva
dintre caracteristicile focului care duc la curățare. De

Când suntem botezați, păcatele noastre sunt spălate.

MATEI 3:17; MARCU 1:11; LUCA 3:22

Când am simțit că Dumnezeu este mulțumit de noi?
Ce putem face ca familie pentru a-L mulțumi pe
Dumnezeu?

Să ne îmbunătățim studiul personal
Rugați-L pe Domnul să vă ajute. Scripturile au fost oferite prin revelație și, pentru a le înțelege cu
adevărat, avem nevoie de revelație personală. Domnul a promis: „Cereți, și vi se va da; căutați și veți găsi;
bateți, și vi se va deschide” (Matei 7:7).
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Ioan Botezătorul botezându-L pe Isus, de Greg K. Olsen

Hristos îl înfrânge pe Satana, de Robert T. Barrett

4 -1 0 FEBRUARIE

Matei 4; Luca 4-5

„Duhul Domnului este peste Mine”
Începeți prin a citi Matei 4 și Luca 4-5 și fiți atenți la cunoștințele spirituale pe care
le dobândiți. Ideile de studiu din acest rezumat vă pot ajuta să identificați principiile
importante din aceste capitole.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Din tinerețea Sa, Isus a părut că înțelege că are o
misiune sacră și unică. Dar, când Isus Se pregătea să-Și
înceapă slujirea pe pământ, dușmanul a încercat să
aducă îndoiala în mintea Salvatorului. Satana a spus:
„Dacă ești Fiul lui Dumnezeu” (Luca 4:3, caractere cursive adăugate). Dar Salvatorul comunicase cu Tatăl Său
din Cer. El cunoștea scripturile și știa cine este. Pentru
El, oferta lui Satana – „Ție Îți voi da toată stăpânirea”
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(Luca 4:6) – nu avea valoare, deoarece Salvatorul Se
pregătise toata viața și, astfel, primise „puterea Duhului” (Luca 4:14). Așadar, în pofida ispitelor, încercărilor
și respingerii, Isus Hristos nu S-a îndoit niciodată de
munca care îi fusese desemnată: „Trebuie să vestesc
Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. . . fiindcă pentru
aceasta am fost trimis” (Luca 4:43).

M atei 4; Luca 4 -5

Idei pentru studiul din scripturi personal
MATEI 4:1-2

LUCA 4:16 -3 2

Faptul de a comunica cu Dumnezeu mă
ajută să-I slujesc.

Isus Hristos este Mesia despre care
Se profețise.

Pentru a Se pregăti să-Și îndeplinească misiunea, Isus
a mers în pustiu „să fie cu Dumnezeu” (Traducerea lui
Joseph Smith, Matei 4:1). Gândiți-vă la ce faceți dumneavoastră pentru a fi mai aproape de Dumnezeu.
Cum vă pregătește acest lucru pentru munca pe care
El dorește s-o faceți?

Dacă ați fi rugat să descrieți de ce a fost trimis Isus
Hristos pe pământ, ce ați spune? În Luca 4:18-19,
Salvatorul a descris aspecte ale propriei misiuni citând
una dintre profețiile lui Isaia despre Mesia (vedeți Isaia
61:1-2). Ce putem învăța despre misiunea Sa când
citim aceste versete?

MATEI 4:1-11; LUCA 4:1-1 3

Isus Hristos mi-a oferit un exemplu
rezistând ispitei.
Uneori, oamenii se simt vinovați când sunt ispitiți să
păcătuiască. Dar chiar și Salvatorul, care a trăit „fără
păcat” (Evrei 4:15), a fost ispitit. Vă poate aduce alinare
faptul de a ști că, deoarece Hristos a înfruntat și biruit
și El ispitele, El știe ispitele cu care ne confruntăm și
ne poate ajuta să le biruim (vedeți Evrei 2:18; Alma
7:11-12).
Când citiți Matei 4:1-11 și Luca 4:1-13, ce lucru pe care
îl învățați vă poate ajuta când vă confruntați cu ispite? Vă puteți organiza gândurile într-un tabel precum
următorul:
Isus Hristos

Eu

Ce L-a ispitit Satana pe
Hristos să facă?
Să-Și folosească puterea pentru
a-Și potoli foamea.

Ce mă ispitește Satana să fac?

De ce era Hristos pregătit
să reziste ispitei?
El a postit, a mers să fie
cu Dumnezeu și cunoștea
scripturile.

În ce mod mă pot pregăti
pentru a rezista ispitei?

Vedeți, de asemenea, 1 Corinteni 10:13; Alma 13:28;
Moise 1:10-22.

Isus Hristos a depus mărturie că El este Mesia.

Deși iudeii așteptaseră timp de secole ca profeția lui
Isaia să se împlinească, mulți nu au acceptat că Isus
era Mesia când El a declarat: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din scriptură, pe care le-ați auzit” (Luca
4:21). Când citiți Luca 4:20-30 (vedeți, de asemenea,
Marcu 6:1-6), încercați să vă puneți în locul oamenilor
din Nazaret. Este ceva ce nu vă permite să-L acceptați
în totalitate pe Hristos ca Salvatorul dumneavoastră
personal?
Vedeți, de asemenea, Mosia 3:5-12; „Jesus Declares He
Is the Messiah” (prezentare video, LDS.org).
MATEI 4:18 -2 2; LUCA 5:1-11

Dacă mă încred în Domnul, El mă va
ajuta să-mi ating potențialul divin.
Președintele Ezra Taft Benson ne-a învățat: „Bărbații și
femeile care își pun viețile în slujba lui Dumnezeu vor
descoperi că El poate face mult mai mult cu viețile lor
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decât pot face ei” (Învățături ale președinților Bisericii:
Ezra Taft Benson [2014], p. 46). Același lucru s-a întâmplat cu Petru și ceilalți pescari. Isus i-a ajutat să-și dea
seama că pot face mai mult decât să prindă pește – ei
puteau deveni „pescari de oameni” (Matei 4:19; vedeți,
de asemenea, Luca 5:10). Pentru a-i ajuta să vadă
acest lucru, Isus a folosit experiențe familiare lor.

Când ați simți că Salvatorul vă cheamă pentru a-L
urma? Cum Îi putem arăta Domnului că suntem dornici
să „[lăsăm] totul” (Luca 5:11) pentru a-L urma? Cugetați
asupra acestor întrebări pe măsură ce citiți Matei 4:18-
22 și Luca 5:1-11.
Vedeți, de asemenea, „Urmați-Mă”, Imnuri, nr. 74.

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată aici câteva sugestii:

Cum încearcă să facă acest lucru? (Vedeți, de asemenea, Moise 1:10-23.)
TR ADUCEREA LUI JOSEPH SMITH, MATEI 4:11

Isus postise înainte să fie ispitit de dușman. Ce putem
învăța din această relatare despre puterea postului?
Puteți invita membrii familiei să împărtășească câteva
dintre experiențele pe care le-au avut când au ținut
post. Poate că membrii familiei dumneavoastră ar
putea planifica, rugându-se, să postească împreună
pentru un anumit scop.

După ce a fost încercat din punct de vedere fizic și
spiritual, gândurile Sale s-au îndreptat către nevoile
lui Ioan Botezătorul, care era în temniță: „Și acum,
Isus știa că Ioan a fost aruncat în temniță, și El a trimis
îngeri și, iată, ei au venit și i-au slujit lui [Ioan]” (Traducerea lui Joseph Smith, Matei 4:11). În ce mod suntem
binecuvântați dacă urmăm exemplul lui Hristos de a ne
gândi la alții înainte de a ne gândi la noi înșine? Cum
putem urma exemplul Său?

MATEI 4:3 - 4 ; LUCA 4:3 - 4

LUCA 4:16 -2 1

Când Satana L-a ispitit pe Isus să transforme o piatră
în pâine, el a pus la încercare identitatea divină a lui
Hristos spunând: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu” (Matei
4:3, caractere cursive adăugate). De ce încearcă Satana
să ne facă să ne îndoim de identitatea noastră divină?

Cunoaștem noi pe cineva cu inima zdrobită sau căruia
trebuie să „[i se dea] drumul”? (Luca 4:18) Cum îi
putem ajuta pe alții să primească vindecarea și izbăvirea Salvatorului? Puteți discuta, de asemenea, despre
modul în care realizarea rânduielilor din templu contribuie la aducerea „[slobozirii] robilor” (Luca 4:18).

MATEI 4:1-2 ; LUCA 4:1-2

Să ne îmbunătățim predarea
Trăiți potrivit Evangheliei lui Isus Hristos. „Poate că cel mai important lucru pe care-l puteți face [în
calitate de părinte sau învățător] este acela de a. . . trăi conform Evangheliei cu toată inima. . . Acesta este
principalul mod prin care puteți fi demni de însoțirea Duhului Sfânt. Nu trebuie să fiți perfecți, doar să
încercați cu sârguință, precum și să căutați iertare prin ispășirea Salvatorului ori de câte ori vă poticniți”
(Să predăm în modul Salvatorului, p. 13).
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Chemarea, de Jorge Cocco
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Ioan 2-4

„Trebuie să vă nașteți din nou”
Pe măsură ce citiți Ioan 2-4, Spiritul vă va învăța lucruri despre propria convertire.
Notați-vă îndemnurile Sale. Puteți dobândi mai multe cunoștințe spirituale din ideile de
studiu din acest rezumat.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



La ospățul unei nunți în Cana, Hristos a schimbat apa
în vin – eveniment pe care Ioan l-a numit „început al
semnelor” (Ioan 2:11). Acest lucru este adevărat din
mai multe privințe: deși a fost primul miracol pe care
Isus l-a realizat în public, acesta poate simboliza și un
început miraculos – procesul prin care inima noastră
începe să se transforme, pe măsură ce devenim mai
asemănători Salvatorului nostru. Acest miracol, care se
desfășoară pe parcursul întregii vieți, începe cu decizia
de a-L urma pe Isus Hristos, a ne schimba și a duce o
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viață mai bună prin intermediul Său. În esență, această
schimbare poate deveni completă și poate fi descrisă
foarte bine folosind expresia „[născut] din nou” (Ioan
3:7). Dar nașterea din nou este doar începutul căii
uceniciei. Cuvintele lui Hristos către femeia samariteană aflată la fântână ne amintesc că, dacă vom continua
pe această cale, într-un final, Evanghelia va deveni un
„izvor de apă” în noi, „care va țâșni în viața veșnică”
(Ioan 4:14).

Ioan 2- 4

Idei pentru studiul din scripturi personal
IOAN 2:1-11

Puterea lui Isus Hristos mă
poate schimba.
Când citiți despre relatarea din Ioan 2:1-11 în care Salvatorul schimbă apa în vin, ce învățați despre puterea
lui Hristos de a ne schimba?
Puteți dobândi o înțelegere mai profundă dacă vă
gândiți la perspectivele unor oameni care erau acolo,
precum Maria, ucenicii și alții. Ce experiență credeți
că au avut când au văzut miracolul? Puteți compara
ce învățați în aceste versete despre miracole cu ce i-a
învățat Isus Hristos pe Nicodim (vedeți Ioan 3:1-8) și pe
femeia de la fântână (vedeți Ioan 4:3-26).
IOAN 3:1-2 1

Trebuie să mă nasc din nou pentru a
intra în împărăția lui Dumnezeu.
Când Nicodim a venit la Isus personal, el era precaut.
Totuși, mai târziu, el L-a apărat public pe Isus (vedeți
Ioan 7:45-52) și s-a alăturat credincioșilor la înmormântarea Salvatorului (vedeți Ioan 19:38-40). Ce învățături
din Ioan 3:1-21 ar fi putut să-l inspire pe Nicodim să-L
urmeze pe Isus și să se nască din nou?
Profetul Joseph Smith ne-a învățat: „Nașterea din nou
vine prin Spiritul lui Dumnezeu prin rânduieli” (Învățături ale președinților Bisericii: Joseph Smith [2007], p. 100).
Ce roluri au avut botezul (a fi „[născut] din apă” [Ioan
3:5]) și confirmarea (a fi născut „din Duh” [Ioan 3:5])
dumneavoastră în a fi născut din nou? Ce faceți pentru
a continua acest proces al schimbării? (Vedeți Alma
5:11-14.)

ne iubește cu toată inima, puterea, mintea și tăria Sa”
(„Mâine, Domnul va face lucruri minunate în mijlocul
vostru”, Ensign sau Liahona, mai 2016, p. 127). În ce fel
ați simțit dragostea lui Dumnezeu prin darul fiului Său?
În timpul împărtășaniei, aveam ocazia de a reflecta
la dragostea lui Dumnezeu și la darul Fiului Său. Ce
imnuri vă ajută să simțiți această dragoste? Puteți
viziona prezentarea video în care Corul Tabernacolului
Mormon interpretează imnul „I stand all amazed (Eu
mă minunez)” (LDS.org). Ce puteți face, astfel încât
împărtășania să aibă mai multă însemnătate pentru
dumneavoastră?
IOAN 4:24

Dumnezeu este un duh?
Declarația lui Isus potrivit căreia Dumnezeu este un
duh poate crea confuzie. Traducerea lui Joseph Smith
a acestui verset ne oferă o explicație importantă: „Căci
unor astfel de persoane le-a promis Dumnezeu duhul
Său”. De asemenea, revelația modernă ne învață că
Dumnezeu are un trup din carne și oase (vedeți D&L
130:22-23; vedeți, de asemenea, Genesa 5:1-3; Evrei
1:1-3).
IOAN 4:7-2 6

Hristos îmi oferă mie apa Sa vie.
La ce S-ar fi putut referi Isus atunci când i-a spus femeii samaritene că oricine va bea apa pe care El o oferă,
nu va înseta? În ce fel este Evanghelia precum apa vie?

Vedeți, de asemenea, Mosia 5:7; 27:25-26; David A.
Bednar, „Trebuie să vă nașteți din nou”, Ensign sau
Liahona, mai 2007, p. 19-22.
IOAN 3:16 -1 7

Tatăl Ceresc Își arată dragostea față de
Mine prin Isus Hristos.
Vârstnicul Jeffrey R. Holland ne-a învățat: „Dar primul
adevăr măreț din toată eternitatea este că Dumnezeu

Evanghelia lui Hristos este apa vie care ne hrănește sufletul.
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Unul dintre mesajele Salvatorului pentru femeia
samariteană era că este mai important cum preaslăvim
decât unde preaslăvim (vedeți Ioan 4:21-24). Ce faceți
pentru a vă „închina Tatălui în duh și în adevăr”? (Ioan
4:23)

Vedeți, de asemenea, Ghid pentru scripturi, „Preaslăvire”; Dean M. Davies, „Binecuvântările preaslăvirii”,
Ensign sau Liahona, nov. 2016, p. 93-95.

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată aici câteva sugestii:
IOAN 2- 4

Când membrii familiei dumneavoastră vor citi aceste
capitole în această săptămână, fiți atenți la modul în
care folosește Salvatorul lucrurile de zi cu zi – nașterea,
vântul, apa și mâncarea – să predea adevăruri spirituale. Ce lucruri din casa dumneavoastră puteți folosi
pentru a preda adevăruri spirituale?
IOAN 2:18 -2 2

Pe măsură ce evitați lucrurile care ar putea să vă
murdărească din punct de vedere fizic și spiritual casa,
aceasta poate deveni un loc sacru, precum templul.
Ce trebuie să îndepărteze membrii familiei dumneavoastră de casă, astfel încât aceasta să devină un loc
sacru? Ce veți face pentru a ține acele lucruri departe
de casă?

IOAN 3:1- 6

Rugați membrii familiei să se gândească la miracolul
gravidității și nașterii – procesul creării unei ființe inteligente, vii, care se mișcă. Hristos ne-a învățat că trebuie
să ne naștem din nou înainte de a intra în împărăția lui
Dumnezeu. De ce este nașterea din nou o bună metaforă a schimbării pe care trebuie să o facem înainte de
a putea intra în împărăția lui Dumnezeu? În ce mod am
avut noi parte de experiența procesului de renaștere
spirituală?
IOAN 3:16

Invitați membrii familiei să rezume acest verset ca și
cum l-ar explica unui prieten, folosind propriile cuvinte.
În ce mod ne-a ajutat Hristos să simțim dragostea lui
Dumnezeu în viața noastră?
IOAN 4:5 -1 5

Ce ne-a învățat Salvatorul atunci când a comparat
Evanghelia Sa cu apa vie? Puteți să țineți sus un pahar
cu apă și să-i rugați pe membrii familiei să descrie
calitățile apei. De ce trebuie să bem apă în fiecare zi?
De ce credeți că a comparat Isus Hristos Evanghelia
Sa cu un „izvor de apă, care va țâșni în viața veșnică”?
(Ioan 4:14)

Să ne îmbunătățim studiul personal
Căutați simboluri. În scripturi sunt folosite deseori obiecte, evenimente, fapte și învățături pentru a
reprezenta adevăruri spirituale. Aceste simboluri pot mări înțelegerea dumneavoastră cu privire la doctrina
predată. De exemplu, Salvatorul a asemănat convertirea cu nașterea din nou.
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Apa vie, de Simon Dewey

Cuvântarea de pe munte, de Jorge Cocco
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Matei 5; Luca 6
„Ferice va fi de voi”

Acordați atenție îndemnurilor pe care le primiți pe măsură ce citiți Matei 5 și Luca 6 și
consemnați-le într-un jurnal pentru studiu. Acest rezumat vă poate ajuta să identificați unele
dintre cele mai importante și relevante principii din aceste capitole.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



În acest moment din slujirea Sa, era clar că învățăturile lui Isus nu aveau să se asemene cu ceea ce erau
obișnuiți să audă oamenii din timpul Său. Vor fi primiți
cei săraci în împărăția lui Dumnezeu? Vor moșteni
cei blânzi pământul? Sunt binecuvântați cei prigoniți?
Cărturarii și fariseii nu predicau astfel de lucruri. Totuși,
cei care înțelegeau, cu adevărat, legile lui Dumnezeu
simțeau că acestea sunt bune. Legile „ochi pentru
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ochi” și „să urăști pe vrăjmașul tău” erau legi mai mici
(Matei 5:38, 43), oferite unui popor care nu era dornic
să trăiască potrivit legii mai mari. Dar Isus Hristos a
venit pentru a împlini legea mai mică și a predica o
lege mai mare (vedeți 3 Nefi 15:2-10) menită să ne ajute să devenim, într-o zi „desăvârșiți, după cum și Tatăl
[nostru] cel Ceresc este desăvârșit” (Matei 5:48).

M atei 5; Luca 6

Idei pentru studiul din scripturi personal
MATEI 5:1-1 2; LUCA 6:20 -2 6

Fericirea de durată apare atunci când
trăim așa cum ne-a învățat Isus Hristos.
Toți vor să fie fericiți, dar nu toți caută fericirea în
aceleași locuri. Unii o caută în puterea și posesiunile
lumești, alții în bogăție sau în îndeplinirea poftelor trupului. Isus Hristos a venit pentru a ne învăța care este
calea către fericirea de durată și ce înseamnă cu adevărat să fim fericiți. Ce învățați despre obținerea fericirii
de durată din Matei 5:1-12 și Luca 6:20-26? Cum diferă
aceasta de viziunea lumii asupra fericirii?
La ce întrebări sau impresii vă gândiți pe măsură ce
citiți fiecare verset? Ce învățați din aceste versete
despre faptul de a fi un ucenic al lui Isus Hristos? Ce
vă simțiți inspirați să faceți pentru a dezvolta calitățile
descrise în aceste versete?
Vedeți, de asemenea, Ioan 13:17; 3 Nefi 12:3-12, „Sermon on the Mount: The Beatitudes” (prezentare video,
LDS.org).
MATEI 5:13

De ce i-a comparat Salvatorul pe ucenicii
Săi cu sarea?
Sarea se foloseşte de mult timp pentru a conserva,
a condimenta și a purifica. De asemenea, sarea avea
însemnătate religioasă pentru israeliți. Era asociată
cu practica străveche a jertfelor de animale realizate
în cadrul legii lui Moise (vedeți Leviticul 2:13; Numeri
18:19). Când sarea își pierde gustul, nu mai are efect
sau nu mai este „bună la nimic” (Matei 5:13). Acest
lucru se întâmplă când este amestecată sau contaminată de alte substanțe. În calitate de ucenici ai lui
Hristos, noi ne păstrăm „gustul” evitând contaminarea
spirituală a lumii. Acest lucru ne permite să ne îndeplinim munca de conservare și purificare în calitate
de sare a pământului – de exemplu, prin împărtășirea
Evangheliei și faptul de a fi o influență bună în lume
(vedeți D&L 103:9-10).

„Voi sunteți sarea pământului” (Matei 5:13).

MATEI 5:17- 4 8; LUCA 6:27-3 5

Legea lui Hristos înlocuiește legea
lui Moise.
Ucenicii poate că erau surprinși să audă că Isus spune
că neprihănirea lor trebuie s-o întreacă pe cea a
cărturarilor și a fariseilor (vedeți Matei 5:20), care se
mândreau că țin foarte bine legea lui Moise. Dar Isus
a predicat o lege mai mare care nu ne înalță doar faptele, ci și gândurile și sentimentele care inspiră acele
fapte. Această lege mai înaltă necesita mai mult: inima,
sufletul și cugetul (vedeți Matei 22:37).
Pe măsură ce citiți Matei 5:21-48 și Luca 6:27-35,
puteți marca atât faptele necesare potrivit legii lui
Moise („Ați auzit că. . .”), cât și ce a predicat Isus pentru
a le îmbunătăți.
De exemplu, ce a predicat Isus în Matei 5:27-28 despre
responsabilitatea noastră de a ne controla gândurile?
Cum puteți să aveți mai mult control asupra gândurilor
care vă vin în minte și în inimă? (Vedeți D&L 121:45.)
Vedeți, de asemenea „Sermon on the Mount: The
Higher Law” (prezentare video, LDS.org).
MATEI 5:4 8

Chiar Se așteaptă Tatăl Ceresc ca eu să
fiu desăvârșit sau perfect?
Președintele Russell M. Nelson ne-a învățat:
„Termenul desăvârșit a fost tradus din termenul teleios
din limba greacă, care înseamnă «complet». . . Verbul la infinitiv este teleiono, care înseamnă «a finaliza
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un proces îndelungat, a fi dezvoltat în totalitate, a
încheia sau a termina». Vă rog să observați că acest
cuvânt nu implică «lipsa greșelilor», ci «atingerea unui
obiectiv îndepărtat». . .
Domnul ne-a învățat: «Voi nu puteți să suportați, acum,
prezența lui Dumnezeu. . . de aceea, continuați cu răbdare până când deveniți perfecți» [D&L 67:13].
Nu trebuie să ne descurajăm dacă eforturile noastre sincere de a deveni desăvârșiți par anevoioase și

nesfârșite. Desăvârșirea este în curs de realizare. Se
va produce în întregime doar după înviere și numai
prin intermediul Domnului. De ea vor avea parte toți
cei care-L iubesc și care țin poruncile Sale” („Perfection
Pending”, Ensign, nov. 1995, p. 86, 88).
Vedeți, de asemenea, Filipeni 3:13-15; 2 Petru 1:3-11;
Apocalipsa 3:21-22; 3 Nefi 27:27; Moroni 10:32-33;
Doctrină și legăminte 76:69.

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu familia dumneavoastră,
Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să accentuați
și să discutați pentru a răspunde nevoilor familiei dumneavoastră. Iată aici câteva sugestii:
MATEI 5:1-9

Ce principii predicate în Matei 5:1-9 ar putea ajuta
căminul dumneavoastră să devină un loc mai fericit?
Puteți să vă concentrați asupra unui principiu sau
două pe măsură ce studiați cuvântarea de pe munte
în următoarele câteva săptămâni. De exemplu, ce
învățături găsite de membrii familiei dumneavoastră
îi pot ajuta să fie împăciuitori? (Vedeți Matei 5:21-25,
38-44.) Ce obiective vă puteți stabili? Cum veți urmări
progresul?

MATEI 5:14 -1 6

Pentru a-i ajuta pe membrii familiei dumneavoastră
să înțeleagă ce înseamnă să fii „lumina lumii”, puteți
cerceta atent câteva surse de lumina din casa sau
cartierul dumneavoastră ori din lume. Poate fi util să
arătați ce se întâmplă când ascundeți o lumină. La ce
S-a referit Isus când a spus: „Voi sunteți lumina lumii”?
(Vedeți Matei 5:14.) Cine a fost o lumină pentru familia
dumneavoastră? Cum putem fi o lumină pentru alții?
(Vedeți D&L 103:9-10.)
MATEI 5:43 - 4 4

De ce dorește Domnul să ne rugăm pentru cei care
nu au fost buni cu noi? Cum putea trăi potrivit acestui
principiu în familia noastră?

Să ne îmbunătățim predarea
Fiți atenți. Când sunteți atenți la ceea ce se întâmplă în viața copiilor dumneavoastră, veți găsi ocazii de
predare excelente. Comentariile și întrebările copiilor dumneavoastră pe care vi le împărtășesc de-a lungul
zilei pot conduce la posibile momente de predare. (Vedeți Să predăm în modul Salvatorului, p. 16.)
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„Voi sunteți lumina lumii” (Matei 5:14).

Isus predicând oamenilor pe țărmul mării, de James Tissot

25 FEBRUARIE-3 MARTIE

Matei 6-7

„El îi învăța ca unul care avea putere”
Când citim din scripturi având o întrebare în minte și dorința sinceră de a înțelege ce
dorește Tatăl Ceresc ca noi să știm, Îl invităm pe Duhul Sfânt să ne inspire. Când citiți
Matei 6-7, fiți atenți la aceste impresii.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Cuvântarea de pe munte este unul dintre cele mai
cunoscute discursuri ale creștinismului. Salvatorul
a predicat folosind imagini bogate, precum cetatea
așezată pe un munte, crinii de pe câmp și lupii îmbrăcați în oi. Dar cuvântarea de pe munte este mult mai
mult decât un discurs frumos. Puterea învățăturilor
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Salvatorului oferite ucenicilor Săi ne poate schimba
viața, în special atunci când trăim potrivit lor. Apoi,
cuvintele Sale devin mai mult decât cuvinte, ele devin o
temelie sigură pentru viață care, precum casa omului cu judecată, poate rezista vânturilor și șuvoaielor
(vedeți Matei 7:24-25).

M atei 6 -7

Idei pentru studiul din scripturi personal
MATEI 6 -7

Ar trebui să-mi îndrept inima către
lucrurile cerești.
Nu este întotdeauna ușor să acordăm prioritate lucrurilor lui Dumnezeu înaintea lucrurilor lumii. Care dintre
învățăturile Salvatorului din Matei 6-7 vă ajută să vă
concentrați asupra lucrurilor cerești? Ce gânduri sau
impresii aveți pe măsură ce studiați cuvintele Sale? Ce
vă simțiți inspirat să faceți? Vă puteți consemna impresiile. De exemplu:
Matei 6:1-4

Puteți citi din nou cuvântarea de pe munte, de data
aceasta căutând alt subiect sau mesaj recurent care
vi se potrivește în mod deosebit. Consemnați într-un
jurnal pentru studiu ceea ce găsiți, inclusiv gândurile și
impresiile dumneavoastră.

Ar trebui să îmi pese mai
multe ce crede Dumnezeu despre mine decât ce
cred alții.
Ne putem apropia mai mult de Dumnezeu prin rugăciune.

MATEI 6:7
MATEI 6 -7

Mă pot apropia mai mult de Dumnezeu
prin rugăciune umilă și sinceră.
Cuvântarea de pe munte conține multe subiecte și cele
pe care le observați vor depinde, într-o mare măsură,
de circumstanțele actuale din viața dumneavoastră și
de ceea ce dorește Domnul să vă comunice.
Unul dintre subiectele din Matei 6-7 este rugăciunea.
Faceți-vă puțin timp pentru a vă evalua rugăciunile. Cum simțiți că vă descurcați în ceea ce privește
eforturile dumneavoastră de a vă apropia mai mult
de Dumnezeu prin rugăciune? Ce învățături din Matei
6-7 vă inspiră să vă îmbunătățiți modul de a vă ruga?
Consemnați îndemnurile pe care le primiți de la Spirit.
De exemplu:
Matei 6:9

Când mă rog, ar trebui să
folosesc numele Tatălui
Ceresc cu pioșenie.

Matei 6:10

Când mă rog, ar trebui să-mi
exprim dorința ca voia Domnului să fie cea care să se
împlinească.

Ce înseamnă să „[bolborosești] aceleași
vorbe” atunci când te rogi?
Unii oameni cred că a „[bolborosi] aceleași vorbe”
înseamnă a repeta aceleași cuvinte din nou și din nou.
Totuși, verbul a bolborosi poate însemna a rosti cuvinte
fără valoare. A „[bolborosi] aceleași vorbe” în rugăciune
poate însemna a te ruga fără să exprimi sentimente
sincere, din inimă (vedeți Alma 31:12-23).
MATEI 6:9 -1 3

De ce nu recităm rugăciunea Domnului?
Președintele Russell M. Nelson ne-a învățat: „Domnul
Și-a precedat rugăciunea prin a le cere celor care Îl
urmau «să nu [bolborosească] aceleași vorbe» [Matei
6:7] și prin a le spune «cum trebuie să [se roage]»
[Matei 6:9]. Astfel, rugăciunea Domnului (Tatăl nostru)
servește drept tipar de urmat și nu ca o rugăciune pe
care trebuie s-o memorăm și să o spunem repetitiv.
Învățătorul dorește pur și simplu ca noi să ne rugăm
pentru a primi ajutorul lui Dumnezeu în timp ce ne
străduim constant să rezistăm răului și să trăim neprihănit” („Lecții din rugăciunile Domnului”, Ensign sau
Liahona, mai 2009, p. 47).
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MATEI 7:1-5

MATEI 7:21-2 3

Ar trebui să judec drept.

Am ajuns să-L cunosc pe Isus Hristos
făcând voia Sa.

În Matei 7:1, Salvatorul pare că ne spune să nu judecăm,
dar, în alte scripturi (inclusiv în alte versete din acest
capitol), El ne dă instrucțiuni despre cum să judecăm.
Dacă acest lucru este confuz, Traducerea lui Joseph
Smith a acestui verset v-ar putea ajuta: „Nu judecați
nedrept, ca să nu fiți judecați; ci judecați cu judecată dreaptă”. Ce învățături găsite în Matei 7:1-5 și în restul capitolului vă ajută să știți cum să „judecați cu judecată dreaptă”?
Vedeți, de asemenea, „Judecarea altora”, Fideli credinței,
p. 97-98; Lynn G. Robbins, „Judecătorul cel drept”,
Ensign sau Liahona, nov. 2016, p. 96-98.

Expresia „Niciodată nu v-am cunoscut” din Matei 7:23
a fost schimbată în Traducerea lui Joseph Smith cu
expresia „Voi nu m-ați cunoscut niciodată” . Cum vă
ajută această schimbare să înțelegeți mai bine ce ne-a
învățat Domnul în versetele 21-22 despre faptul de a
face voia Sa? Cât de bine credeți că Îl cunoașteți pe
Domnul? Ce puteți face pentru a-L cunoaște mai bine?
Vedeți, de asemenea, David A. Bednar, „Dacă m-ați
fi cunoscut pe Mine”, Ensign sau Liahona, nov. 2016,
p. 102-105.

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce studiați cuvântarea de pe munte cu membrii
familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce
principii să accentuați și să discutați pentru a răspunde
nevoilor familiei dumneavoastră. Iată aici câteva sugestii:
MATEI 6 -7

O modalitate prin care puteți învăța din Matei 6-7 ca
familie este vizionarea prezentărilor video „Sermon
on the Mount: The Lord’s Prayer” și „Sermon on the
Mount: Treasures in Heaven” (LDS.org). Membrii
familiei pot urmări în scripturile lor și vă puteți opri
de fiecare dată când doresc să discute despre ceva.
Această activitate poate continua timp de mai multe
zile dacă este nevoie.
MATEI 6:5 -1 3

Ce putem învăța despre rugăciune din modul în care
S-a rugat Salvatorul? Cum putem folosi rugăciunea
Sa ca un model pentru îmbunătățirea rugăciunilor
noastre personale și cu membrii familiei? (Vedeți, de
asemenea, Luca 11:1-13.) Dacă aveți copii mici, puteți

să vă rugați împreună pentru ca aceștia să învețe să
se roage.
MATEI 6:33

Ce înseamnă să „[căutăm] mai întâi împărăția lui Dumnezeu”? În ce mod facem noi acest lucru ca familie?
MATEI 7:1-5

Puteți folosi o bucată mică de lemn și una mare pentru
a reprezenta un pai și o bârnă atunci când discutați
învățăturile Salvatorului despre faptul de a-i judeca pe
alții. Ca parte a acestei discuții, puteți citi informațiile
despre „Judecarea altora” din Fideli credinței, p. 97-98.
MATEI 7:24 -2 7

Pentru a-i ajuta pe membrii familiei să înțeleagă mai
bine pilda Salvatorului despre omul cu judecată și
omul nechibzuit, îi puteți lăsa să toarne apă pe nisip și,
apoi, pe o stâncă. Cum ne putem clădi temelia spirituală pe o stâncă?

Să ne îmbunătățim studiul personal
Împărtășiți cunoștințe. Faptul de a discuta despre principiile pe care le învățați prin studiul personal
nu este doar o bună modalitate de a le preda altora, dar vă ajută, de asemenea, să înțelegeți. Încercați să
împărtășiți un principiu pe care l-ați învățat din ceea ce ați avut de citit în această săptămână cu un membru
al familiei sau în clasa dumneavoastră de la Biserică.
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Eu M-am rugat pentru tine, de Del Parson

Tămăduirea va fi sub aripile Lui, de Jon McNaughton

4 -1 0 MARTIE

Matei 8-9; Marcu 2-5
„Credința ta te-a mântuit”

Când citiți Matei 8-9 și Marcu 2-5, fiți receptivi la impresiile pe care le primiți de la Duhul
Sfânt. Puteți nota impresiile pe care le primiți și lucrurile pe care le puteți face pentru a
acționa potrivit acestor îndemnuri.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Este greu să citești Noul Testament fără să nu fi impresionat de numeroasele relatări despre vindecarea de
către Salvator a celor bolnavi și suferinzi – a tuturor
oamenilor, de la o femeie cu friguri, la o fetiță declarată moartă. Ce mesaje am putea desprinde din aceste
miracole de vindecare fizică? Cu siguranță, un mesaj
evident este acela că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și are putere asupra tuturor lucrurilor, inclusiv
asupra durerilor și imperfecțiunilor noastre fizice. Dar
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un alt înțeles poate fi desprins din cuvintele Sale către
cărturarii sceptici: „Ca să știți că Fiul omului are putere
pe pământ să ierte păcatele” (Marcu 2:10). Așadar,
atunci când citiți despre o persoană nevăzătoare sau
cu lepră care este vindecată, vă puteți gândi la vindecarea spirituală și fizică pe care o puteți primi de la
Salvator și să-L auziți spunându-vă: „Credința ta te-a
mântuit” (Marcu 5:34).

M atei 8 -9 ; M arcu 2-5

Idei pentru studiul din scripturi personal
MATEI 8 -9 ; MARCU 2; 5

Salvatorul poate vindeca infirmitățile
și bolile.
Aceste câteva capitole consemnează multe momente
în care Salvatorul a săvârșit vindecări miraculoase.
Când studiați despre aceste vindecări, căutați posibile
mesaje pentru dumneavoastră. Vă puteți întreba: Ce
învăț despre credință din această relatare? Ce învăț
despre Salvator din această relatare? Ce vrea Tatăl
Ceresc să învăț din acest miracol?

•
•
•
•
•
•
•
•

Un lepros (Matei 8:1-4)
Robul unui sutaș (Matei 8:5-13)
Soacra lui Petru (Matei 8:14-15)
Doi orbi (Matei 9:27-31)
Un slăbănog (Marcu 2:1-12)
Un bărbat îndrăcit (Marcu 5:1-20)
Fiica lui Iair (Marcu 5:22-23, 35-43)
O femeie cu o scurgere de sânge (Marcu 5:24-34)

Vedeți, de asemenea, Dallin H. Oaks, „Vindecarea bolnavilor”, Ensign sau Liahona, mai 2010, p. 47-50.

societatea iudeilor. Totuși, Salvatorul i-a binecuvântat pe amândoi. Ce învățați din aceste două relatări
despre faptul de a căuta ajutorul Domnului?
MATEI 8:18 -2 2; MARCU 3:31-3 5

A fi ucenic al lui Isus Hristos înseamnă
a-L pune pe primul loc în viața mea.
În aceste versete, Isus ne-a învățat că, pentru a fi
ucenicii Săi, trebuie să-L punem pe primul loc în viețile
noastre, deși, uneori, acest lucru înseamnă să sacrificăm alte lucruri pe care le considerăm valoroase. Pe
măsură ce studiați aceste fragmente, cugetați asupra
calității dumneavoastră de ucenic. De ce trebuie să fie
ucenicii dornici să Îl pună pe Salvator pe primul loc? La
ce ar trebui să renunțați pentru a-L pune pe Isus pe
primul loc? (Vedeți, de asemenea, Luca 9:57-62.)
MATEI 8:23 -2 7; MARCU 4:35 - 4 1

Isus Hristos are puterea de a aduce pace
în mijlocul furtunilor vieții.
V-ați simțit vreodată precum ucenicii lui Isus în timpul furtunii de pe mare, când vedeau valurile mării
umplând corabia și întrebau: „Învățătorule, nu-Ți pasă
că pierim”?
În Marcu 4:35-41, veți găsi patru întrebări. Enumerați-
le pe toate și cugetați asupra a ceea ce învățați cu
ajutorul lor despre faptul de a înfrunta încercările vieții
cu credință în Isus Hristos. În ce mod aduce Salvatorul
pace în timpul furtunilor din viața dumneavoastră?
MATEI 9:1-1 3; MARCU 2:15 -1 7

Isus vindecându-i pe cei bolnavi, de Joseph Brickey, după Heinrich Hofmann

MATEI 8:5 -1 3; MARCU 5:24 -3 4

Pot căuta ajutorul lui Dumnezeu, deși
simt că nu îl merit.
Sutașul era dintre neamuri și nu s-a simțit demn să
Îl aibă pe Salvator în casa sa. Femeia cu o scurgere
de sânge era considerată necurată și era exclusă din

Îmi pot apăra credința predicând
principii adevărate.
Uneori este greu să știm ce să răspundem când
oamenii critică credințele și practicile noastre religioase. Când citiți Matei 9:1-13 și Marcu 2:15-17, căutați
criticile acuzatorilor și răspunsurile Salvatorului. Puteți
marca criticile și răspunsurile cu diferite culori sau le
puteți consemna. Ce observați la modul în care a predat Salvatorul? Cum v-ar putea ajuta faptul de a-I urma
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exemplul să puteți apăra principii ale Evangheliei sau
practici ale Bisericii?
Vedeți, de asemenea, prezentarea video „Everyday
Example: When Beliefs Are Questioned” (LDS.org).
MATEI 9:1- 8

vindecat fizic. Dar Isus a îndeplinit, mai întâi, nevoia mai
mare – iertarea păcatelor lui. Chiar dacă bărbatul nu ar
fi fost vindecat din punct de vedere fizic, el ar fi putut,
totuși, să urmeze sfatul lui Isus de a „[îndrăzni]” (Matei
9:2). Când ați simțit bucurie datorită faptului că ați fost
iertat? (Vedeți, de asemenea, Alma 36:18-24.)

Datorită pocăinței, pot să îndrăznesc.
Când un slăbănog care era paralizat a fost adus la
Salvator, era evident pentru mulțime că acesta trebuia

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
Pe măsură ce continuați să învățați despre slujirea
Salvatorului împreună cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată aici câteva sugestii:
MATEI 8 -9 ; MARCU 2; 5

Puteți face o listă cu miracolele descrise în aceste capitole și găsi imagini cu unele dintre ele (vedeți Cartea cu
picturi inspirate din Evanghelie sau LDS.org). Puteți ruga
membrii familiei să relateze unul dintre miracole (folosind o imagine, dacă aveți una) și să împărtășească ce
învață din acesta. Ați putea împărtăși câteva exemple
de miracole la care ați fost martori sau despre care ați
citit în istoria modernă a Bisericii.
MATEI 9:10 -1 3

Ce putem învăța din modul în care S-a comportat
Salvatorul cu vameșii și păcătoșii, care erau respinși de

alții? Cum putem urma exemplul Său când interacționăm cu alți oameni?
MATEI 9:36 -3 8

Cum îi puteți ajuta pe membrii familiei dumneavoastră
să înțeleagă ruga Salvatorului ca mai mulți lucrători să
împărtășească Evanghelia? Puteți face un lucru simplu,
precum a lucra împreună la o însărcinare care ar dura
mai mult timp dacă ar fi făcută de o singură persoană,
precum curățatul bucătăriei după cină. Ce putem face
pentru a împărtăși mesajul Evangheliei?
MARCU 4:35 - 4 1

Ar putea această relatare să-i ajute pe membrii familiei
atunci când le este teamă? Ei ar putea citi versetul 39
și ar putea împărtăși experiențe în care Salvatorul i-a
ajutat să simtă pace pe parcursul acestor perioade de
agitație și teamă.

Să ne îmbunătățim predarea
Fiți disponibili și accesibili. Unele dintre cele mai bune momente de predare încep cu o întrebare sau o
îngrijorare din inima unui membru al familiei. Permiteți membrilor familiei să știe, prin cuvintele și faptele
dumneavoastră, că sunteți nerăbdători sa-i ascultați (vedeți Să predăm în modul Salvatorului, p. 16).

40

Hristos și slăbănogul, de J. Kirk Richards

11-1 7 MARTIE

Matei 10-12; Marcu 2; Luca 7; 11
„Aceștia sunt cei doisprezece pe care i-a trimis Isus”

Când citiți Matei 10-12; Marcu 2; și Luca 7; 11, notați-vă impresiile pe care le primiți de la
Duhul Sfânt. Puteți cugeta asupra lor și le puteți consemna.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Veștile despre miracolele de vindecare ale lui Isus s-au
răspândit rapid. El a fost urmat de mulțimi de oameni
care sperau să fie alinați de bolile lor. Dar, atunci
când Salvatorul a privit către mulțimi, El a văzut mai
mult decât suferințele lor fizice. Fiind plin de compasiune, El i-a văzut „ca [pe] niște oi care n-au păstor”
(Matei 9:36). El a observat: „Mare este secerișul, dar
puțini sunt lucrătorii” (Matei 9:37). Așadar, El a chemat
doisprezece apostoli, „le-a dat putere” și i-a chemat
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să propovăduiască și să slujească „[oilor] pierdute ale
casei lui Israel” (Matei 10:1, 6). Astăzi, nevoia ca mai
mulți lucrători să le slujească copiilor Tatălui Ceresc
este la fel de mare. Încă mai slujesc doisprezece
apostoli, dar acum sunt mai mulți ucenici ai lui Isus
Hristos decât în orice altă perioadă – oameni care pot
declara întregii lumi: „Împărăția cerurilor este aproape”
(Matei 10:7).

M atei 10 -12; M arcu 2; Luca 7; 11

Idei pentru studiul din scripturi personal
MATEI 10

MATEI 10:17-2 0

Domnul le dă ucenicilor Săi puterea de a
face munca Sa.

Când sunt în slujba Domnului, El mă va
inspira să știu ce să spun.

Instrucțiunile oferite de Isus în Matei 10 erau destinate apostolilor Săi, dar noi toți avem un rol în munca
Domnului. Ce putere le-a dat Hristos apostolilor Săi
pentru a-i ajuta să-și îndeplinească misiunea? În ce
mod puteți avea acces la puterea Sa în munca pe care
ați fost chemat s-o realizați? (Vedeți 2 Corinteni 6:1-10;
D&L 121:34-46.)

Domnul a văzut că ucenicii Săi aveau să fie persecutați
și chestionați în ceea ce privește credința lor – ceva
asemănător cu ce li s-ar putea întâmpla astăzi ucenicilor. Dar El le-a promis ucenicilor că vor ști prin Spirit
ce să spună. Ați avut vreo experiență în care această
promisiune divină s-a împlinit în viața dumneavoastră,
poate când v-ați depus mărturie, ați dat o binecuvântare sau ați avut o conversație cu cineva? Puteți împărtăși experiențele dumneavoastră cu o persoană dragă
sau le puteți consemna într-un jurnal.
Vedeți, de asemenea, Luca 12:11-12; Doctrină și legăminte 84:85
MATEI 10:34 -3 9

La ce S-a referit Isus când a spus: „N-am
venit să aduc pacea, ci sabia”?
Astăzi, cei doisprezece apostoli realizează munca Domnului.

Când citiți despre însărcinarea pe care Hristos le-a
dat-o apostolilor Săi, puteți primi impresii despre munca pe care Domnul dorește s-o faceți. Un tabel precum
următorul vă poate ajuta să vă organizați gândurile:
Matei 10

Impresii pe care le primesc

Isus le-a dat ucenicilor
Săi putere.

Dumnezeu îmi va da puterea
de care am nevoie pentru a
face lucrarea Sa.

Vedeți, de asemenea, Articolele de credință 1:6; Ghid
pentru scripturi, „Apostol”; „Jesus Calls Twelve Apostles to Preach and Bless Others” (prezentare video,
LDS.org).

Vârstnicul D. Todd Christofferson ne-a învățat: „Sunt
sigur că mulți dintre dumneavoastră au fost respinși
sau ignorați de tată și de mamă, frați și surori când
au acceptat Evanghelia lui Isus Hristos și au intrat în
legământul Său. Într-un fel sau altul, dragostea dumneavoastră superioară față de Hristos a necesitat
sacrificiul relațiilor dragi dumneavoastră și ați vărsat
multe lacrimi. Totuși, fără ca dragostea dumneavoastră
să se diminueze, îndurați cu fermitate aceste dureri
și suferințe, demonstrând că nu vă este rușine de Fiul
lui Dumnezeu” („Finding Your Life”, Ensign, mart. 2016,
p. 28).
Această bunăvoință de a pierde relațiile dragi pentru
a-L urma pe Salvator vine cu o promisiune: „Cine își va
pierde viața, pentru Mine, o va câștiga” (Matei 10:39).

43

11-17 martie

MATEI 11:28 -3 0

Isus Hristos ne va da odihnă dacă ne
vom bizui pe El și pe ispășirea Sa.
Noi toți ducem poveri – unele din cauza propriilor
păcate și greșeli, altele cauzate de alegerile altora
și unele care nu sunt vina nimănui, dar sunt, pur și
simplu, parte a vieții pe pământ. Indiferent de motivele
problemelor noastre, Isus ne imploră să venim la El,
astfel încât El să ne ajute să ne purtăm poverile și să
găsim alinare (vedeți, de asemenea, Mosia 24). Vârstnicul David A. Bednar ne-a învățat: „Când facem și ținem
legăminte sfinte, acest lucru ne înjugă la și cu Domnul
Isus Hristos” („Pentru ca să-și poată purta poverile cu
ușurință”, Ensign sau Liahona, mai 2014, p. 88). Având
asta în minte, cugetați asupra unor întrebări precum
următoarele pentru a înțelege mai bine cuvintele Salvatorului din aceste versete: „Cum mă înjugă legămintele mele la Salvator și cu El?”, „Ce trebuie să fac pentru
a veni la Hristos?” sau „În ce sens este jugul Salvatorului bun, iar sarcina Sa ușoară?”.

Ce alte întrebări vă vin în minte când citiți?
Consemnați-le și căutați răspunsuri la ele în această
săptămână în scripturi și în cuvintele profeților. Puteți
găsi răspunsuri la câteva dintre întrebările dumneavoastră în mesajul vârstnicului David A. Bednar la care
s-a făcut referire mai sus.
LUCA 7:36 -5 0

Pe măsură ce sunt iertat de păcatele
mele, dragostea pentru Salvator crește.
Vă puteți imagina în situația din relatarea consemnată
în aceste versete despre vizita Salvatorului la Simon
fariseul? Sunteți vreodată ca Simon? Ce puteți face
pentru a urma exemplul femeii și a arăta umilință și
dragoste față de Isus Hristos? Când ați simțit blândețea
și mila pe care Salvatorul le-a arătat acestei femei? Ce
învățați din aceste versete despre modul în care iertarea ne întărește dragostea față de Salvator?

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată aici câteva sugestii:
MATEI 10:40

Când ne gândim la mesajele din cadrul celei mai recente conferințe generale, în ce stadiu ne aflăm ca familie
în ceea ce privește primirea sfaturilor apostolilor din
zilele noastre și la punerea lor în practică? În ce fel ne
aduce mai aproape de Isus Hristos supunerea noastră
față de sfaturile lor?

MATEI 11:28 -3 0

Îi puteți ajuta pe membrii familiei dumneavoastră să
vizualizeze învățăturile Salvatorului din aceste versete
rugându-i să încerce, pe rând, să ridice ceva greu singuri și, apoi, cu ajutorul cuiva. Care sunt câteva dintre
poverile pe care le purtăm? Ce înseamnă să luăm
asupra noastră jugul lui Hristos? Imaginea din acest
rezumat vă poate ajuta să explicați ce este un jug.
MATEI 12:10 -1 3; MARCU 2:23 -2 8

Cum putem să „[facem] bine” în ziua de sabat? (Matei
12:12) În ce moduri ne poate vindeca Salvatorul în ziua
de sabat?

Să ne îmbunătățim studiul personal
Dați ascultare Spiritului. Când studiați, fiți atenți la gândurile și sentimentele dumneavoastră (vedeți D&L
8:2-3), chiar dacă nu au legătură cu ce citiți. Aceste impresii pot fi chiar ceea ce Dumnezeu vrea să știți sau
să faceți.
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Kirtland și primul templu, de Dan Burr

Salvator a spus: „Luați jugul meu asupra voastră” (Matei 11:29).

18 -2 4 MARTIE

Matei 13; Luca 8; 13
„Cine are urechi de auzit, să audă”

Când citiți Matei 13 și Luca 8; 13, gândiți-vă cum vă veți pregăti să „[auziți]” și să apreciați
învățăturile Salvatorului din aceste pilde. Ce veți face pentru a pune în practică aceste
învățături în viața dumneavoastră?
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Unele dintre cele mai memorabile învățături ale
Salvatorului au fost prezentate prin intermediul unor
povestiri simple numite pilde. Erau mai mult decât
niște anecdote despre lucruri și evenimente obișnuite.
Ele conțineau adevăruri profunde despre împărăția lui
Dumnezeu pentru cei care erau pregătiți din punct de
vedere spiritual. Una dintre primele pilde consemnate
în Noul Testament, pilda semănătorului (vedeți Matei
13:3-23), ne invită să analizăm cât de pregătiți suntem
să primim cuvântul lui Dumnezeu. Isus a declarat:
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„Pentru că, celui care cere i se va da și el va avea din
belșug” (Traducerea lui Joseph Smith, Matei 13:10 ).
Așadar, când ne pregătim să studiem pildele Salvatorului sau oricare dintre învățăturile Sale, putem începe
prin a ne analiza inima și a afla dacă oferim cuvântului
lui Dumnezeu „pământ bun” în care să crească, să
înflorească, să prospere și să producă roade care ne
vor binecuvânta din belșug pe noi și familiile noastre
(Matei 13:8).

M atei 13; Luca 8; 13

Idei pentru studiul din scripturi personal
MATEI 13

Ce este „Împărăția cerurilor”
menționată de Hristos în Matei 13?
În acest capitol, expresia „Împărăția cerurilor” se referă
la adevărata Biserică a lui Hristos, care este împărăția
cerurilor pe pământ. Pentru mai multe informații,
vedeți Ghid pentru scripturi, „Împărăția lui Dumnezeu
sau împărăția cerurilor”.
MATEI 13:3 -2 3; LUCA 8:4 -1 5

Inima mea trebuie să fie pregătită să
primească cuvântul lui Dumnezeu.
Cum se face că unele inimi sunt receptive când vine
vorba de adevăr, în timp ce altele par că se opun adevărului? Citirea pildei semănătorului poate fi o ocazie
bună de a vă gândi la modul în care primiți adevărul
de la Domnul. Ați putea, mai întâi, să potriviți versetele
3-8 din Matei 13 cu interpretările oferite în versetele
18-23. Ce puteți face pentru a cultiva „pământ bun” în
interiorul dumneavoastră? Care ar putea fi unii dintre
„spinii” care vă împiedică să auziți și să urmați în totalitate cuvântul lui Dumnezeu?
Vedeți, de asemenea, Luca 13:34; Mosia 2:9; 3:19;
Alma 12:10-11; 32:28-43; Dallin H. Oaks, „Pilda semănătorului”, Ensign sau Liahona, mai 2015, p. 32-35.
MATEI 13:24 -3 5, 4 4 -5 2

Pildele lui Isus mă ajută să înțeleg mai
multe despre creșterea și destinul
Bisericii Sale.
Profetul Joseph Smith ne-a învățat că pildele din
Matei 13 descriu creșterea și destinul Bisericii în zilele
din urmă (vedeți Învățături ale președinților Bisericii:
Joseph Smith [2007], p. 309-320). Când citiți aceste
pilde, notați ce învățați cu ajutorul lor despre Biserica
Domnului (puteți face referire la ce ne-a învățat profetul Joseph despre câteva dintre aceste pilde):

•

Grâul și neghina (13:24-30, 36-43): Cei ticăloși și cei
neprihăniți cresc împreună până la sfârșitul lumii.

•

Grăuntele de muștar (13:31-32):

•
•

Aluatul (13:33):

•
•

Năvodul (13:47-50):

Comoara ascunsă și mărgăritarul de mare preț
(13:44-46):
Gospodarul (13:52):

După ce cugetați asupra acestor pilde, ce vă simțiți
inspirați să faceți pentru a participa mai mult la munca
Bisericii lui Hristos din zilele din urmă? Ce întrebări
vă vin în minte care vă pot ajuta să puneți în practică
aceste pilde? De exemplu: „Ce sunt dornic să sacrific
pentru Biserică?”.

Evanghelia lui Isus Hristos este un „mărgăritar de mare preț” (Matei 13:46):

MATEI 13:24 -3 0, 36 - 4 3

Cei neprihăniți trebuie să trăiască
printre cei ticăloși până la sfârșitul lumii.
O modalitate de a analiza această pildă este să faceți
un desen, iar denumirea acestuia să fie interpretarea
versetelor din Matei 13:36-43 și Doctrină și legăminte
86:1-7. Neghina este o buruiană otrăvitoare, care, până
la maturitate, este asemănătoare grâului (Ghid pentru
scripturi, „Neghină”). Ce adevăruri din această pildă
vă inspiră să rămâneți credincioși în pofida ticăloșiei
din lume?
LUCA 8:1-3

În ce mod i-au slujit „niște femei”
Salvatorului?
„Femeile ucenice au călătorit cu Isus și cei doisprezece,
învățând de la [Isus] lucruri spirituale și slujindu-I din
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punct de vedere temporar. . . În afara slujirii pe care
Isus le-a oferit-o – vestirea Evangheliei Sale și binecuvântările puterii Sale de vindecare – aceste femei
I-au slujit, și-au oferit resursele și au fost devotate”

(Daughters in My Kingdom [2011], p. 4). Femeile care
L-au urmat pe Salvator au depus, de asemenea,
mărturii puternice despre El (vedeți Linda K. Burton,
„Femei sigure”, Ensign sau Liahona, mai 2017, p. 12-15).

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
Pe măsură ce studiați învățăturile Salvatorului împreună cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să accentuați și să discutați
pentru a răspunde nevoilor familiei dumneavoastră.
Iată aici câteva sugestii:
MATEI 13

Pe măsură ce membrii familiei dumneavoastră citesc
pildele Salvatorului, ei se pot gândi la propriile pilde
care predică aceleași adevăruri despre împărăția cerurilor (Biserica), folosind obiecte sau situații familiare lor.
MATEI 13:3 -2 3; LUCA 8:4 -1 5

Ce putem face ca familie pentru a cultiva „pământ bun”
în inima și în căminul nostru? (Matei 13:23) Dacă aveți
copii mici în familia dumneavoastră, un lucru distractiv
poate fi să-i invitați pe membrii familiei să interpreteze
diferite modalități de a ne pregăti inima să audă cuvântul lui Dumnezeu în timp ce alți membri ai familiei
ghicesc ce fac aceștia.

MATEI 13:13 -1 6

Cum îi puteți ajuta pe membrii familiei dumneavoastră
să înțeleagă importanța primirii cuvântului lui Hristos
cu bunăvoință? De exemplu, puteți acoperi urechile
unui membru al familiei în timp ce citiți cu glas scăzut
Matei 13:13-16. Ce a înțeles acel membru al familiei
din versete? Ce rol joacă ochii, urechile și inima noastră
în primirea cuvântului lui Dumnezeu? Care sunt câteva
dintre modalitățile prin care ne închidem ochii, urechile
și inima cuvântului lui Dumnezeu?
MATEI 13:4 4 - 4 6

Ce au în comun cei doi bărbați din aceste pilde? Sunt
alte lucruri pe care ar trebui să le facem individual și
ca familie pentru a pune împărăția lui Dumnezeu pe
primul loc în viața noastră?
LUCA 13:11-1 7

Cum putem urma exemplul Salvatorului și să eliberăm
oamenii din robie?

Să ne îmbunătățim predarea
Memorați un fragment din scripturi. Alegeți un fragment din scripturi care are o însemnătate mare
pentru familia dumneavoastră și invitați membrii familiei să-l memoreze. Vârstnicul Richard G. Scott ne-a
învățat: „Un pasaj din scripturi memorat devine un prieten constant a cărui prietenie nu slăbește cu trecerea
timpului” („Puterea scripturii”, Ensign sau Liahona, nov. 2011, p. 6).
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Pilda semănătorului, de George Soper

I-a hrănit, de Jorge Cocco

25 -3 1 MARTIE

Matei 14-15; Marcu 6-7; Ioan 5-6
„Nu vă temeți”

În timp ce citiți Matei 14-15; Marcu 6-7; și Ioan 5-6, căutați adevăruri care au însemnătate
pentru dumneavoastră. Vă puteți adresa întrebări precum: „Cum mă ajută relatările din
aceste capitole?”, „Ce mesaje găsesc pentru viața mea?” sau „Ce aș vrea să împărtășesc
familiei mele sau altora?”
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Ce l-ar fi putut inspira pe Petru să părăsească siguranța corabiei sale în mijlocul Mării Galileii în timpul
unei furtuni puternice? Ce l-a făcut să creadă că, dacă
Isus putea merge pe apă, și el putea? Nu putem ști
cu certitudine, dar poate că Petru a înțeles că Fiul lui
Dumnezeu nu a venit doar pentru a face lucruri minunate pentru oameni, ci și pentru a da putere oamenilor ca Petru să facă și ei lucruri minunate. În cele din
urmă, invitația lui Isus a fost: „Vino și urmează-Mă”
(Luca 18:22). Petru acceptase această invitație o dată
și era dornic să o accepte din nou, chiar dacă însemna
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să-și înfrunte temerile și să facă ceva aparent imposibil.
Poate că Domnul nu ne va cere să pășim afară dintr-o
corabie în mijlocul unei furtuni sau să ne oferim puțina
pâine când mii de oameni ar avea nevoie să mănânce,
dar poate ne va cere să acceptăm îndrumări chiar și
atunci când nu le înțelegem pe deplin. Indiferent de
ce invitație ne oferă, acestea pot părea uneori surprinzătoare sau înfricoșătoare. Dar pot avea loc miracole
dacă, asemenea lui Petru, ne vom da la o parte temerile, îndoielile și înțelegerea limitată și-L vom urma cu
credință.

M atei 14 -15; M arcu 6 -7 ; Ioan 5 - 6

Idei pentru studiul din scripturi personal
IOAN 5:17- 4 7

MATEI 14:22-3 3; MARCU 6:45 -5 2; IOAN 6:15 -2 1

Isus Hristos Își cinstește Tatăl.

Isus Hristos mă invită să-mi dau la o
parte temerile și îndoielile și să dau
dovadă de credință în El.

Relația dintre Tatăl Ceresc și fiecare dintre copiii Săi
este menită să fie una sacră. În aceste versete, Isus
Hristos ne-a oferit un exemplu inspirat de urmat în
relația noastră cu Tatăl Ceresc. Citiți Ioan 5:17-47 și
marcați sau notați fiecare mențiune a cuvântului Tată.
În ce fel Îl cinstește Fiul pe Tatăl și cum putem urma
exemplul Său? Ce învățați despre sentimentele pe care
Tatăl le are față de Fiu? În ce fel vă poate ajuta întărirea
relației dumneavoastră cu Tatăl Ceresc să vă crească
dorința de a căuta voia Sa și a vă supune ei?
Vedeți, de asemenea, Ioan 17; Jeffrey R. Holland,
„Măreția lui Dumnezeu”, Ensign sau Liahona, nov. 2003,
p. 70-73.
MATEI 14:16 -2 1; MARCU 6:33 - 4 4; IOAN 6:5 -1 4

Salvatorul poate să amplifice sacrificiile
mele neînsemnate pentru a îndeplini
scopurile Sale.
V-ați simțit vreodată nepotrivit pentru a răspunde
tuturor nevoilor pe care le vedeți în jurul dumneavoastră – în căminul dumneavoastră, în relațiile dumneavoastră sau în societate? Ucenicii lui Isus trebuie să se
fii simțit nepotriviți când le-a cerut să hrănească peste
cinci mii de oameni flămânzi (vedeți Matei 14:21), când
nu aveau la îndemână decât cinci pâini și doi pești. În
timp ce citiți despre miracolul care a avut loc, gândiți-
vă cum îi poate binecuvânta Dumnezeu pe cei din jur
prin sacrificiile dumneavoastră neînsemnate. Cum
vă poate spori eforturile în timp ce slujiți în Biserică?
Gândiți-vă la această afirmație a președintelui James E.
Faust: „Mulți oameni anonimi cu daruri echivalente a
doar cinci pâini și doi mici pești își îndeplinesc chemările cu credință și sârguință și slujesc fără să primească
atenție sau recunoaștere, hrănind literalmente mii de
persoane” („Five Loaves and Two Fishes”, Ensign, mai
1994, p. 5).

Închipuiți-vă detaliile scenei descrise în Matei 14:22-
33; Marcu 6:45-52; și Ioan 6:15-21. Gândiți-vă cum
s-ar fi putut simți Petru și ceilalți ucenici. Ce învățați
despre ucenicie din cuvintele și faptele Salvatorului din
aceste versete? Ce învățați din cuvintele și faptele lui
Petru? (Vedeți, de asemenea, 1 Nefi 3:7.) Ce lucru pe
care vă îndeamnă Domnul să-l faceți se aseamănă cu
ieșitul din corabie? Ce lucruri pe care le găsiți în aceste
versete vă oferă curajul de a da dovadă de credință în
Isus Hristos?
IOAN 6:22-7 1

Ca ucenic al lui Isus Hristos, trebuie să
fiu dispus să cred și să accept adevărul,
chiar și atunci când este dificil.
La o zi după ce Isus a oferit în mod miraculos pâine
pentru mulțimile aflate în pustietate, cei care Îl urmau
L-au găsit și au căutat mai multă mâncare. Totuși,
au fost dezamăgiți și s-au simțit chiar jigniți când, în
schimb, El le-a oferit o hrană spirituală – „pâinea vieții”
(Ioan 6:48). Mulți au spus că „vorbirea aceasta este
prea de tot” (Ioan 6:60).
Ați avut vreo experiență în care ați simțit că doctrinele propovăduite de Salvator sau de slujitorii Săi erau
„prea de tot” pentru a fi acceptate? Gândiți-vă la astfel
de experiențe în timp ce citiți această relatare, în special cuvintele lui Petru din versetele 68-69. Care sunt
câteva dintre „cuvintele vieții veșnice” (Ioan 6:68) care
vă ajută să vă păstrați angajamentul de a-L urma pe
Salvator?
Vedeți, de asemenea, M. Russell Ballard, „La cine să ne
ducem?”, Ensign sau Liahona, nov. 2016, p. 90-92.
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Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu familia dumneavoastră,
Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să accentuați
și să discutați pentru a răspunde nevoilor familiei dumneavoastră. Iată aici câteva sugestii:
MATEI 14:16 -2 1

În timp ce citiți despre hrănirea celor cinci mii de
oameni, puteți mânca niște pâine și pește și vă puteți
imagina de cât de mult pește este nevoie pentru a
hrăni cinci mii de oameni. În ce moduri a fost familia
dumneavoastră hrănită spiritual de Hristos? În ce fel i-a
hrănit pe alții prin intermediul dumneavoastră?

MATEI 14:22-3 3

Poate că familiei dumneavoastră i-ar plăcea să interpreteze povestirea din aceste versete. De ce s-au
înspăimântat ucenicii? De ce a putut Petru să-și
depășească frica și să părăsească corabia? Cum a dat
dovadă de credință chiar și când a început să se scufunde? În ce fel suntem noi uneori asemenea lui Petru?
IOAN 5:1-1 6

Invitați membrii familiei să observe de câte ori este
menționată în aceste versete expresia a se face „sănătos”. În ce moduri îi poate face Isus pe oameni sănătoși? Când și cum ne-a făcut El sănătoși?
IOAN 6:28 -5 8

Dați fiecărui membru al familiei să mănânce o bucată
de pâine și discutați beneficiile de care avem parte
mâncând pâine și alte alimente sănătoase. Apoi, studiați împreună aceste versete, căutând de ce S-a numit
Isus Hristos pe Sine „pâinea vieții” (Ioan 6:35).

Isus a hrănit în mod miraculos cinci mii de oameni cu cinci pâini și doi pești.

Să ne îmbunătățim studiul personal
Căutați propriile perspective spirituale. În studiul personal și cel împreună cu membrii familiei, nu vă
limitați la fragmentele din scripturi incluse în aceste rezumate. Cel mai probabil, în aceste capitole, Domnul
are pentru dumneavoastră mesaje care nu sunt cuprinse aici. Căutați-le rugându-vă.
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Împotriva vântului, de Liz Lemon Swindle

Schimbarea la față, de Carl Heinrich Bloch

1-1 4 APRILIE

Matei 16-17; Marcu 9; Luca 9
„Tu ești Hristosul”

În următoarele două săptămâni, gândiți-vă la mărturia lui Petru, care se găsește în
Matei 16:15-17, și la mărturiile apostolilor și profeților pe care le veți auzi în timpul
conferinței generale.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Nu este ciudat că fariseii și saducheii Îi cereau lui Isus
„să le arate un semn din cer”? Oare multele Sale miracole bine cunoscute nu erau suficiente? Sau învățăturile Sale puternice ori nenumăratele moduri prin care
a îndeplinit profeții din vechime? Cererea lor nu era
motivată de lipsa de semne, ci de lipsa de dorință de
a „deosebi. . . semnele” și a le accepta. (Vedeți Matei
16:1-4.)
Petru, asemenea fariseilor și saducheilor, a fost martor
la miracolele Salvatorului și a auzit învățăturile Sale.
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Dar mărturia fermă a lui Petru, care a spus: „Tu ești
Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu”, nu a fost dobândită prin simțurile sale fizice – prin „carnea și sângele”
său. Mărturia i-a fost revelată de „Tatăl [nostru] care
este în ceruri”.Revelația este piatra pe care Salvatorul
Și-a clădit Biserica atunci și acum – revelația din cer
către slujitorii Săi. Și aceasta este piatra pe care noi ne
putem clădi ucenicia – revelația că Isus este Hristosul
și că slujitorii Săi dețin „cheile împărăției”. Când suntem
clădiți pe această temelie, „porțile locuinței morților nu
[ne] vor birui”. (Matei 16:15-19)

M atei 16 -17; M arcu 9; Luca 9

Idei pentru studiul din scripturi personal
MATEI 16:13 -1 7; LUCA 9:18 -2 1

O mărturie despre Isus Hristos vine
prin revelație.
Dacă Isus Hristos ar întreba oamenii azi: „Cine zic
oamenii că sunt Eu, Fiul omului?”, răspunsurile lor ar fi
diferite de răspunsurile oferite de oamenii din timpul
Său. Ce alte atitudini față de Isus ați observat în aceste
zile? Cum ați răspunde dacă Isus v-ar întreba: „Voi. . .
cine ziceți că sunt?” (Vedeți Matei 16:13-15.)
Gândiți-vă la mărturia dumneavoastră despre Salvator
și la cum ați primit-o. Din ceea ce învățați din Matei
16:15-17, ce o poate întări? Dacă doriți să învățați mai
multe despre mărturie și revelație personală, explorați
aceste versete: Ioan 15:26; 1 Corinteni 12:3; 2 Nefi
31:18; Alma 5:45-48; și Doctrină și legăminte 8:2-3.
MATEI 17:1-9 ; MARCU 9:2-1 0; LUCA 9:28 -3 6

Ce s-a întâmplat pe Muntele Schimbării
la Față?
Când Isus i-a luat pe Petru, Iacov și Ioan pe „un munte
înalt”, El S-a schimbat la față (a fost transfigurat sau
glorificat) înaintea lor. De asemenea, Moise și Ilie au
apărut și le-au conferit apostolilor chei ale preoției. Cu
aceste chei, ei au putut conduce Biserica lui Hristos pe
pământ după învierea Sa (vedeți Ghid pentru scripturi, „Schimbarea la față a lui Hristos”). Aceste chei au
fost, de asemenea, restaurate în zilele noastre (vedeți
D&L 110).
MATEI 16:13 -1 9; 17:1-9

Ce sunt „cheile împărăției cerurilor”?
„Cheile împărăției cerurilor” pe care Salvatorul a promis că le va da lui Petru sunt chei ale preoției (Matei
16:19). „Cheile preoției reprezintă autoritatea pe care
Dumnezeu a dat-o conducătorilor preoției pentru a
conduce, controla și guverna folosirea preoției Sale
pe pământ. Exercitarea autorității preoției este guvernată de către aceia care dețin cheile ei (vedeți D&L

65:2; 81:2; 124:123). Cei care dețin cheile preoției au
dreptul de a prezida asupra Bisericii și de a o conduce
în cadrul unei jurisdicții” (Manualul 2: Administrarea
Bisericii [2010], 2.1.1).

„Cheile împărăției cerurilor” sunt chei ale preoției.

Cheile preoției oferite lui Petru și celorlalți apostoli pe
Muntele Schimbării la Față au fost restaurate în zilele
noastre (vedeți D&L 110:11-16). Cei care dețin chei ale
preoției sunt membrii Primei Președinții și ai Cvorumului celor Doisprezece Apostoli și alte autorități generale; președinții de templu, de misiune, de țăruș și de
district; episcopii, președinții de ramură și președinții
de cvorum.
Vedeți, de asemenea, Neil L. Andersen, „Putere în
preoție”, Ensign sau Liahona, nov. 2013, p. 92-95; Fideli
credinței, p. 135-136.
MATEI 17:14 -2 1; MARCU 9:14 -2 9

În timp ce caut să am o credință mai
mare, trebuie ca, mai întâi, să păstrez
credința pe care o am deja.
Tatăl menționat în Matei 17 și Marcu 9 avea motive să
se îndoiască de faptul că Isus putea să-i vindece fiul.
El îi rugase pe ucenicii lui Isus să-i vindece fiul și n-au
putut. Dar, când Salvatorul l-a invitat să dea dovadă de
credință, el nu s-a concentrat pe îndoielile sale. „Cred,
Doamne”, a spus el, și, apoi, recunoscând că nu avea o
credință perfectă, a adăugat: „Ajută necredinței mele”.
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Ce v-a învățat Spiritul în timp ce ați citit despre acest
miracol? Cum v-a ajutat Tatăl Ceresc să vă dezvoltați
credința? Ce puteți face pentru a vă dezvolta credința
pe care o aveți deja? Ați putea face o listă cu versete,

mesaje de la conferință sau experiențe care v-au întărit
credința.
Vedeți, de asemenea, Jeffrey R. Holland, „Cred, Doamne!”, Ensign sau Liahona, mai 2013, p. 93-95.

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată aici câteva sugestii:
MATEI 16:13 -1 9; 17:1-9

Pentru a-i învăța pe copii despre cheile preoției, le
puteți spune relatarea vârstnicului Gary E. Stevenson,
în care dânsul și familia sa au rămas închiși pe dinafara
mașinii (vedeți „Unde sunt cheile și autoritatea preoției?”, Ensign sau Liahona, mai 2016, p. 29-32). Le puteți
da copiilor chei să deschidă casa, mașina sau alte încuietori. Puteți arăta o fotografie a președintelui Bisericii
și depune mărturie că el deține toate cheile preoției, la
fel cum a deținut Petru.
MATEI 17:20

Profeții care au avut credință în Isus Hristos au mutat
munți (vedeți Iacov 4:6; Moise 7:13). Următoarea

mărturie a episcopului Richard C. Edgley poate clarifica
acest verset pentru membrii familiei dumneavoastră:
„Nu am fost martor niciodată la mutarea unui munte
propriu-zis. Însă, datorită credinței, am văzut un munte
al îndoielii și al disperării mutat și înlocuit cu speranță
și optimism. Datorită credinței, am fost martor la înlocuirea unui munte al păcatului cu pocăință și iertare.
Și, datorită credinței, am fost martor la înlocuirea unui
munte al durerii cu pace, speranță și recunoștință.
Da, am văzut munți mutați” („Credința – alegerea vă
aparține”, Ensign sau Liahona, nov. 2010, p. 33). Care
sunt câțiva dintre munții din viața noastră care trebuie
mutați? Cum putem da dovadă de credință în puterea
lui Dumnezeu de a ne ajuta să mutăm acei munți?
LUCA 9:61- 6 2

Ce înseamnă să ne uităm înapoi după ce am pus mâna
pe plug? De ce ne-ar face această atitudine nepotriviți
pentru împărăția lui Dumnezeu.

Să ne îmbunătățim predarea
Adunați-vă împreună des. Președintele Henry B. Eyring ne-a învățat: „Nu pierdeți niciodată ocazia de
vă aduna copiii pentru a învăța doctrina lui Isus Hristos. Asemenea momente sunt rare în comparație cu
eforturile dușmanului” („The Power of Teaching Doctrine”, Ensign, mai 1999, p. 74).
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Învățătorule, Ți l-am adus pe fiul meu, de Walter Rane

15 -2 1 APRILIE

Paștele

„Unde îți este boldul, moarte? ”
În timp ce citiți mărturiile din acest rezumat despre învierea Salvatorului, consemnați
sentimentele și impresiile care vin de la Duhul Sfânt.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



În ultima săptămână din viața Salvatorului, mulți evrei
din jurul Lui luau parte la tradițiile de Paște. Pregăteau
mâncăruri, cântau cântece și se întâlneau pentru a-și
aminti de eliberarea casei lui Israel din sclavia din Egipt.
Familiile ascultau relatarea despre cum îngerul distrugător a trecut pe lângă casele strămoșilor lor care-și
marcaseră ușile cu sânge de miel. În mijlocul acestor
sărbători bogate în simbolism despre eliberare, foarte
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puțini știau că Isus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, urma
să-i elibereze de sclavia păcatului și a morții – prin
suferința Sa, moartea Sa și învierea Sa. Chiar și așa,
existau oameni care știau că Isus era Mesia cel promis
lor, Izbăvitorul lor etern. Începând cu acea zi, ucenicii
lui Isus Hristos au depus mărturie întregii lumi „că
Hristos a murit pentru păcatele noastre. . . că a fost
îngropat, și a înviat a treia zi” (1 Corinteni 15:3-4).

Pa ș tele

Idei pentru studiul din scripturi personal
MATEI 21-2 8

Isus Hristos are putere de a mă ajuta să
depășesc păcatul, moartea, încercările
și slăbiciunile.
Un mod prin care ne putem concentra asupra binecuvântărilor ispășirii Salvatorului în această săptămână
este să petrecem timp în fiecare zi citind despre ultima
săptămână din viața muritoare a lui Isus (mai jos găsiți
un plan de citit recomandat). Ce găsiți în aceste capitole care vă ajută să simțiți dragostea Salvatorului? Ce
învățați despre puterea Sa de a vă elibera de păcat și
moarte? Ce învățați despre faptul de a face față încercărilor și a depăși slăbiciunile? În ce fel dați dovadă de
credință în puterea Sa de mântuire?

•

Duminică: Intrarea triumfală în Ierusalim (Matei
21:6-11)

•
•
•
•

Luni: Curățarea templului (Matei 21:12-16)

•

Vineri: Judecata, răstignirea și îngroparea (Matei
27:1-61)

•

Sâmbătă: Trupul lui Hristos se află în mormânt
(Matei 27:62-66) în timp ce spiritul Său
propovăduiește în lumea spiritelor (D&L 138)

•

Duminică: Apariția Hristosului înviat (Matei 28:1-10)

Marți: Propovăduirea în Ierusalim (Matei 21-23)
Miercuri: Continuarea propovăduirii (Matei 24-25)
Joi: Paștele și suferința lui Hristos din Grădina
Ghetsimani (Matei 26)

Cina cea de taină, de Carl Heinrich Bloch

MATEI 28:1-1 0; LUCA 24:13 -3 5; IOAN 20:19 -2 9;
1 CORINTENI 15:1- 8 , 55

Mulți martori depun mărturie despre
învierea lui Isus Hristos.
Imaginați-vă cum s-au simțit ucenicii văzându-L pe Isus
batjocorit, maltratat și răstignit. Ei fuseseră martori
ai puterii Sale, au simțit adevărul învățăturilor Sale și
au avut credința că El era Fiul lui Dumnezeu. Poate
că, pentru unii, moartea Sa a fost o încercare a credinței, dar, la scurt timp după aceea, au fost martori la
mărețul miracol al învierii Sale.
Ce puteți învăța din relatările celor care L-au văzut pe
Salvatorul înviat? Marcați sau notați experiența fiecărei persoane din Matei 28:1-10; Luca 24:13-35; Ioan
20:19-29; și 1 Corinteni 15:1-8, 55. (Aveți în vedere că
alte mărturii și dovezi ale Hristosului înviat se pot găsi
în 3 Nefi 11; Mormon 1:15; Eter 12:38-39; Doctrină și
legăminte 76:19-24; 110:1-10; și Joseph Smith – Istorie
1:15-17.) Ce anume din aceste relatări vă întărește
credința în învierea propriu-zisă a Domnului? După
învierea Salvatorului, alții au fost înviați și s-au arătat
multora (vedeți Matei 27:52-53; 3 Nefi 23:9). De ce credeți că este important că acest lucru a fost consemnat
atât în Biblie, cât și în Cartea lui Mormon?
1 PETRU 1:3 -11

Isus Hristos îmi oferă speranță
și bucurie.
Fiica vârstnicului Paul V. Johnson, Alisa, care a avut
cancer în fază terminală și a suferit multe operații,
a fost exemplul de „nădejde vie”, așa cum o descrie
Petru în 1 Petru 1:3-11. Vârstnicul Johnson a împărtășit
o scrisoare scrisă de Alisa în perioada Paștelui, înainte
să moară: „Paștele îmi amintește de toate lucrurile pe
care le sper pentru mine însămi. Că, într-o bună zi,
voi fi vindecată și, într-o bună zi, voi fi întreagă. Într-o
bună zi, nu voi avea niciun metal sau plastic în trupul
meu. Într-o bună zi, inima mea va fi liberă de teamă
și mintea, liberă de neliniști. . . Sunt atât de fericită
pentru că, într-adevăr, cred într-o frumoasă viață de
apoi” („Și moartea nu va mai fi”, Ensign sau Liahona, mai
2016, p. 121).
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Ce cuvinte sau expresii din 1 Petru 1:3-11 vă oferă
speranță datorită lui Isus Hristos? Când ați simțit acea
bucurie? Cum puteți împărtăși celor pe care îi iubiți
speranța pe care o aveți prin Isus Hristos?

Vedeți, de asemenea, Alma 27:28; 36:1-24; 3 Nefi 9:11-
17; Moroni 7:40-41.

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu familia dumneavoastră,
Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să accentuați
și să discutați pentru a răspunde nevoilor familiei dumneavoastră. Iată aici câteva sugestii:

Mormon.org
Secțiunea „Săptămâna sfântă” de pe site-ul mormon.org/easter descrie în ordine cronologică ce s-a
întâmplat în fiecare zi din ultima săptămână din viața
muritoare a Salvatorului. Familia dumneavoastră poate
citi în fiecare zi aceste descrieri pentru a vedea ce a
făcut Salvatorul în acea zi sau puteți citi din scripturi cu
membrii familiei despre ultima Sa săptămână (vedeți
lista recomandată din secțiunea „Idei pentru studiul
din scripturi personal”).

Imnuri și Cântece pentru copii
În această săptămână, puteți cânta împreună cântece
despre ispășirea și învierea Salvatorului, inclusiv unele
care vă sunt mai puțin cunoscute (vedeți indexul tematic din Imnuri sau Cântece pentru copii, la subiecte cum
ar fi „Ispășire”, „Paște” sau „Înviere”). Pentru a-i ajuta
pe membrii familiei să învețe cântecele, puteți arăta
ilustrații care explică cuvintele.

„Hristos cel Viu: mărturia apostolilor”
Citiți cu membrii familiei documentul „Hristos cel Viu:
mărturia apostolilor” (Ensign sau Liahona, apr. 2000, p.
2-3; vedeți, de asemenea, LDS.org) și invitați fiecare
membru al familiei să aleagă un mesaj de Paște din
această mărturie și să-l împărtășească altora. De
exemplu, puteți face postere pe care să le publicați pe
rețelele de socializare, pe ușa dumneavoastră de la
intrare sau la fereastră.

Să ne îmbunătățim studiul personal
Stabiliți obiective realizabile. Chiar și faptul de a petrece doar câteva minute pe zi studiind din scripturi
vă poate binecuvânta viața. Luați-vă angajamentul să studiați în fiecare zi, găsiți o modalitate să vă amintiți
de angajament și faceți tot ce puteți să-l respectați.
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Ghetsimani, de Adam Abram

Bunul samaritean, de Dan Burr

22-2 8 APRILIE

Matei 18; Luca 10

„Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? ”
În timp ce citiți și cugetați rugâdu-vă Matei 18 și Luca 10, fiți atenți la îndemnurile liniștite
ale Duhului Sfânt. El vă va spune cum puteți pune în practică aceste învățături și relatări.
Consemnați impresiile pe care le primiți.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Când Îi adresați Domnului o întrebare, este posibil
să primiți un răspuns pe care nu-l așteptați. Cine
este aproapele meu? Oricine are nevoie de ajutorul
și dragostea dumneavoastră. Cine este mai mare în
împărăția cerurilor? Un copil. Este suficient să iertați
de șapte ori pe cineva care v-a rănit? Nu, ar trebui
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să iertați de șaptezeci de ori câte șapte. (Vedeți Luca
10:29-37; Matei 18:4, 21-22.) Dacă veți căuta voia Domnului, nu pentru a căuta „să [vă îndreptățiți]” (vedeți
Luca 10:29), ci pentru că vreți cu adevărat să învățați
de la El, Domnul vă va învăța să trăiți într-un mod care
vă va conduce către viața eternă alături de El.

M atei 18; Luca 10

Idei pentru studiul din scripturi personal
MATEI 18:21-3 5

LUCA 10:25 -3 7

Trebuie să-i iert pe alții dacă vreau să
primesc iertare de la Domnul.

Pentru a dobândi viața veșnică,
trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu și pe
aproapele meu ca pe mine însumi.

Sugestia lui Petru de a ierta pe cineva de șapte ori
poate părea foarte generoasă, dar Isus a predat o lege
mai mare. Prin răspunsul Său: „Eu nu-ți zic până la
șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte”, El nu
propovăduia despre numere, ci despre o atitudine de
iertare asemănătoare celei a lui Hristos. În timp ce citiți
pilda robului nemilostiv, gândiți-vă la momentele în
care ați simțit mila și compasiunea lui Dumnezeu. Este
cineva care are nevoie să simtă milă și compasiune din
partea dumneavoastră?
Vârstnicul David E. Sorensen, din Cei Șaptezeci, ne-a
învățat: „Aș dori să precizez că iertarea păcatelor nu
trebuie confundată cu toleranța răului. . . Cu toate că
trebuie să-l iertăm pe aproapele nostru care ne face
rău, trebuie să acționăm într-o manieră pozitivă pentru
a preveni ca acel rău să se repete” („Iertarea va schimba amărăciunea în dragoste”, Ensign sau Liahona, mai
2003, p. 12).
LUCA 10:1-2 0

Cine sunt Cei Șaptezeci?
Urmând tiparul stabilit în Vechiul Testament (vedeți
Exodul 24:1; Numeri 11:16), Isus Hristos „a mai rânduit
alți șaptezeci” pe lângă cei doisprezece apostoli, pentru
a mărturisi despre El, a predica Evanghelia Sa și a-L
ajuta în lucrarea Sa. Acest tipar continuă în Biserica
restaurată. Cei Șaptezeci sunt chemați să-i ajute pe
Cei Doisprezece în misiunea lor de martori speciali
ai lui Isus Hristos în toată lumea. Cei Șaptezeci sunt
organizați în cvorumuri. Membrii primelor două cvorumuri sunt puși deoparte ca autorități generale-Cei
Șaptezeci, iar membrii celorlalte cvorumuri sunt puși
deoparte ca autorități de zonă-Cei Șaptezeci. (Vedeți,
de asemenea D&L 107:25-26, 33-34, 97.)

Este util să vă amintiți că pilda bunului samaritean a
fost modul lui Isus de a răspunde la întrebarea: „Cine
este aproapele meu?” Gândiți-vă la această întrebare în
timp ce citiți această pildă. Ce răspunsuri găsiți?
Dușmănia dintre iudei și samariteni din vremea lui Isus
era veche de secole. Samaritenii erau descendenți ai
iudeilor care locuiau în Samaria și care se căsătoriseră
cu persoane din rândul neamurilor. Iudeii considerau
că samaritenii deveniseră corupți și apostați prin asocierea lor cu neamurile. Iudeii obișnuiau să ocolească
kilometri întregi pentru a evita să treacă prin Samaria.
(Vedeți, de asemenea, Luca 9:52-54; 17:11-18; Ioan
4:9; 8:48.)
De ce credeți că Salvatorul a ales un samaritean, o
persoană urâtă de iudei, ca exemplu de compasiune
și dragoste față de aproapele cuiva? Ce vă inspiră
această pildă să faceți pentru a arăta mai multă milă
față de alții?
Vedeți, de asemenea, Mosia 2:17; „Doamne, Îți voi
urma calea”, Imnuri, nr. 138.
LUCA 10:38 - 4 2

Alegem „partea cea bună” făcând
alegeri care duc către viața eternă.
Sora Bonnie D. Parkin, fostă președintă generală a
Societății de Alinare, ne-a învățat: „Maria și Marta
sunteți dumneavoastră și cu mine. . . Acestea două
Îl iubeau pe Domnul și au vrut să-și exprime acea
dragoste. Cu acea ocazie, se pare că Maria și-a exprimat dragostea ascultând cuvântul Lui, iar Marta și-a
exprimat-o slujindu-I. . . Isus nu a ignorat grija Martei, ci
i-a îndreptat atenția, spunându-i să aleagă «partea cea
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bună». Și care este aceasta?. . . Lucrul care este cel mai
important este să aleagă viața eternă [vedeți 2 Nefi
2:28]. Alegem zilnic” („Să alegem caritatea: partea cea
bună”, Ensign sau Liahona, nov. 2003, p. 104). Cum ați

rezuma cu propriile cuvinte sfatul pe care Domnul i-l
dă Martei? Gândiți-vă la programul dumneavoastră –
este vreun lucru căruia „trebuie” să-i acordați atenție?

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu familia dumneavoastră,
Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să accentuați
și să discutați pentru a răspunde nevoilor familiei dumneavoastră. Iată aici câteva sugestii:

Asigurați-vă că-i ajutați pe membrii familiei dumneavoastră să înțeleagă cum pot fi ca bunul samaritean.
Este vreo persoană la școală sau la biserică aflată în
nevoie pe care poate am ignorat-o? Ce putem face
pentru acea persoană?

MATEI 18; LUCA 10

Ce imnuri puteți cânta în familie, care au legătură cu
adevărurile predate în aceste capitole? Două exemple ar fi „Doamne, Îți voi urma calea” și „Am făcut eu
un bine?”, Imnuri, nr. 138 și 140, dar mai sunt multe
altele. În ce mod îi ajută cuvintele din aceste imnuri pe
membrii familiei dumneavoastră să înțeleagă mai bine
învățăturile Salvatorului?
MATEI 18:1-11

De ce vrea Isus să devenim ca niște copii mici? Care
sunt câteva dintre trăsăturile copiilor, care, dacă le-am
asimila în viața noastră, ne-ar face mai asemănători lui
Hristos? (Vedeți Mosia 3:19.)
LUCA 10:25 -3 7

Cum ar putea pilda bunului samaritean să devină mai
relevantă pentru membrii familiei dumneavoastră?
Le-ar plăcea să se costumeze și să o interpreteze?

Isus Hristos vrea ca ucenicii Săi să devină asemenea copiilor mici.

LUCA 10:40 - 4 2

Este mereu dificil să includeți lucruri spirituale în
programul familiei dumneavoastră? Povestea Mariei și
Martei vă poate inspira să aveți un consiliu în familie
sau o seară în familiei despre cum să faceți acest lucru.
Ca familie, puteți face o listă care să cuprindă moduri
prin care să alegeți „partea cea bună” (vedeți Luca
10:42).

Să ne îmbunătățim predarea
Cultivați o atmosferă de dragoste. Sentimentele pe care le au membrii familiei dumneavoastră unii față
de alții și felul în care se comportă unii cu alții poate influența profund spiritul din căminul dumneavoastră.
Ajutați toți membrii familiei să-și facă partea în a crea un cămin în care să predomine dragostea și respectul,
astfel încât toată lumea să se simtă în siguranță împărtășind experiențe, întrebări și mărturii. (Vedeți Să
predăm în modul Salvatorului, p. 15.)
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Hristos în casa Mariei și Martei, de Walter Rane

Cine dintre voi este fără păcat, de Liz Lemon Swindle

29 APRILIE-5 MAI

Ioan 7-10

„Eu sunt Păstorul cel Bun”
În timp ce citiți Ioan 7-10, este posibil să primiți impresii de la Duhul Sfânt despre
principiile doctrinale din aceste capitole. Consemnarea impresiilor dumneavoastră vă poate
ajuta să stabiliți un plan prin care să le puneți în practică.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Deși Isus a venit să aducă „pace pe pământ între
oameni” (Luca 2:14), „s-a făcut dezbinare în norod din
pricina Lui” (Ioan 7:43). Oamenii care au fost martori
la aceleași evenimente au ajuns la concluzii diferite
despre cine era Isus. Unii au conchis: „Este un Om
bun”, în timp ce alții au spus: „Duce norodul în rătăcire”
(Ioan 7:12). Când a vindecat un orb în ziua de sabat,
unii au spus insistent: „Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ține Sabatul”, iar alții întrebau:
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„Cum poate un om păcătos să facă asemenea semne?”
(Ioan 9:16). Totuși, în pofida confuziei, cei care căutau
adevărul au recunoscut puterea din cuvintele Sale,
căci „niciodată n-a vorbit vreun om ca Omul acesta”
(Ioan 7:46). Când iudeii L-au rugat pe Isus să le spună
„deslușit” dacă El era Hristosul, el a revelat un principiu
care ne ajută să distingem adevărul de eroare: „Oile
Mele ascultă glasul Meu”, a spus El, căci „Eu le cunosc
și ele vin după Mine” (Ioan 10:27).

Ioan 7-1 0

Idei pentru studiul din scripturi personal
IOAN 7:14 -1 7

IOAN 8:58 -5 9

Pe măsură ce trăiesc în acord
cu adevărurile propovăduite de
Isus Hristos, voi ajunge să știu că
sunt adevărate.

De ce s-au mâniat iudeii când Isus
a spus: „Mai înainte ca să se nască
Avraam, sunt Eu”?

Iudeii se minunau că Isus știa atât de multe, căci El nu
era învățat (vedeți versetul 15) – cel puțin nu în modurile pe care le cunoșteau ei. În răspunsul Său, Isus
ne-a învățat un mod diferit de a ști adevărul, disponibil
tuturor, indiferent de educație sau statut social. Potrivit
celor relatate în Ioan 7:14-17, cum puteți ajunge să
cunoașteți că doctrina propovăduită de Isus este
adevărată? Cum v-a ajutat acest proces să vă dezvoltați
mărturia despre Evanghelie?
IOAN 8:2-11

Mila Salvatorului este
disponibilă tuturor.
Făcând referire la interacțiunea Salvatorului cu femeia
prinsă în adulter, vârstnicul Dale G. Renlund a spus:
„Cu siguranță, Salvatorul nu tolera adulterul. Dar,
de asemenea, El nu a condamnat-o pe femeie. El a
încurajat-o să-și schimbe viața. Ea a fost motivată să
se schimbe datorită compasiunii și milei Sale. Traducerea Bibliei de Joseph Smith descrie modul în care
ea a devenit o ucenică: «Și femeia L-a preaslăvit pe
Dumnezeu din acel moment și a crezut în numele Lui»”
(„Păstorul nostru cel bun”, Ensign sau Liahona, mai
2017, p. 30).
Când v-ați simțit ca acea femeie care a primit milă
în loc de condamnare de la Salvator? Când ați fost
asemenea cărturarilor și fariseilor, acuzându-i sau
judecându-i pe alții deși nu sunteți fără păcat? (Vedeți
Ioan 8:7.) Ce altceva puteți învăța din modul în care
a interacționat Salvatorul cu fariseii și cărturarii și cu
femeia prinsă în adulter? Ce învățați despre iertarea
oferită de Salvator în timp de citiți aceste versete?

„Sunt Eu” sau „Eu sunt” este termenul folosit de Iehova
pentru a Se prezenta lui Moise, așa cum este consemnat în Exodul 3:14. Așadar, când Isus a spus „sunt
Eu”, El S-a prezentat ca fiind Iehova, Dumnezeul din
Vechiul Testament. Iudeii considerau acest lucru ca
fiind blasfemie și, conform legii lui Moise, pedeapsa era
uciderea cu pietre.
IOAN 9

Prin încercările noastre, Dumnezeu Se
poate manifesta în viața noastră.
Deoarece adesea păcatul duce imediat la consecințe
negative, este posibil să credem că unele dintre adversitățile noastre sunt rezultatul faptelor greșite. Totuși,
când ucenicii Salvatorului au presupus că un bărbat
se născuse orb deoarece el sau părinții săi păcătuiseră, Isus i-a corectat. În ce fel vă schimbă cuvintele
Salvatorului din Ioan 9:3 perspectiva despre încercările
dumneavoastră și încercările altora? În timp ce citiți
Ioan 9, gândiți-vă în ce fel „[s-au arătat] lucrările lui
Dumnezeu” (Ioan 9:3). În ce fel s-au arătat lucrările lui
Dumnezeu când ați avut parte de încercări?
Este, de asemenea, interesant de observat că întrebarea ucenicilor din Ioan 9:2 revela faptul că ei credeau
în existența premuritoare, o doctrină creștină pierdută
în timpul marii apostazii, dar restaurată prin profetul
Joseph Smith (vedeți D&L 93:29; Moise 4:1-4; Avraam
3:22-26).
IOAN 10:16

Cine sunt „alte oi” la care a făcut
Salvatorul referire în Ioan 10:16?
Când Salvatorul a vizitat continentul american după
învierea Sa, El a explicat cine sunt celelalte oi ale Sale
(vedeți 3 Nefi 15:21-16:5).
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29 aprilie-5 mai

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată aici câteva sugestii:

vindecă un bărbat orb? Puteți interpreta împreună
povestea. Invitați-i să noteze orice lecții învață din relatare, cum ar fi ce înseamnă să ne convertim la Evanghelia lui Isus Hristos.

IOAN 7:24

Cum îi puteți ajuta pe membrii familiei dumneavoastră
să înțeleagă învățătura lui Isus din Ioan 7:24? O modalitate ar fi să ieșiți din casă și ca unul dintre membrii
familiei să se murdărească. Ce ar putea crede străinii
despre acest membru al familiei uitându-se la aspectul
său exterior? Faceți o listă cu câteva dintre calitățile
bune pe care le are acest membru al familiei, care nu
pot fi văzute doar privindu-l (vedeți, de asemenea,
1 Samuel 16:7).

Hristos vindecă un orb, de Carl Heinrich Bloch

IOAN 8:31-3 6

IOAN 10:1-1 8, 27-2 9

Cum devenim uneori robi ai păcatului? Ce adevăruri
propovăduite de Isus ne pot face liberi?

Pentru a ajuta membrii familiei să învețe din pilda Păstorului celui Bun, rugați pe fiecare dintre ei să deseneze: un hoț, o ușă, un păstor, un păstor plătit, un lup și o
oaie. Invitați-i să citească Ioan 10:1-18, 27-29, iar, apoi,
discutați cu membrii familiei ce ne-a învățat Salvatorul
despre lucrurile pe care ei le-au desenat.

IOAN 9

Cum îi puteți ajuta pe membrii familiei dumneavoastră
să vadă cu ochii minții relatarea din Ioan 9 în care Isus

Să ne îmbunătățim studiul personal
Căutați cuvinte și expresii inspirate. În timp ce citiți, Spiritul vă poate îndrepta atenția asupra anumitor
cuvinte sau expresii care vă inspiră și motivează sau care par să fie scrise doar pentru dumneavoastră.
Puteți consemna fiecare cuvânt sau expresie din Ioan 7-10 care vă inspiră.
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Cel care nu mai este pierdut, de Greg K. Olsen.

Fiul risipitor, de Liz Lemon Swindle

6 -1 2 MAI

Luca 12-17; Ioan 11

„Bucurați-vă împreună cu Mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută”
În timp ce citiți Luca 12-17 și Ioan 11, căutați, rugându-vă, ce vrea Tatăl dumneavoastră
Ceresc să știți și să faceți. Studiul acestor capitole vă poate deschide inima la mesaje menite
doar pentru dumneavoastră.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



În majoritatea situațiilor, 99 din 100 ar fi considerat
excelent – dar nu și când aceste numere reprezintă
copiii preaiubiți ai lui Dumnezeu (vedeți D&L 18:10). În
acest caz, chiar și un suflet merită să fie căutat până la
capăt, „până când [îl găsim]” (Luca 15:4), după cum ne-
a învățat Salvatorul în pilda oii rătăcite. Apoi, ne putem
bucura, căci „va fi mai multă bucurie în cer pentru un
singur păcătos care se pocăiește, decât pentru nouă
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zeci și nouă de oameni neprihăniți care n-au nevoie
de pocăință” (Luca 15:47). Dacă acest lucru nu pare
corect, este bine să ne amintim că, în realitate, nu e
nimeni care nu are „nevoie de pocăință”. Cu toții avem
nevoie să fim salvați. Și cu toții putem participa în munca de salvare, bucurându-ne împreună pentru fiecare
suflet care este salvat (vedeți D&L 18:15-16).

Luca 12-17; Ioan 11

Idei pentru studiul din scripturi personal
LUCA 12; 14 -1 6

Ar trebui să-mi îndrept inima către
lucrurile importante de valoare eternă,
nu către lucrurile lumii acesteia.
De ce i-ar spune Dumnezeu „Nebunule!” unui om
harnic, de succes care a construit grânare mari și le-a
umplut cu roadele muncii sale? (Vedeți Luca 12:16-21.)
În aceste capitole din Luca, Salvatorul ne învață mai
multe pilde care ne pot ajuta să ne ridicăm privirea
dincolo de lucrurile lumești spre cele care au o valoare
eternă. Unele dintre aceste pilde sunt menționate aici.
Cum ați rezuma mesajul fiecăreia? Care credeți că este
mesajul pe care vi-l transmite Domnul?

Bineînțeles că este mereu mai bine să nu ne rătăcim.
Referitor la Luca 15:7, vârstnicul James E. Talmage a
scris: „Nu se poate subînțelege faptul că un păcătos
care se pocăiește are întâietate în fața unui suflet
neprihănit care s-a împotrivit păcatului” (Jesus the Christ
[1916], p. 461). Totuși, cu toții păcătuim și avem nevoie
să fim salvați, iar mesajul încurajator din pildele Salvatorului este că fiecare dintre noi se poate pocăi și se
poate întoarce la o stare de neprihănire, căci Dumnezeu dorește ca niciun suflet să nu piară.
Vedeți, de asemenea, Doctrină și legăminte 18:10-16;
Jeffrey R. Holland, „Celălalt fiu risipitor”, Ensign, mai
2002, p. 62-64.

Bogatul nechibzuit (Luca 12:13-21)
Cina cea mare (Luca 14:12-24)
Fiul risipitor (Luca 15:11-32)
Ispravnicul necredincios (Luca 16:1-12)
Bogatul și Lazăr (Luca 16:19-31)
Vedeți, de asemenea, Matei 6:19-34; 2 Nefi 9:30; Doctrină și legăminte 25:10.
LUCA 15

Leul de argint pierdut, de James Tissot

Tatăl nostru Ceresc Se bucură când cei
care s-au rătăcit sunt găsiți.

LUCA 16:1-1 2

V-ați întrebat vreodată cum Se simte Dumnezeu cu
privire la cei care au păcătuit sau care s-au „rătăcit”?
Fariseii și cărturarii L-au criticat pe Isus pentru că Se
asocia cu astfel de oameni. Drept răspuns, Isus le-a
spus trei pilde care se găsesc în Luca 15 – pilda oii
rătăcite, a leului pierdut și a fiului risipitor.
În timp ce citiți aceste pilde, puteți face o listă cu asemănări și deosebiri dintre ele. De exemplu, vă puteți
uita după lucrurile care au fost rătăcite și de ce, cum
au fost găsite și cum au reacționat oamenii când le-au
găsit. Ce mesaje a avut Isus pentru cei care sunt rătăciți – inclusiv pentru cei care nu cred că s-au rătăcit sau
sunt pierduți? Ce mesaje a avut Isus pentru oamenii
care îi caută pe cei care sunt rătăciți?

Ce ne învață Hristos în pilda
ispravnicului necredincios?
Vârstnicul James E. Talmage a explicat una dintre lecțiile pe care le putem învăța din pildă: „Fiți sârguincioși,
căci ziua în care vă veți putea folosi bogățiile lumești
va trece în curând. Învățați chiar și de la cel necinstit și
rău; dacă ei sunt atât de atenți la asigurarea singurului viitor la care se gândesc, cu cât mai mult voi, care
credeți într-un viitor etern, trebuie să vă asigurați că
acesta va fi așa cum vă doriți! Dacă nu ați învățat înțelepciune și prudență de la cei cu bogății nedrepte, cum
vi se vor putea oare încredința bogății mai trainice?”
(Jesus the Christ, p. 464).
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6 -12 mai

LUCA 17:11-1 9

Recunoștința pentru binecuvântările
mele mă va aduce mai aproape
de Dumnezeu.
Dacă ați fi fost unul dintre cei zece leproși, credeți că
v-ați fi întors să-I mulțumiți Salvatorului? Ce binecuvântări suplimentare a primit leprosul recunoscător
pentru că a adus mulțumiri? În ce fel vă este influențată spiritualitatea de faptul de a vă exprima recunoștința? Ar putea fi util să începeți să scrieți într-un jurnal
lucrurile pentru care sunteți recunoscător, așa cum
a scris președintele Henry B. Eyring în mesajul său,

„O, aduceți-vă aminte, aduceți-vă aminte” (Ensign sau
Liahona, nov. 2007, p. 66-69).
IOAN 11:1- 4 6

Isus Hristos este învierea și viața.
Miracolul ridicării din morți a lui Lazăr a fost o dovadă
puternică și de netăgăduit că Isus era într-adevăr Fiul
lui Dumnezeu și Mesia cel promis. Ce cuvinte, expresii
sau detalii din Ioan 11:1-46 vă întăresc credința că Isus
Hristos este „învierea și viața”? Cum vă sunt influențate
viața și alegerile de această cunoaștere?

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată aici câteva sugestii:

învăța din experiența fiului cel mare ne poate ajuta să
fim mai asemănători lui Hristos? În ce fel este tatăl din
această pildă asemănător Tatălui nostru Ceresc?
LUCA 17:11-1 9

LUCA 15:1-1 0

Înțeleg membrii familiei dumneavoastră ce înseamnă
să piardă ceva – sau să se rătăcească? Vorbind despre
experiențele lor, puteți începe o discuție despre pilda
oii rătăcite și a monedei pierdute. Sau vă puteți juca
de-a v-ați ascunselea. Cum ne ajută această activitate
să înțelegem aceste pilde?

Pentru a-i ajuta pe membrii familiei să pună în practică relatarea despre cei zece leproși, îi puteți invita să
scrie bilețele de recunoștință și să le pună în secret
în diferite locuri din casă. Puteți, de asemenea, cânta
împreună „Numără binecuvântările”, Imnuri, nr. 155,
și puteți discuta despre binecuvântările pe care le-a
primit familia dumneavoastră.

LUCA 15:11-3 2

IOAN 11:1- 4 6

Cum putem fi ca tatăl din această poveste când cei
dragi ai noștri se rătăcesc? Ce lucru pe care îl putem

Vă puteți împărtăși în cadrul familiei mărturiile despre
Isus Hristos.

Să ne îmbunătățim predarea
Folosiți povestiri și exemple pentru a preda principii ale Evangheliei. Salvatorul a propovăduit
adesea principii ale Evangheliei folosind povestiri și pilde. Gândiți-vă la exemple și povestiri din propria viață,
care pot face ca un principiu al Evangheliei să prindă viață (vedeți Să predăm în modul Salvatorului, p. 22).
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Unde sunt cei nouă, de Liz Lemon Swindle

13 -1 9 MAI

Matei 19-20; Marcu 10; Luca 18
„Ce-mi mai lipsește? ”

Citiți și gândiți-vă la Matei 19-20; Marcu 10; și Luca 18, acordând atenție îndemnurilor pe
care le primiți. Notați-vă acele îndemnuri și decideți cum le veți pune în practică.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Dacă ați avea ocazia să-I adresați Salvatorului o întrebare, care ar fi aceea? Când un tânăr bogat L-a întâlnit
pe Salvator pentru prima oară, el L-a întrebat: „Ce bine
să fac ca să am viață veșnică?” (Matei 19:16). Răspunsul
Salvatorului a arătat atât apreciere pentru lucrurile
bune pe care tânărul băiat deja le făcuse, cât și încurajare plină de dragoste de a face mai mult. Când reflectăm la posibilitatea de a avea viață eternă, ne putem
întreba în mod asemănător dacă putem face ceva mai
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mult. Când întrebăm în felul nostru: „Ce-mi mai lipsește?” (Matei 19:20), Domnul ne poate oferi răspunsuri
care sunt la fel de personale ca răspunsul către tânărul
bogat. Indiferent de ceea ce ne cere Domnul să facem,
faptul de a acționa conform răspunsului Său va presupune ca noi să avem încredere în El mai mult decât
în propria judecată (vedeți Luca 18:9-14) și ca noi să
„[primim] împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș” (Luca
18:17; vedeți, de asemenea, 3 Nefi 9:22).

M atei 19 -2 0; M arcu 10; Luca 18

Idei pentru studiul din scripturi personal
MATEI 19:1-9 ; MARCU 10:1-1 2

Căsătoria dintre un bărbat și o femeie
este rânduită de Dumnezeu.
Acest schimb de replici dintre Salvator și farisei este
una dintre puținele relatări consemnate în care Salvatorul a propovăduit în mod clar despre căsătorie. După
ce citiți Matei 19:1-9 și Marcu 10:1-12, faceți o listă cu
mai multe afirmații care credeți că rezumă viziunea
Domnului cu privire la căsătorie. În ce fel vă ajută
cunoașterea planului salvării întocmit de Tatăl Ceresc
să înțelegeți de ce căsătoria dintre un bărbat și o femeie este rânduită de Dumnezeu?

fără a avea pata imoralității specificată în legea mai
mare. Cu excepția cazului în care membrul divorțat
a comis un păcat grav, acesta poate întruni condițiile
pentru o recomandare pentru templu sub aceleași
standarde de demnitate care sunt valabile și pentru
ceilalți membri” („Divorțul”, Ensign sau Liahona, mai
2007, p. 70).
MATEI 19:16 -2 2; MARCU 10:17-2 2; LUCA 18:18 -2 3

Dacă Îl întreb pe Domnul, El mă va
învăța ce trebuie să fac pentru a
moșteni viața eternă.
Relatarea tânărului bogat îi poate pune pe gânduri
chiar și pe ucenicii credincioși de-o viață. În timp ce
citiți Marcu 10:17-22, ce dovezi găsiți cu privire la credința și sinceritatea tânărului?

Căsătoria eternă face parte din planul lui Dumnezeu.

Poată că știți persoane care nu sunt de acord cu standardele Domului privind căsătoria sau care se opun
acestora.
MATEI 19:3 -9 ; MARCU 10:2-1 2

A propovăduit Isus faptul că
divorțul este inacceptabil sau că
oamenii divorțați nu ar trebui să se
căsătorească?
Într-o cuvântare despre divorț, vârstnicul Dallin H.
Oaks ne-a învățat că Tatăl Ceresc dorește ca relațiile de
căsătorie să fie eterne. Totuși, Dumnezeu înțelege că,
„din pricina împietririi inimilor [noastre]” (Matei 19:8),
inclusiv a alegerilor greșite și a egoismului unui soț sau
al amândurora, divorțul este uneori necesar.
Vârstnicul Oaks a explicat că Domnul „permite
persoanelor divorțate să se căsătorească din nou,

Asemenea tânărului bogat, cu toții suntem imperfecți
și incompleți, așadar, în calitate de ucenici, ar trebui să
ne întrebăm de-a lungul vieții noastre: „Ce-mi mai lipsește?”. Observați că răspunsul este oferit de Cel care
ne vede așa cum suntem cu adevărat (vedeți Marcu
10:21). Ce puteți face pentru a vă pregăti să-L întrebați
pe Domnul ce vă lipsește și a accepta răspunsul Său?
Vedeți, de asemenea, Larry R. Lawrence, „Ce-mi mai
lipsește?”, Ensign sau Liahona, nov. 2015, p. 33-35;
S. Mark Palmer, „Isus S-a uitat țintă la el [și] l-a iubit”,
Ensign sau Liahona, mai 2017, p. 114-116.
MATEI 20:1-1 6

Toată lumea poate primi binecuvântările
vieții eterne, indiferent când
acceptă Evanghelia.
Vă puteți regăsi în experiența vreunuia dintre lucrătorilor viei? Ce lecții pe care le găsiți în acest fragment considerați că vi se aplică? Mesajul vârstnicului Jeffrey R.
Holland, „Lucrătorii viei” (Ensign sau Liahona, mai 2012,
p. 31-33) vă poate ajuta să vedeți noi moduri prin care
puteți pune în practică această pildă. Ce alte îndemnuri primiți de la Spirit?
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13 -19 mai

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu familia dumneavoastră,
Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să accentuați
și să discutați pentru a răspunde nevoilor familiei dumneavoastră. Iată aici câteva sugestii:
MATEI 19:1-9 ; MARCU 10:1-1 2

Ar fi util pentru familia dumneavoastră să discutați
despre învățăturile lui Dumnezeu cu privire la căsătorie și familie? Dacă da, puteți citi „Familia: o declarație
oficială către lume” (Ensign sau Liahona, nov. 2010, p.
129). Cum pot ajuta învățăturile din declarație să
elimine confuzia și neadevărurile din mesajele lumii cu
privire la căsătorie și familie?
MARCU 10:23 -2 7

Care este diferența dintre a avea bogății și a te încrede
în bogății? (Vedeți Marcu 10:23-24.) În timp ce citiți
versetul 27, puteți atrage atenția asupra traducerii lui
Joseph Smith: „Pentru oamenii care își pun încrederea
în bogății este cu neputință; dar nu este cu neputință
pentru oamenii care își pun încrederea în Dumnezeu și
lasă totul de dragul Meu, căci pentru aceștia toate aceste
lucrurile sunt cu putință”.

MATEI 20:1-1 6

Pentru a ilustra principiile din Matei 20:1-16, puteți
organiza un concurs simplu, cum ar fi o întrecere
scurtă, și să promiteți că cel care va câștiga va primi
un premiu. După ce toată lumea participă la concurs,
dați tuturor același premiu, începând cu persoana
care a terminat ultima și încheind cu persoana care a
terminat prima. Ce ne învață acest lucru despre cine
primește binecuvântările vieții eterne în planul salvării
întocmit de Tatăl Ceresc?
MATEI 20:25 -2 7; MARCU 10:42- 4 5

Care este înțelesul expresiei „oricare va vrea să fie cel
dintâi între voi, să vă fie rob” (Matei 20:27)? Cum a fost
Isus Hristos exemplu în acest sens? Cum putem urma
exemplul Său în familia, episcopia sau ramura și comunitatea noastră?
LUCA 18:1-1 4

Ce învățăm despre rugăciune din cele două pilde din
aceste versete?

Să ne îmbunătățim studiul personal
Găsiți un timp potrivit pentru dumneavoastră. Adesea, este cel mai ușor să învățați când puteți studia
scripturile fără a fi întrerupt. Găsiți un timp potrivit pentru dumneavoastră și faceți tot ce puteți pentru a
studia în mod consecvent în acel interval de timp în fiecare zi.
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Hristos și tânărul conducător bogat, de Heinrich Hofmann

Zacheu în dud, de James Tissot

20 -2 6 MAI

Matei 21-23; Marcu 11; Luca 19-20; Ioan 12
„Iată, Împăratul tău vine”

Înainte de a citi ideile din acest rezumat, citiți Matei 21-23; Marcu 11; Luca 19-20; și Ioan 12.
Consemnați-vă impresiile pe care le-ați putea împărtăși membrilor familiei dumneavoastră
sau în clasele dumneavoastră din cadrul Bisericii.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Salvatorului Îi era foame după ce călătorise din Betania
spre Ierusalim, iar un smochin de pe marginea drumului părea a fi o sursă de mâncare. Dar, când Isus
S-a apropiat de pom, a descoperit că nu avea fructe
(vedeți Matei 21:17-20; Marcu 11:12-14, 20). Într-un fel,
smochinul era asemenea conducătorilor religioși ipocriți din Ierusalim; învățăturile lor goale și ritualurile lor
de credință nu ofereau nicio hrană spirituală. Fariseii
și cărturarii păreau a ține multe porunci, dar, totuși, nu
țineau două mari porunci: să iubească pe Dumnezeu și
pe aproapele lor ca pe ei înșiși (vedeți Matei 22:34-40;
23:23).
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Spre deosebire de asta, mulți oameni începuseră să
recunoască roadele bune ale învățăturilor lui Isus.
Când a sosit la Ierusalim, ei L-au întâmpinat cu ramuri
rupte din copaci pentru a le așterne înaintea Sa,
bucurându-se că, în cele din urmă, după cum fusese
profețit în vechime, „Împăratul tău vine” (Zaharia 9:9).
În timp ce citiți în această săptămână, gândiți-vă la roadele învățăturilor și sacrificiului ispășitor ale Salvatorului în viața dumneavoastră și cum puteți „aduce multă
roadă” (Ioan 12:24).

M atei 21-2 3; M arcu 11; Luca 19 -2 0; Ioan 12

Idei pentru studiul din scripturi personal
MATEI 23; LUCA 19:1-1 0; 20:45 - 4 7

Domnul nu judecă după înfățișare, ci
după dorințele inimii.
În vremea lui Isus, mulți oameni presupuneau că
vameșii, sau cei care colectau taxe, erau necinstiți și
furau de la oameni. Așadar, deoarece Zacheu, mai
marele vameșilor, era bogat, oamenii erau și mai
suspicioși cu privire la el. Dar Isus S-a uitat la inima lui
Zacheu. Ce ne învață Luca 19:1-10 despre inima lui
Zacheu? Puteți nota cuvintele din aceste versete care
descriu ce a făcut pentru a-și arăta devotamentul față
de Salvator. Care sunt dorințele inimii dumneavoastră? Ce faceți pentru a-L căuta pe Salvator, așa cum a
făcut Zacheu?
Interacțiunea Salvatorului cu cărturarii și fariseii este
diferită de interacțiunea Sa cu Zacheu. După cum a
explicat președintele Dieter F. Uchtdorf, „[Isus] S-a
ridicat cu mânie dreaptă împotriva ipocriților precum
cărturarii, fariseii și saducheii – cei care încercau să
pară neprihăniți pentru a obține lauda, puterea și averea lumii, în același timp asuprind oamenii pe care ar fi
trebuit să-i binecuvânteze” („Despre a fi sinceri”, Ensign
sau Liahona, mai 2015, p. 81).
În Matei 23, Salvatorul a folosit mai multe metafore
pentru a descrie ipocrizia. Puteți marca sau scrie
aceste metafore acordând atenție lucrurilor pe care le
învățăm despre ipocrizie. Ce sunteți inspirați să faceți
diferit datorită învățăturilor Salvatorului?
Vedeți, de asemenea, Doctrină și legăminte 88:62-63;
137:9.
MATEI 21:1-11; MARCU 11:1-11; LUCA 19:29 - 4 4;
SIOAN 12:12-1 6

Isus Hristos este Împăratul meu.
Relatările din Matei 21:1-11; Marcu 11:1-11; Luca
19:29-44; și Ioan 12:12-16 descriu începutul ultimei
săptămâni din viața muritoare a Salvatorului, inclusiv
intrarea Sa triumfală în Ierusalim. Cei care L-au recunoscut ca fiind Împăratul lor, și-au arătat devotamentul
ungându-I picioarele (vedeți Ioan 12:1-8), așternând

haine și crengi de palmier înaintea lui la intrarea în
Ierusalim și strigând cuvinte de laudă. Gândiți-vă în ce
fel următoarele resurse vă pot aprofunda înțelegerea
despre evenimentele care au avut loc la începutul ultimei săptămâni din viața muritoare a Salvatorului.

•

Un exemplu din vechime în care cineva este uns
împărat: 2 Împărați 9:1-13

•

O profeție din vechime despre intrarea triumfală:
Zaharia 9:9

•

Înțelesul cuvântului osana: Ghid pentru
scripturi, „Osana”

•

Profeții despre cum va veni din nou Salvatorul:
Apocalipsa 7:9-10; 19:11-16

Cum Îl puteți primi pe Salvator ca Domn și Împărat al
dumneavoastră?
MATEI 22:34 - 4 0

Cele mai mari două porunci sunt să
iubești pe Dumnezeu și să iubești pe
aproapele tău.
Dacă uneori simțiți că este greu să-L urmați pe Isus
Hristos, cuvintele Salvatorului spuse învățătorului legii
în Matei 22 vă pot ajuta să simplificați și să fiți mai
concentrați în ucenicia dumneavoastră. Iată un mod în
care puteți face acest lucru: întocmiți o listă cu câteva
dintre poruncile Domnului. Ce legătură are fiecare
poruncă de pe lista dumneavoastră cu cele două mari
porunci? Cum vă poate ajuta faptul de a vă concentra
pe cele două mari porunci să le țineți pe celelalte?
MATEI 23:5

Ce sunt filacteriile?
Filacteriile erau cutii din piele în care se țineau fâșii de
pergament pe care erau scrie fragmente din scripturi.
Iudeii legau aceste cutiuțe de fruntea sau brațele lor
cu benzi de piele ca pe o modalitate de a-și aminti
poruncile (vedeți Deuteronomul 6:6-8). Din mândrie,
fariseii purtau filacterii neobișnuit de mari, astfel încât
toată lumea să vadă cât de mult iubeau cuvântul lui
Dumnezeu.
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20 -2 6 mai

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată aici câteva sugestii:

ne exprimăm sau să ne apărăm credința în Hristos?
Pentru exemple de oameni care nu au cedat presiunii
sociale, vedeți Daniel 1:3-20; 3; 6; Ioan 7:45-53; 9:1-38;
și Mosia 17:1-4.

IOAN 12:1- 8

MATEI 21:12-1 7

Cum și-a exprimat Maria dragostea pentru Salvator?
Cum ne putem arăta noi dragostea față de El?

Cum dăm dovadă de evlavie și respect față de templu?
Ce lucruri care ne împiedică să facem din templu o
„casă de rugăciune” (Matei 21:12-13) și un loc de vindecare spirituală putem da „afară” din viețile noastre?
Puteți cânta „Îmi place să văd templul”, Cântece pentru
copii, p. 99.
MATEI 21:28 -3 2

Spălarea picioarelor lui Isus, de Brian Call

Ce lecții din pilda bărbatului cu cei doi fii vă pot ajuta
familia? De exemplu, puteți folosi povestirea pentru
a discuta despre importanța supunerii și pocăinței
sincere. Poate că membrii familiei dumneavoastră pot
scrie un scenariu pentru a pune în scenă pilda și a juca
pe rând roluri diferite.

IOAN 12:42- 4 3

Cum putem să dăm dovadă de respect față de alții
atunci când își exprimă sau apără crezurile religioase? Ce consecințe sociale ne descurajează uneori să

MATEI 22:15 -2 2

Care sunt câteva dintre lucrurile care sunt ale lui Dumnezeu (vedeți versetul 21) pe care ar trebui să I le dăm?

Să ne îmbunătățim predarea
Folosiți ilustrații pentru a-i implica pe membrii familiei. „Cartea cu picturi inspirate din Evanghelie și
Biblioteca media SZU de pe LDS.org conțin multe imagini și prezentări video care îi pot ajuta pe [membrii
familiei dumneavoastră] să vizualizeze concepte și evenimente” (Să predăm în modul Salvatorului, p. 22).
De exemplu, ilustrația care însoțește acest rezumat poate da viață relatării despre intrarea lui Hristos în
Ierusalim.
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Intrarea triumfală, de Walter Rane

A Doua Venire, de Harry Anderson

27 MAI-2 IUNIE

Joseph Smith – Matei 1; Matei 25;
Marcu 12-13; Luca 21
„Fiul Omului va veni”

În timp ce citiți Joseph Smith – Matei 1; Matei 25; Marcu 12-13; și Luca 21, vă puteți
întreba: „Ce mesaje au aceste capitole pentru mine? Pentru familia mea? Pentru
chemarea mea?”.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Ucenicii lui Isus din vremea Sa probabil că au crezut că
profeția Sa era de necrezut: mărețul templu din Ierusalim, centrul spiritual și cultural al poporului iudeu,
urma să fie distrus, astfel încât „nu va fi lăsată aici. . .
nicio piatră peste alta”. Evident că ucenicii au dorit să
știe mai mult. „Când se vor întâmpla aceste lucruri?”,
au întrebat ei. „Și care este semnul venirii Tale?”
(Joseph Smith – Matei 1:2-4) Răspunsurile Salvatorului
au revelat că groaznica distrugere a Ierusalimului – o
profeție ce s-a împlinit în anul 70 d.H. – va fi relativ
mică în comparație cu semnele venirii Sale din ultimele
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zile. Lucrurile care par a fi și mai stabile decât templul
din Ierusalim se vor dovedi a fi temporare – soarele,
luna, stelele, națiunile și marea. Chiar „puterile cerului
vor fi cutremurate” (Joseph Smith – Matei 1:33). Dacă
suntem alerți din punct de vedere spiritual, această
distrugere ne poate învăța să ne punem încrederea în
ceva cu adevărat permanent. După cum a promis Isus:
„Cerul și pământul vor pieri; totuși, cuvintele Mele nu
vor pieri. . . Și cine va păstra ca pe o comoară cuvântul
Meu nu va fi înșelat” (Joseph Smith – Matei 1:35, 37).

Joseph Smith – M atei 1; M atei 25; M arcu 12-13; Luca 21

Idei pentru studiul din scripturi personal
JOSEPH SMITH – MATEI

Ce este Joseph Smith – Matei?
Joseph Smith – Matei, din Perla de mare preț, este un
extras din Traducerea Bibliei de Joseph Smith. Cuprinde revizii la ultimul verset din Matei 23 și la întregul
capitol Matei 24 (vedeți Ghid pentru scripturi, „Traducerea lui Joseph Smith”). Reviziile inspirate ale lui
Joseph Smith restaurează adevăruri prețioase care au
fost pierdute. Versetele 12-21 din Joseph Smith – Matei
se referă la distrugerea Ierusalimului din vechime; versetele 21-55 conțin profeții despre ultimele zile.
JOSEPH SMITH – MATEI 1:21-3 7; MARCU 13:21-3 7;
LUCA 21:25 -3 8

Profețiile despre a Doua Venire a
Salvatorului mă pot ajuta să întâmpin
viitorul cu credință.
Când citim despre evenimentele care preced cea de-a
Doua Venire a lui Isus Hristos, acestea ne pot tulbura.
Dar, când Isus a profețit despre aceste evenimente, El
le-a spus ucenicilor: „Nu fiți tulburați” (Joseph Smith –
Matei 1:23). Cum puteți să „nu fiți tulburați” când auziți
despre cutremure, războaie, înșelăciuni și foamete?
Gândiți-vă la această întrebare în timp ce citiți aceste
versete. Marcați sau notați orice sfat pe care îl găsiți
care vă oferă alinare.
Vedeți, de asemenea, Doctrină și legăminte 29:14-21;
38:30; 45:16-52; 88:86-94.
JOSEPH SMITH – MATEI 1:26 -2 7, 38 -5 5; MATEI 25:1-1 3;
LUCA 21:29 -3 6

Trebuie să fiu mereu pregătit pentru a
Doua Venire a Salvatorului.
Dumnezeu nu a revelat nici „ziua, nici ceasul în care va
veni Fiul omului” (Matei 25:13). Dar El nu vrea ca acea
zi să vină peste noi „fără veste” (Luca 21:34), așadar El
ne-a oferit sfaturi despre cum să ne pregătim.

Pe măsură ce citiți aceste versete, identificați pildele și
alte comparații pe care le-a folosit Salvatorul pentru a
ne învăța să fim mereu pregătiți pentru a Doua Venire
a Sa. Ce învățați din ele? Ce vă inspiră să faceți?
MATEI 25:14 -3 0

Tatăl Ceresc Se așteaptă ca eu să
folosesc darurile Sale cu înțelepciune.
Pe vremea Salvatorului, un „talant” se referea la bani.
Dar pilda Domnului despre talanți ne poate învăța
despre cum dorește El să folosim fiecare binecuvântare pe care ne-a oferit-o. Domnul Se așteaptă ca noi să
dezvoltăm ceea ce ne-a oferit. În timp ce citiți această
pildă, faceți o listă cu câteva dintre binecuvântările și
ocaziile pe care vi le-a oferit Tatăl Ceresc. Ce Se așteaptă El să faceți cu aceste binecuvântări? Cum puteți
folosi aceste daruri mai înțelept? Cum v-ați dezvoltat
talentele în timp ce I-ați slujit Domnului?
MATEI 25:31- 4 6

Când le slujesc altora, Îl slujesc
pe Dumnezeu.
Dacă v-ați întrebat vreodată cum vă va judeca Domnul
viața, citiți pilda oilor și caprelor. Ce va conta cel mai
mult când veți sta înainte lui Hristos?
Vedeți, de asemenea, Mosia 2:17.
MARCU 12:18 -2 7

Va continua căsătoria după înviere?
Din revelațiile din zilele noastre, învățăm că afirmația
lui Isus, și anume: „După ce vor învia din morți, nici
nu se vor însura, nici nu se vor mărita”, se referă la cei
care nu au intrat în legământul căsătoriei celestiale
(vedeți D&L 132:15-16). O căsătorie celestială, în care
„un bărbat se căsătorește cu o femeie. . . prin noul și
nepieritorul legământ”, va dura „toată eternitatea” dacă
soțul și soția sunt fideli legămintelor lor (D&L 132:19).
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27 mai -2 iunie

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu familia dumneavoastră,
Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să accentuați
și să discutați pentru a răspunde nevoilor familiei dumneavoastră. Iată aici câteva sugestii:

dumneavoastră, care arată ca stropi de ulei? Puteți
lipi bucățele de obiecte ce reprezintă lucruri pe care
membrii familiei le pot face pentru a-și întări mărturiile
și a fi pregătiți pentru a Doua Venire, cum ar fi scripturi,
haine de biserică sau o poză a templului.

JOSEPH SMITH – MATEI

Pentru a ajuta membrii familiei dumneavoastră să
exploreze acest capitol, invitați-i să caute învățăturile
Salvatorului despre cum ne putem pregăti pentru a
Doua Venire a Sa (vedeți, de exemplu, versetele 22-23,
29-30, 37, 46-48). Ce pot face membrii familiei dumneavoastră pentru a urma acest sfat?
JOSEPH SMITH – MATEI 1:22, 37

Ce înseamnă să păstrăm ca pe o comoară cuvântul lui
Dumnezeu? Cum putem face aceasta ca familie? În ce
fel ne va ajuta acest lucru să evităm a fi înșelați?

MARCU 12:38 - 4 4; LUCA 21:1- 4

Ce pot învăța membrii familiei dumneavoastră din
exemplul văduvei? Ce i-a învățat Salvatorul pe ucenicii
Săi despre donații? Arătați o chitanță de zeciuială și
donații și discutați despre donațiile pe care familia
dumneavoastră le oferă Domnului și în ce fel ajută
acestea la clădirea împărăției lui Dumnezeu. Există
vreo donație pe care o oferă familia dumneavoastră, care nu poate fi consemnată pe o chitanță de
zeciuială?

MATEI 25:1-1 3

Puteți folosi ilustrația celor zece fecioare care însoțește acest rezumat pentru a discuta Matei 25:1-13. Ce
detalii descrise în aceste versete văd membrii familiei
în ilustrație?
Le-ar plăcea membrilor familiei dumneavoastră
să caute prin casă bucățele de hârtie, ascunse de
Bănuții văduvei, de Sandra Rast

Să ne îmbunătățim studiul personal
Pregătiți spațiul în care vă aflați. „Lucrurile fizice care ne înconjoară ne pot afecta profund abilitatea
de a învăța și de a simți adevărul” (Să predăm în modul Salvatorului, p. 15). Încercați să găsiți un loc care să
invite influența Duhului Sfânt atunci când studiați din scripturi. Muzica înălțătoare și tablourile pot invita, de
asemenea, Spiritul.
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Cinci dintre ele erau înțelepte, de Walter Rane

Spre pomenirea Mea, de Walter Rane

3 -9 IUNIE

Ioan 13-17

„Rămâneți în dragostea Mea”
În timp ce citiți învățăturile Salvatorului din Ioan 13-17, Duhul Sfânt vă va ajuta să
identificați mesajele menite pentru dumneavoastră. Consemnați impresiile pe care
le primiți.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Astăzi numim acel eveniment „Cina cea de taină”, dar
nu știm dacă ucenicii lui Isus au înțeles pe deplin că,
atunci când s-au întâlnit pentru praznicul anual de
Paște, aceasta urma să fie ultima cină alături de Învățătorul lor înainte de moartea Sa. Totuși, Isus „știa că I-a
sosit ceasul” (Ioan 13:1). La scurt timp urma să îndure
suferința din Ghetsimani, trădarea și negarea de către
cei mai apropiați prieteni ai Săi și moartea chinuitoare
de pe cruce. Totuși, în pofida a ceea ce urma să aibă
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loc, Isus nu S-a concentrat asupra Lui, ci asupra faptului de a le sluji ucenicilor Săi. El le-a spălat cu umilință
picioarele. El i-a învățat despre dragoste. Și i-a încredințat că, într-un fel, El nu-i va părăsi niciodată și ei nu
trebuie să-L părăsească vreodată. Ucenicii de atunci și
de acum găsesc alinare în promisiunea Sa: „Nu vă voi
lăsa orfani” (Ioan 14:18). „Dacă păziți poruncile Mele,
veți rămâne în dragostea Mea.” (Ioan 15:10)

Ioan 13 -17

Idei pentru studiul din scripturi personal
IOAN 13 -1 5

Îmi arăt dragostea față de Isus Hristos
ținând porunca Sa de a iubi.
Isus propovăduise deja că cele mai mari două porunci
aveau de-a face cu dragostea (vedeți Matei 22:34-40).
În acord cu acest lucru, dragostea a fost o temă majoră
a instrucțiunilor Sale finale oferite apostolilor Săi. În
timp ce citiți Ioan 13-15, puteți marca sau nota fiecare
mențiune a cuvintelor dragoste și iubire.
Puteți observa cuvântul porunci repetat în mod frecvent în aceste capitole, în asociere cu termenii dragoste și iubire. Ce puteți învăța despre legătura dintre
dragoste și porunci din învățăturile Salvatorului? Ce
alte cuvinte se repetă în mod frecvent alături de cuvintele dragoste și iubire în aceste capitole? Ținând cont
de ceea ce ați învățat, puteți scrie un rezumat despre
învățăturile Salvatorului despre dragoste.
Vedeți, de asemenea, D. Todd Christofferson, „[Rămâneți] în dragostea Mea”, Ensign sau Liahona, nov. 2016,
p. 48-51.
IOAN 14 -1 6

Duhul Sfânt mă ajută să-mi îndeplinesc
rolul de ucenic al lui Isus Hristos.
Isus Hristos știa că, în curând, Își va părăsi ucenicii
și știa că vor avea nevoie de sprijin spiritual odată
ce El va pleca. Pentru a-i ajuta să înțeleagă cum vor
primi acest sprijin, El i-a învățat despre Duhul Sfânt.
Ce învățați despre rolurile Duhului Sfânt din cuvintele
Salvatorului din următoarele versete?

•
•
•
•

Ioan 14:16-17, 26 
Ioan 15:26 
Ioan 16:7-11 
Ioan 16:12-15 

De ce le trebuia ucenicilor acest fel de ajutor de la
Duhul Sfânt? Cum Și-a îndeplinit Duhul Sfânt aceste
roluri în viața dumneavoastră? În timp ce continuați
să studiați Noul Testament, căutați modurile în care
Duhul Sfânt a binecuvântat ucenicii lui Isus. Cum ar fi

viața dumneavoastră diferită dacă ați permite Duhului
Sfânt să vă influențeze mai profund?
Vedeți, de asemenea, Mosia 3:19; 5:1-3; 3 Nefi 27:20;
Moroni 8:25-26; 10:5; Doctrină și legăminte 11:12-14;
Moise 6:61.
IOAN 15:1- 8

Pe măsură ce rămân în Isus, voi aduce
multe roade bune.
Ce poate însemna a rămâne în Hristos? (vedeți Ioan
15:4) Ce „rod” arată faptul că faceți parte din viță, care
Îl reprezintă pe Isus Hristos?
IOAN 17

Isus Hristos mijlocește pentru
ucenicii Săi.
Cuvintele lui Isus, consemnate în Ioan 17, sunt cunoscute drept rugăciunea [de mijlocire] a lui Isus. În
această rugăciune, Isus S-a rugat pentru apostolii Săi și
pentru „cei ce vor crede în [El] prin cuvântul lor” (Ioan
17:20). Aceasta înseamnă că Se ruga pentru dumneavoastră. Ce a cerut Isus de la Tatăl Său pentru dumneavoastră și pentru toți ceilalți credincioși?
Această rugăciune ne învață, de asemenea, adevăruri
profunde și eterne. Ce adevăruri descoperiți în timp ce
o citiți?
IOAN 17:11, 21-2 3

Cum sunt Isus Hristos și Tatăl
Ceresc una?
În rugăciunea Sa din Ioan 17, Isus a subliniat unitatea
dintre El și Tatăl, dar acest lucru nu înseamnă că El și
Tatăl Său sunt una și aceeași ființă. Când Salvatorul
S-a rugat ca ucenicii Lui să fie una „cum” – sau, cu alte
cuvinte, în același fel în care – El și Tatăl Său sunt una
(Ioan 17:22), El nu cerea ca ucenicii să devină o singură
ființă. Dorința Lui era ca ei să se bucure de aceeași
unitate pe care El o are cu Tatăl – unitate perfectă în
scop, inimă și minte.
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Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată aici câteva sugestii:

activitate pe membrii familiei dumneavoastră să înțeleagă mai bine învățăturile Salvatorului?

IOAN 13:1-1 7

Ce învață familia noastră din exemplul Salvatorului
din aceste versete? În ce moduri putem urma exemplul Său?
IOAN 13:34 -3 5; 15:9 -1 4

În timp ce discutați învățăturile Salvatorului despre dragoste, aveți, de asemenea, în vedere, aceste cuvinte ale
președintelui Thomas S. Monson: „În lumea de astăzi,
nicăieri nu este mai mare nevoie de acea temelie fermă a dragostei decât este în cadrul căminului. Și lumea
nu ar trebui să găsească nicăieri un exemplu mai bun
al acelei temelii decât în căminele sfinților din zilele
din urmă care au făcut ca dragostea să fie esența vieții
familiei lor. . . Dragostea este însăși esența Evangheliei,
cel mai nobil atribut al sufletului omenesc” („Precum
v-am iubit”, Ensign sau Liahona, febr. 2017, p. 4-5).
Membrii familiei dumneavoastră se pot distra împreună făcând desene sau scriind pe inimi de hârtie un
lucru pe care îl iubesc la ceilalți membri ai familiei. Ei
pot pune acele inimi prin casă ca un memento de a da
dovadă de dragoste unii pentru alții.
IOAN 15:1- 8

Poate fi distractiv să citiți aceste versete lângă o viță
de vie, un copac sau o altă plantă. Cum îi ajută această

Isus ne-a învățat: „Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele” (Ioan 15:5).

IOAN 15:17-2 7; 16:1-7

De ce credeți că Isus Hristos Și-a avertizat ucenicii despre persecuție? În ce fel sunt persecutați azi
ucenicii lui Hristos? În ce mod ne poate ajuta sfatul
Salvatorului din aceste versete când avem parte de
persecuție?
IOAN 16:33

Cum a biruit Hristos lumea? Cum ne-a oferit ispășirea
Sa pace și bucurie? (Vedeți, de asemenea, D&L 68:6.)
IOAN 17:21-2 3

Cum poate familia noastră să fie mai unită, precum
sunt Isus Hristos și Tatăl Ceresc? De ce dorește
Domnul ca noi să fim uniți? (Vedeți, de asemenea, D&L
38:27.)

Să ne îmbunătățim predarea
Citiți scripturile cu glas tare. În timp ce predați membrilor familiei dumneavoastră din scripturi, citirea
fragmentelor cu glas tare poate face ca povestirile din scripturi să prindă mai multă viață. Acest lucru
poate fi mai important pentru capitole ca Ioan 13-17, deoarece aceste capitole cuprind atât de multe dintre
cuvintele Salvatorului.

88

Învățătorul slujitor, de Del Parson

Și era noapte, de Benjamin McPherson

10 -1 6 IUNIE

Matei 26; Marcu 14; Luca 22; Ioan 18
„Nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu”

În timp ce citiți despre evenimentele descrise în Matei 26; Marcu 14; Luca 22; și Ioan 18,
fiți atenți la îndemnurile pe care le primiți, în special la cele care vă determină să faceți
schimbări în viața dumneavoastră.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Doar trei martori muritori au fost prezenți în Grădina
Ghetsimani în timpul suferinței lui Isus Hristos – și, în
marea majoritate a timpului, au dormit. În acea grădină
și, mai târziu, pe cruce, Isus a luat asupra Sa păcatele,
durerile și suferințele fiecărei persoane care a trăit
sau va trăi vreodată, deși aproape nicio persoană care
era în viață la acel moment nu știa de acel lucru. Dar,
până la urmă, evenimentele de valoare eternă cele mai
importante trec adesea fără a li se acorda prea multă
atenție de către lume. Totuși, Dumnezeu Tatăl știa ce
se întâmplă. A auzit ruga Fiului Său credincios: „«Tată,
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dacă voiești, depărtează paharul acesta de la Mine!
Totuși, facă-se nu voia Mea, ci a Ta». Atunci I s-a arătat
un înger din cer, ca să-L întărească” (Luca 22:42-43).
Deși nu am fost fizic prezenți pentru a fi martori la
acest gest de altruism și supunere, într-un fel, cu toții
putem fi martori ai ispășirii lui Isus Hristos. De fiecare
dată când ne pocăim și primim iertare de păcatele
noastre și de fiecare dată când simțim puterea care
întărește a Salvatorului, putem depune mărturie
despre ce s-a întâmplat în Grădina Ghetsimani.

M atei 26; M arcu 14; Luca 2 2; Ioan 18

Idei pentru studiul din scripturi personal
MATEI 26:17-3 0; MARCU 14:12-2 6; LUCA 22:7-3 9

Împărtășania este un prilej de a ne
aminti de Salvator.
Ce faceți pentru a vă aminti de oameni care au fost
importanți în viața dumneavoastră? Când Salvatorul a
prezentat ucenicilor Săi împărtășania, El a spus: „Faceți
lucrul acesta spre pomenirea Mea” (Luca 22:19; vedeți,
de asemenea, 3 Nefi 18:7). În ce fel vă ajută pâinea,
apa și alte elemente ale acestei rânduieli să vă amintiți
de El și de suferința Sa? Gândiți-vă la această întrebare
în timp ce citiți despre prima împărtășanie. De asemenea, aveți în vedere reviziile care se găsesc în Traducerea lui Joseph Smith (vedeți Ghid pentru scripturi).
Acordați-vă timp să vă gândiți la experiențele pe care
le aveți în fiecare săptămână în timpul împărtășaniei.
Ce puteți face pentru ca aceasta să aibă mai multă
însemnătate pentru dumneavoastră? Ați putea scrie
câteva lucruri pe care vă simțiți inspirați să vi le amintiți
despre Salvator – învățăturile Sale, faptele Sale de dragoste, momentele în care ați avut sentimentul puternic
că sunteți aproape de El sau păcatele și durerile pe
care le-a luat asupra Sa în numele dumneavoastră.
Vedeți, de asemenea, 3 Nefi 18:1-13; Doctrină și legăminte 20:76-79.
MATEI 26:36 - 4 6; MARCU 14:32- 4 2; LUCA 22:40 - 4 6

Salvatorul a suferit pentru mine
în Ghetsimani.
Președintele Russell M. Nelson ne-a invitat să „investim
timp pentru a învăța despre Salvator și despre sacrificiul Său ispășitor” („Să atragem puterea lui Isus Hristos
în viața noastră”, Ensign sau Liahona, mai 2017, p. 40).
Gândiți-vă la ceea ce veți face pentru a accepta invitația președintelui Nelson. Puteți începe prin a vă ruga
și a vă gândi la suferința Salvatorului în Ghetsimani, așa
cum este descrisă în aceste versete, și scriind îndemnurile și întrebările care vă vin în minte.

Pentru un studiu și mai aprofundat despre Salvator și
ispășirea Sa, încercați să cercetați alte scripturi pentru
a găsi răspunsuri la întrebări precum acestea:

•

De ce a fost necesară ispășirea Salvatorul? (Vedeți
2 Nefi 2:5-10, 17-26; 9:5-26; Alma 34:8-16; 42:9-26.)

•

Ce a simțit Salvatorul în timpul suferinței Sale?
(Vedeți Isaia 53:3-5; Mosia 3:7; Alma 7:11-13; D&L
19:16-19.)

•

Ce influență are suferința lui Hristos asupra vieții
mele? (Vedeți Ioan 10:10-11; Evrei 4:14-16; 1 Ioan
1:7; Alma 34:31; Moroni 10:32-33; Dallin H. Oaks,
„Întăriți de ispășirea lui Isus Hristos”, Ensign sau
Liahona, nov. 2015, p. 61-64.)

•

Alte întrebări pe care le am:



În timp ce învățați despre ce s-a întâmplat în Ghetsimani, este interesant să știți că Ghetsimani era o grădina de măslini în care se găsea și un teasc folosit pentru
a zdrobi măslinele și a extrage uleiul folosit la iluminat,
la pregătirea hranei, precum și ca medicament (vedeți
Luca 10:34). Modalitatea de a folosi o piatră grea pentru a extrage uleiul de măsline poate simboliza greutatea păcatului și durerii pe care a purtat-o Salvatorul
(vedeți D. Todd Christofferson „[Rămâneți] în dragostea
Mea”, Ensign sau Liahona, nov. 2016, p. 50-51).
MARCU 14:27-3 1, 66 -7 2; LUCA 22:31-3 2

Convertirea este un proces continuu.
Gândiți-vă la experiențele pe care le-a avut Petru
alături de Salvator – miracolele la care a fost martor
și doctrinele pe care le-a învățat. De ce i-a spus atunci
Salvatorul lui Petru: „După ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi”? (Luca 22:32; caractere
cursive adăugate) Ce ne învață vârstnicului David A.
Bednar despre diferența dintre a avea o mărturie și a
fi pe deplin convertit sau a te întoarce la Dumnezeu?
(Vedeți „Convertiți la Domnul”, Ensign sau Liahona, nov.
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2012, p. 106-109.) În timp ce citiți despre experiențele lui Petru din Marcu 14:27-31, 66-72, gândiți-vă la
propria convertire. Ce lecții puteți învăța de la Petru?
În timp ce continuați să citiți Noul Testament, ce dovezi

găsiți despre convertirea lui Petru și despre eforturile
sale de a-i întări pe alții? Ce efect a avut asupra convertirii sale primirea darului Duhului Sfânt? (Vedeți Ioan
15:26-27; Faptele apostolilor 1:8; 2:1-4.)

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce continuați să citiți cu membrii familiei
dumneavoastră despre ultima săptămână din viața
muritoare a Salvatorului, Spiritul vă poate ajuta să știți
ce principii să accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor familiei dumneavoastră. Iată aici câteva
sugestii:

studiat fragmentele din scripturi sugerate în secțiunea
de studiu al scripturilor personal „Salvatorul a suferit
pentru mine în Ghetsimani”.
LUCA 22:50 -5 1

Ce învățăm despre Isus din această experiență?

MATEI 26:17-3 0; MARCU 14:12-2 6; LUCA 22:7-3 9

Cum este experiența familiei dumneavoastră în fiecare
săptămână în timpul împărtășaniei? Faptul de a citi
despre prima împărtășanie poate duce la o discuție
despre importanța împărtășaniei și despre moduri
în care membrii familiei pot face ca preaslăvirea să
capete mai multă însemnătate pentru ei. Puteți arăta
ilustrația Împărțirea împărtășaniei (Carte cu picturi
inspirate din Evanghelie, nr. 108) și puteți împărtăși unii
altora idei despre ce puteți face înainte de împărtășanie, în timpul ei și după împărtășanie.
LUCA 22:40 - 4 6

Când membrii familiei dumneavoastră citesc aceste
versete, ei pot împărtăși ce au învățat în timp ce au

Lăsați-i! Până aici!, de Walter Rane

MATEI 26:36 - 4 6; MARCU 14:32- 4 2; LUCA 22:40 - 4 6

Ce învățăm din cuvintele Salvatorului din aceste versete?

Să ne îmbunătățim studiul personal
Studiați cuvintele profeților și apostolilor din zilele din urmă. Citiți ce ne-au învățat profeții și apostolii
din zilele din urmă despre adevărurile pe care le găsim în scripturi. De exemplu, în ultimul număr al revistei
Ensign sau Liahona, puteți căuta în index subiectul „Ispășire” (vedeți Să predăm în modul Salvatorului, p. 21).

92

Facă-se nu voia Mea, ci a Ta, de Walter Rane

Ecce Homo, de Antonio Ciseri

17-2 3 IUNIE

Matei 27; Marcu 15; Luca 23; Ioan 19
„S-a isprăvit”

Matei 27; Marcu 15; Luca 23; și Ioan 19 includ descrieri despre ultimele ore din viața
muritoare a Salvatorului. Căutați să simțiți dragostea Sa în timp ce studiați despre
sacrificiul și moartea Sa.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



În fiecare cuvânt și faptă, Isus Hristos a dat dovadă
de dragoste pură – ceea ce apostolul Pavel a numit
caritate (vedeți 1 Corinteni 13). Acest lucru a fost mai
evident ca niciodată în ultimele ore din viața muritoare
a Salvatorului. Atitudinea Sa tăcută plină de demnitate
în fața acuzațiilor a arătat că El „nu Se mânie [ușor]”
(1 Corinteni 13:5). Consimțirea Sa de a Se lăsa biciuit,
batjocorit și răstignit – fără a Se folosi de puterea Sa
pentru a pune capăt chinurilor Sale – au arătat că El
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este „îndelung [răbdător]” și că „acoperă totul” (vedeți
1 Corinteni 13:4, 7). Compasiunea Sa față de mama
Sa și mila Lui față de cei care L-au răstignit – chiar în
mijlocul suferințelor Sale fără egal – au arătat că El „nu
[căuta] folosul Său” (1 Corinteni 13:5). În ultimele Sale
momente pe pământ, Isus a făcut ceea ce făcuse de-a
lungul întregii Sale vieți muritoare – ne-a învățat prin
exemplu. Într-adevăr, caritatea este „dragostea pură a
lui Hristos” (Moroni 7:47).

M atei 27; M arcu 15; Luca 2 3; Ioan 19

Idei pentru studiul din scripturi personal
MATEI 27; MARCU 15; LUCA 23; IOAN 19

Dorința lui Isus Hristos de a suferi arată
dragostea Sa pentru Tatăl și pentru
noi toți.
Deși Salvatorul avea puterea să cheme din cer „legiuni
de îngeri” (Matei 26:53), El a ales de bunăvoie să îndure
judecăți nedrepte, batjocuri nemiloase și durere fizică
de neimaginat. De ce a făcut aceasta? „Datorită bunătății Sale pline de iubire și a îndelungatei Sale suferințe
pentru copiii oamenilor” (1 Nefi 19:9), a depus mărturie Nefi.
Vă puteți începe studiul despre ultimele ore din viața
Salvatorului citind 1 Nefi 19:9. Unde în Matei 27; Marcu 15; Luca 23; și Ioan 19 găsiți exemple despre fiecare
lucru pe care Nefi a spus că îl va suferi Isus?
„[Ei] Îl [vor] judeca pe El ca pe un lucru de nimic.” 
„Ei Îl biciuiesc.” 
„Ei Îl lovesc.” 
„Ei Îl scuipă.” 
Care fragmente vă ajută să simțiți „[bunătatea. . . plină]
de iubire” a Tatălui Ceresc și a lui Isus față de dumneavoastră? Pe care dintre atributele arătate de Salvator
vă simțiți inspirat să le dezvoltați mai bine?
MATEI 27:27- 4 9, 54; MARCU 15:16 -3 2;
LUCA 23:11, 35 -3 9; IOAN 19:1-5

Batjocorirea adevărului lui Dumnezeu
nu ar trebui să îmi slăbească credința.
Deși Isus îndurase batjocură de-a lungul întregii Sale
slujiri, aceasta s-a intensificat în timpul biciuirii și răstignirii Sale. Dar batjocura nu putea schimba adevărul:
Isus este Fiul lui Dumnezeu. În timp ce citiți despre
umilința pe care Isus a îndurat-o, gândiți-vă la opoziția și batjocura de care are parte lucrarea Sa azi. Ce
cunoștințe dobândiți cu privire la îndurarea opoziției?

Ce vă impresionează cu privire la cuvintele sutașului
din Matei 27:54?
MATEI 27:4 6; MARCU 15:34

L-a uitat Tatăl Ceresc pe Isus pe cruce?
Vârstnicul Jeffrey R. Holland ne-a oferit următoarea
perspectivă: „Vă depun mărturie că. . . un Tată perfect
nu L-a părăsit pe Fiul Său în acel ceas. . . Totuși, ca
sacrificiul suprem al Fiului Său să fie tot așa de întreg
precum a fost de solitar și voluntar, Tatăl a retras
pentru scurt timp de la Isus alinarea venită prin Spiritul
Său, sprijinul prezenței Sale. . . Pentru ca ispășirea
[Salvatorului] să fie nesfârșită și veșnică, El a trebuit să
simtă cum este să mori nu doar din punct de vedere
fizic, ci și spiritual, să simtă cum este să nu ai cu tine
Spiritul divin, lăsând pe cineva să se simtă complet
singur, respins, fără speranță” („Nimeni nu a fost cu El”,
Ensign sau Liahona, mai 2009, p. 87-88).
LUCA 23:34

Salvatorul este exemplul nostru
de iertare.
Cum vă simțiți când citiți cuvintele Salvatorului din Luca
23:34? Referindu-se la cuvintele Salvatorului, președintele Henry B. Eyring ne-a învățat: „Trebuie să iertăm și
să nu purtăm pică celor care ne jignesc. Salvatorul ne-a
dat un exemplu când Se afla pe cruce. . . Nu cunoaștem inimile celor care ne-au jignit” („That We May Be
One”, Ensign, mai 1998, p. 68). Cum vă ajută acest
verset dacă vă este greu să iertați pe cineva?
LUCA 23:39 - 4 3

Care este semnificația cuvântului
„rai” din afirmația pe care o face
Salvatorul tâlharului?
În scripturi, cuvântul rai înseamnă, de obicei, „un
loc de pace și fericire în lumea de după moarte a
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spiritelor” – un loc rezervat celor neprihăniți. Profetul Joseph Smith a explicat că termenul rai din Luca
23:43 este „o greșeală de traducere; Domnul a spus,
de fapt, că hoțul va fi cu El în lumea spiritelor” (Fideli

credinței, p. 119; vedeți, de asemenea, Joseph Smith,
Journal, 11 iunie 1843, josephsmithpapers.org). În
lumea spiritelor, tâlharului avea să i se propovăduiască
Evanghelia.

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu familia dumneavoastră,
Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să accentuați
și să discutați pentru a răspunde nevoilor familiei dumneavoastră. Iată aici câteva sugestii:
MATEI 27:3 -1 0

Deși Iuda Îl cunoștea personal pe Isus, acesta „s-a
îndepărtat de [Isus] și s-a simțit jignit de cuvintele Sale”
(Traducerea lui Joseph Smith, Marcu 14:31 ). Ce îi poate
face pe oamenii care par a avea mărturii puternice
să se îndepărteze de Salvator? Cum putem fi fideli lui
Isus Hristos?
MATEI 27:11-2 6; MARCU 15:1-1 5; LUCA 23:12-2 4;
IOAN 19:1-1 6

MATEI 27:4 6; LUCA 23:34, 43, 4 6; IOAN 19:26 -2 8, 30

Ați putea desemna fiecărui membru al familiei una sau
mai multe dintre afirmațiile pe care le-a făcut Salvatorul pe cruce, care se găsesc în aceste versete, și îi
puteți ruga să împărtășească ce învață despre Salvator
și misiunea Sa.
MATEI 27:4 6; LUCA 23:34, 43, 4 6; IOAN 19:26 -2 8, 30

Ați putea desemna fiecărui membru al familiei una sau
mai multe dintre afirmațiile pe care le-a făcut Salvatorul pe cruce, care se găsesc în aceste versete, și îi
puteți ruga să împărtășească ce învață despre Salvator
și misiunea Sa.

De ce a permis Pilat ca Isus să fie răstignit, deși știa că
Isus este nevinovat? Ce lecții învățăm din experiența
lui Pilat despre faptul de a sprijini ceea ce știm că
este drept? Membrii familiei dumneavoastră pot face
interpretări de rol care îi vor ajuta să sprijine ceea ce
este drept.

„Ducându-Și crucea, a ajuns la. . . Golgota” (Ioan 19:17).

ΩSă ne îmbunătățim predarea
Urmați exemplul de viață al Salvatorului. „Este util să studiați modurile în care a predat Salvatorul
– metodele pe care El le-a folosit și lucrurile pe care le-a spus. Însă, puterea Salvatorului de a preda și de
a-i înălța spiritual pe ceilalți a rezultat din. . . felul de persoană care a fost. Cu cât sunteți mai sârguincioși
în încercarea dumneavoastră de a trăi asemenea lui Isus Hristos, cu atât mai mult veți putea preda ca El”
(Să predăm în modul Salvatorului, p. 13).
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Hristos pe cruce, de Carl Heinrich Bloch

Paște oițele Mele, de Kamille Corry

24 -3 0 IUNIE

Matei 28; Marcu 16; Luca 24; Ioan 20-21
„A înviat”

Citiți, rugându-vă, Matei 28; Marcu 16; Luca 24; și Ioan 20-21, reflectând la bucuria pe
care o aveți datorită învierii lui Hristos. Gândiți-vă cum puteți împărtăși altora mărturia
dumneavoastră despre acest eveniment.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Pentru mulți dintre cei care au fost martori la moartea
lui Isus din Nazaret, este posibil ca aceasta să fi părut
ca un sfârșit ironic al unei vieți remarcabile. Nu a fost
acesta omul care l-a ridicat din morți pe Lazăr? Nu a
scăpat El de atâtea ori de amenințările cu moartea
făcute de farisei? El a avut puterea de a vindeca pe
cei orbi, leproși și paralizați. Chiar și vântul, și marea
L-au ascultat. Și, totuși, ultimele Sale cuvinte, în timp
ce atârna pe cruce au fost: „S-a isprăvit” (Ioan 19:30).
Poate că era o frântură de sinceritate în cuvintele batjocoritoare: „Pe alții i-a mântuit, și pe Sine Însuși nu Se
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poate mântui!” (Matei 27:42). Dar noi știm că moartea
lui Isus nu a fost sfârșitul poveștii. Știm că tăcerea mormântului a fost temporară și că lucrarea de salvare a
lui Hristos era abia la început. Astăzi, El nu Se află printre „cei morți”, ci printre cei vii (Luca 24:5). Învățăturile
Sale nu aveau să fie aduse la tăcere, căci ucenicii Săi
loiali aveau să propovăduiască „[tuturor neamurilor]”
Evanghelia, având încredere în promisiunea Sa că El va
fi cu ei „în toate zilele [lor], până la sfârșitul veacului”
(Matei 28:19-20).

M atei 28; M arcu 16; Luca 24; Ioan 20 -2 1

Idei pentru studiul din scripturi personal
MATEI 28; MARCU 16; LUCA 24; IOAN 20

IOAN 20:19 -2 9

Deoarece Isus a înviat, și eu voi învia.

„Ferice de cei ce n-au văzut, și
au crezut.”

În aceste fragmente, veți citi despre unul dintre cele
mai importante evenimente din istoria lumii: învierea lui Isus Hristos. În timp ce citiți, puneți-vă în locul
oamenilor care au fost martori la evenimentele cu privire la înviere. Cum s-au simțit oare acei martori? Cum
vă simțiți dumneavoastră în timp ce citiți despre învierea Salvatorului? Gândiți-vă cum v-a influențat aceasta
felul în care priviți viața, relațiile cu alții, credința în
Hristos și credința în alte adevăruri ale Evangheliei.
Vedeți, de asemenea, Ghid pentru scripturi, „Învierea”.
LUCA 24:13 -3 5

Îl putem invita pe Salvator să „[rămână]
cu noi”.
Experiența pe care au avut-o cei doi ucenici călători
care L-au întâlnit pe Salvatorul înviat poate fi asemănată cu cărarea pe care mergeți dumneavoastră ca
ucenic. Ce legături observați între această relatare și
experiențele pe care le aveți ca ucenic al lui Hristos?
Cum puteți păși alături de El azi și cum Îl puteți invita
să mai rămână puțin? (Luca 24:29) Cum veți recunoaște prezența Sa în viața dumneavoastră? În ce moduri
v-a depus Duhul Sfânt mărturie despre divinitatea lui
Isus Hristos?
LUCA 24:36 - 4 3; IOAN 20

Are Isus Hristos un trup?
Prin relatările despre aparițiile Domnului înviat înaintea Mariei Magdalena și, mai târziu, prin interacțiunile
Sale cu ucenicii Săi, învățăm că învierea lui Isus a fost
reală și fizică. El a mers, a vorbit și a mâncat alături
de ucenicii Săi în trupul Său înviat și glorificat. Există
și alte fragmente din scripturi care depun mărturie
că Isus Hristos are un trup din carne și oase: Filipeni
3:20-21; 3 Nefi 11:13-15; Doctrină și legăminte 110:2-
3; 130:1, 22.

Poate fi dificil de crezut că un lucru este adevărat
fără a avea o dovadă concretă. Uneori, vă puteți simți
asemenea lui Toma, care a spus: „Dacă nu voi vedea. . .
nu voi crede” (Ioan 20:25). Drept răspuns, Salvatorul
i-a spus lui Toma: „Ferice de cei ce n-au văzut, și au
crezut” (Ioan 20:29). Cum ați fost binecuvântat când ați
crezut în lucruri spirituale pe care nu le puteați vedea?
Ce vă ajută să aveți credință în Salvator chiar și atunci
când nu Îl puteți vedea? Ce alte adevăruri credeți chiar
și fără dovezi fizice? Cum puteți continua să vă întăriți
credința în „lucruri care nu se văd, care sunt adevărate”? (Alma 32:21; vedeți, de asemenea, Eter 12:6.)
Puteți consemna în jurnal experiențe care v-au ajutat
să credeți în Isus Hristos sau le puteți împărtăși cuiva
cunoscut.
IOAN 21:1-1 7

Salvatorul mă invită să hrănesc
oile Sale.
Poate fi interesant de comparat interacțiunea Salvatorului cu apostolii Săi din Ioan 21 cu prima oară în care
le-a poruncit să-și lase năvoadele, așa cum e consemnat în Luca 5:1-11. Ce asemănări și deosebiri găsiți? Ce
învățături despre ucenicie găsiți?
Gândiți-vă în ce fel vi se pot aplica cuvintele Salvatorului din Ioan 21:15-17. Vă reține ceva de la a sluji
oilor Domnului? Cum ați răspunde dacă Domnul v-ar
întreba: „Mă iubești?” Gândiți-vă cum vă puteți arăta
dragostea față de Domnul.
Vedeți, de asemenea, Jeffrey R. Holland, „Cea dintâi și
cea mai mare poruncă”, Ensign sau Liahona, nov. 2012,
p. 83-85.
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Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce terminați de citit Evangheliile cu membrii
familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți
ce principii să accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor familiei dumneavoastră. Iată aici câteva
sugestii:
MATEI 28:6

De ce sunt cuvintele „Nu este aici, ci a înviat” unele dintre cele mai pline de speranță și importante din câte
s-au rostit vreodată?
MATEI 28; MARCU 16; LUCA 24; IOAN 20 -2 1

În timp ce familia dumneavoastră citește aceste capitole, acordați atenție oamenilor care au interacționat cu
Isus în fiecare relatare. De exemplu, la un moment dat,
vă puteți concentra asupra oamenilor care au vizitat
mormântul Salvatorului. Apoi, puteți studia cu atenție
acțiunile apostolilor sau ale ucenicilor care se aflau în
drum spre Emaus.

MATEI 28:16 -2 0; MARCU 16:14 -2 0; LUCA 24:4 4 -5 3

Discutați cu familia despre lucrarea pe care Hristos
le-a cerut apostolilor să o facă. Cum putem ajuta noi la
îndeplinirea acestei lucrări? Puteți împărtăși o situație
în care ați simțit că „Domnul lucra împreună cu [dumneavoastră]” pentru a vă ajuta să-I îndepliniți scopurile?
(Marcu 16:20)
IOAN 21:15 -1 7

Puteți citi aceste versete în timp ce mâncați împreună.
Acest lucru poate oferi mai multă însemnătate cuvintelor Salvatorului, „paște oile Mele”. Având în vedere
lucrurile pe care Isus le-a predat despre oi în Noul
Testament (vedeți, de exemplu, Matei 9:35-36; 10:5-6;
25:31-46; Luca 15:4-7; Ioan 10:1-16), de ce este ideea
de a paște oi o metaforă bună pentru faptul de a hrăni
și a îngriji copiii lui Dumnezeu? Ce ne învață metafora
despre sentimentele pe care le au Tatăl Ceresc și Isus
despre noi?

Drumul către Emaus, de Jon McNaughton

Să ne îmbunătățim studiul personal
Folosiți muzica pentru a invita Spiritul și a învăța doctrina. Ascultând sau cântând imnuri precum
„Isus a înviat” sau „Hristos astăzi a-nviat”, Imnuri, nr. 123, 124, puteți invita Spiritul și puteți învăța despre
învierea Salvatorului.
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Hristos și Maria la mormânt, de Joseph Brickey.

Ziua Cincizecimii, de Sidney King

1-7 IULIE

Faptele apostolilor 1-5
„Și-Mi veți fi martori”

În timp ce studiați Faptele apostolilor 1-5, Duhul Sfânt vă poate inspira să găsiți
adevăruri care sunt relevante pentru viața dumneavoastră. Fiți atenți la versetele care
vă impresionează și căutați ocazii să împărtășiți ce învățați.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



V-ați întrebat vreodată la ce s-a gândit Petru și ce a
simțit când, alături de ceilalți apostoli, „stăteau. . . cu
ochii pironiți spre cer” în timp ce Isus Se înălța la Tatăl
Său (Faptele apostolilor 1:10)? Biserica întemeiată
de Fiul lui Dumnezeu era acum condusă de Isus prin
intermediul lui Petru, profetul lui Dumnezeu. Sarcina
de a coordona lucrarea de a „[face] ucenici din toate
neamurile” era acum pe umerii lui Petru (Matei 28:19).
În cartea Faptele apostolilor, nu găsim nicio dovadă
dacă el s-a simțit nepregătit sau dacă i-a fost teamă. Ce
găsim, sunt exemple de mărturie și convertire neînfricate, vindecări miraculoase, manifestări spirituale și o

102

creștere semnificativă a Bisericii. Acum, având darul
Duhului Sfânt, Petru nu mai era pescarul neînvățat pe
care Isus l-a găsit pe țărmurile Mării Galileii. Nici bărbatul zdrobit de durere care, cu doar câteva săptămâni
înainte, plângea plin de amărăciune pentru că spusese
că nu-L cunoștea pe Isus din Nazaret.
În Faptele apostolilor, veți citi declarații puternice
despre Isus Hristos și Evanghelia Sa. Veți afla, de
asemenea, cum poate acea Evanghelie să transforme
oameni – inclusiv pe dumneavoastră – în ucenicii curajoși care Dumnezeu știe că pot fi.

Faptele apostolilor 1-5

Idei pentru studiul din scripturi personal
FAPTELE APOSTOLILOR 1:1- 8 , 15 -2 6; 2:1- 4 2;
4:1-1 3, 31-3 3

Isus Hristos conduce Biserica Sa prin
Duhul Sfânt.
În Faptele apostolilor sunt consemnate eforturile
apostolilor de a întemeia Biserica lui Isus Hristos după
înălțarea Salvatorului. Chiar dacă Isus Hristos nu Se
mai afla pe pământ, El a condus Biserica prin revelație
transmisă prin Duhul Sfânt. Gândiți-vă cum a îndrumat
Duhul Sfânt noii conducători ai Bisericii lui Hristos, în
timp ce citiți următoarele fragmente: Faptele apostolilor 1:1-8, 15-26; 2:1-42; 4:1-13, 31-33.
Care sunt unele dintre însărcinările, chemările sau responsabilitățile pe care vi le-a dat Domnul? Ce învățați
din experiențele acestor primi apostoli despre cum vă
puteți bizui pe Duhul Sfânt pentru a vă îndruma?
Vedeți, de asemenea, Ghid pentru scripturi,
„Duhul Sfânt”.
FAPTELE APOSTOLILOR 2:1-1 8

Care este scopul darului limbilor?
Darul limbilor este caracterizat uneori ca fiind faptul
de a vorbi o limbă pe care nimeni nu o înțelege. Dar,
profetul Joseph Smith a făcut referire la evenimentele descrise în Faptele apostolilor 2 pentru a clarifica
faptul că acest dar al Spiritului este „[dat] în scopul
predicării [Evangheliei] printre cei a căror limbă nu este
înțeleasă, ca în ziua Cincizecimii. . . Menirea supremă
a [darului limbilor] este să vorbiți străinilor” (Învățături
ale președinților Bisericii: Joseph Smith [2008], p. 406).
Sărbătoarea Cincizecimii, mare sărbătoare iudaică, a
adus la Ierusalim iudei din multe națiuni. Darul limbilor
a făcut posibil ca acești vizitatori să înțeleagă cuvintele
apostolilor în limba lor maternă.
FAPTELE APOSTOLILOR 2:36 - 4 7; 3:13 -2 1

Primele principii și rânduieli ale
Evangheliei mă ajută să vin la Hristos.
V-ați simțit vreodată „străpunși în inimă”, asemenea
iudeilor în ziua Cincizecimii (Faptele apostolilor 2:37)?

Poate ați făcut ceva ce regretați sau poate, pur și simplu, doriți să vă schimbați viața. Ce ar trebui să faceți
când aveți aceste sentimente? Sfatul lui Petru către
iudei se găsește în Faptele apostolilor 2:38. Remarcați
influența pe care primele principii și rânduieli ale Evangheliei (incluzând credința, pocăința, botezul și darul
Duhului Sfânt – sau ceea ce, uneori, este numit doctrina lui Hristos) au avut-o asupra acestor convertiți, așa
cum este consemnat în Faptele apostolilor 2:37-47.
Este posibil să fi fost deja botezați și să fi primit darul
Duhului Sfânt, așadar, cum continuați să puneți în
practică doctrina lui Hristos? Gândiți-vă la următoarele
cuvinte ale vârstnicului Dale G. Renlund: „Putem fi perfecționați în mod repetat. . . exercitându-ne credința în
[Hristos], pocăindu-ne, luând din împărtășanie pentru
a ne reînnoi legămintele și binecuvântările botezului și
primindu-L pe Duhul Sfânt drept însoțitor permanent.
Când facem aceste lucruri, devenim mai asemănători lui Hristos și suntem capabili să îndurăm până la
sfârșit” („Sfinții din zilele din urmă continuă să încerce”,
Ensign sau Liahona, mai 2015, p. 56).
Vedeți, de asemenea, 2 Nefi 31; 3 Nefi 11:31-41; 27;
Brian K. Ashton, „Doctrina lui Hristos”, Ensign sau Liahona, nov. 2016, p. 106-109.
FAPTELE APOSTOLILOR 3:19 -2 1

Ce sunt „vremurile de înviorare”
și „vremurile așezării din nou a
tuturor lucrurilor”?
„Vremurile de înviorare” se referă la mileniu, când Isus
Hristos Se va întoarce pe pământ. „Vremurile așezării
din nou a tuturor lucrurilor” se referă la restaurarea
Evangheliei.
FAPTELE APOSTOLILOR 3; 4:1-3 1; 5:12- 4 2

Ucenicilor lui Isus Hristos li se dă
puterea de a înfăptui miracole în
numele Său.
Ologul spera să primească bani de la cei care veneau
la templu. Însă, slujitorii Domnului i-au oferit mult mai
mult. În timp ce citiți Faptele apostolilor 3; 4:1-31 și
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5:12-42, gândiți-vă la influența avută de miracolul care
a urmat asupra:

înalților preoți și conducătorilor;


ologului;


altor sfinți.


lui Petru și Ioan;


Vedeți, de asemenea, prezentările video „Peter and
John Heal a Man Crippled Since Birth (Petru și Ioan
vindecă un olog din naștere)” și „Peter Preaches and Is
Arrested (Petru predică și este arestat)” (LDS.org).

martorilor de la templu;


Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată câteva sugestii.
FAPTELE APOSTOLILOR 2:37

Când v-ați simțit „străpunși în inimă” când cineva predica Evanghelia? Ce înseamnă acest sentiment? De ce
este important să ne întrebăm „ce trebuie să facem?”
când avem astfel de sentimente?

Ce am, îți dau, de Walter Rane

FAPTELE APOSTOLILOR 3:1- 8

FAPTELE APOSTOLILOR 4:32-5 :11

Cum a fost bărbatul de la templu binecuvântat într-un
alt mod decât se aștepta? Cum am văzut binecuvântările Tatălui Ceresc venind la noi în moduri neașteptate?

Membrilor familiei dumneavoastră s-ar putea să le placă să interpreteze o scenetă pe baza relatării despre
Anania și Safira, purtând costume simple și folosind
câteva monede. Ce lecții putem desprinde din această
povestire? În funcție de nevoile familiei dumneavoastră, puteți discuta despre cinste, susținerea conducătorilor Bisericii sau consacrare.

FAPTELE APOSTOLILOR 3:12-2 6; 4:1-2 1; 5:12- 4 2

Ce vă impresionează cu privire la credința lui Petru
și Ioan? Cum putem fi curajoși în mărturia noastră
despre Isus Hristos?

Să ne îmbunătățim predarea
Alegeți un subiect. Permiteți membrilor familiei să aleagă, pe rând, un subiect din Faptele apostolilor 1-5
pe care să-l studiați împreună.
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Înălțarea Domnului, de William Henry Margetson

Fie ca noi să trăim așa, de Sam Lawlor

8 -1 4 IULIE

Faptele apostolilor 6-9
„Ce vrei să fac? ”

Începeți citind Faptele apostolilor 6-9. Sugestiile din acest rezumat vă pot ajuta să
identificați unele dintre principiile importante din aceste capitole, deși puteți găsi altele în
cadrul propriului studiu.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Dacă ar exista cineva despre care am crede că nu s-ar
putea converti, acesta ar fi, probabil, Saul – un fariseu
care avea reputația de a persecuta creștini. Așadar,
când Domnul i-a spus unui ucenic, pe nume Anania,
să-l caute pe Saul și să-i dea o binecuvântare, Anania
a ezitat pe bună dreptate. „Doamne”, a spus el, „am
auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut
omul acesta sfinților Tăi în Ierusalim” (Faptele apostolilor 9:13). Însă, Domnul cunoștea inima lui Saul și
potențialul lui și avea, în minte, o misiune pentru Saul:
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„El este un vas, pe care l-am ales, ca să ducă numele Meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților, și
înaintea fiilor lui Israel” (Faptele apostolilor 9:15). Prin
urmare, Anania s-a supus și, când l-a găsit pe acest
fost persecutor, l-a numit „frate Saule” (Faptele apostolilor 9:17). Dacă Saul s-a putut schimba complet și
Anania l-a acceptat fără probleme, ar trebui noi să
credem despre cineva că nu se poate schimba – inclusiv noi înșine?

Faptele apostolilor 6 -9

Idei pentru studiul din scripturi personal
FAPTELE APOSTOLILOR 6 - 8

Inima mea trebuie să fie „curată
înaintea lui Dumnezeu”.
O biserică în creștere presupunea o nevoie mai mare
de ucenici care să slujească în împărăție. Potrivit celor
relatate în Faptele apostolilor 6:1-15, ce calități căutau
cei Doisprezece Apostoli la cei care urmau să slujească
alături de ei? În timp ce citiți Faptele apostolilor 6-8,
observați cum au fost văzute aceste calități, precum și
altele, la oameni precum Ștefan și Filip. Ce-i lipsea lui
Simon și ce putem învăța de la el despre faptul de fi
dornici să ne schimbăm?

Vedeți, de asemenea, prezentarea video „The
 artyrdom of Stephen (Martiriul lui Ștefan)” (LDS.org).
M
FAPTELE APOSTOLILOR 7:54 - 6 0

În afară de Ștefan, cine altcineva au
mai fost martirizați pentru mărturia lor
despre Isus Hristos?

Este ceva ce vă simțiți inspirați să schimbați la dumneavoastră pentru a vă asigura că inima dumneavoastră
este „curată înaintea lui Dumnezeu” (Faptele apostolilor 8:21-22)? Cum ar putea faptul de a face această
schimbare să vă binecuvânteze în timp ce-I slujiți lui
Dumnezeu?

Ștefan este primul martir creștin cunoscut (cineva care
este omorât pentru crezurile sale) de după învierea
lui Isus. De-a lungul istoriei, mulți alți sfinți au fost, de
asemenea, omorâți pentru că nu și-au negat credința în Isus Hristos. Unii dintre ei sunt menționați în
2 Cronici 24:20-21; Marcu 6:17-29; Faptele apostolilor
12:1-2; Apocalipsa 6:9-11; Mosia 17:20; Alma 14:8-11;
Helaman 13:24-26; Doctrină și legăminte 109:47-49;
135:1-7 și Avraam 1:11. Este foarte probabil ca, după
învierea Salvatorului, toți apostolii, cu excepția lui Ioan,
să fi murit ca martiri.

FAPTELE APOSTOLILOR 6 -7

FAPTELE APOSTOLILOR 8:26 -3 9

Faptul de a ne împotrivi Duhului Sfânt
poate duce la faptul de a-i respinge pe
Salvator și pe profeții Săi.
Conducătorii iudei, deșii aveau responsabilitatea de a
pregăti oamenii pentru venirea lui Mesia, L-au respins
pe Isus Hristos și au cerut răstignirea Sa, din cauza
mândriei și a setei lor de putere. Cum s-a întâmplat
acest lucru? Ștefan le-a spus: „Voi întotdeauna vă
împotriviți Duhului Sfânt” (Faptele apostolilor 7:51). Ce
credeți că înseamnă să te împotrivești Duhului Sfânt?
De ce faptul de a te împotrivi Duhului Sfânt duce la
faptul de a-i respinge pe Salvator și pe profeții Săi?
În timp ce citiți Faptele apostolilor 6-7, căutați alte
mesaje pe care Ștefan le-a transmis iudeilor. În legătură cu ce fel de atitudini a avertizat el? Recunoașteți
vreo atitudine asemănătoare la dumneavoastră? Ce vă
învață cuvintele lui Ștefan despre consecințele faptului de a vă împotrivi Duhului Sfânt? Cum puteți fi mai
sensibili și mai receptivi la îndemnurile Duhului Sfânt în
viața dumneavoastră?

Duhul Sfânt mă va ajuta să-i îndrum pe
alții la Isus Hristos.
Ce învățați despre împărtășirea Evangheliei din relatarea din Faptele apostolilor 8:26-39? Cum l-a ajutat
Duhul Sfânt pe Filip? Cum se aseamănă faptul de a
împărtăși Evanghelia cu cel de a fi ghid? (Vedeți Faptele
apostolilor 8:31.)
FAPTELE APOSTOLILOR 9:1-3 1

Când mă supun voinței Domnului, pot
să devin un instrument în mâinile Sale.
Convertirea lui Saul pare foarte neașteptată; el s-a
schimbat „îndată”, de la a-i întemnița pe creștini la a-L
propovădui pe Hristos în sinagogi (Faptele apostolilor
9:20). În timp ce citiți această povestire, cugetați la
motivul pentru care a fost atât de dornic să se schimbe. (Pentru a citi descrierea pe care Saul a făcut-o
propriei convertiri, vedeți Faptele apostolilor 22:1-16
și 26:9-18. Remarcați că, la vremea acestor relatări,
numele lui Saul fusese schimbat în Pavel.)
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Deși este adevărat că experiența lui Saul este neobișnuită – în cazul celor mai mulți oameni, convertirea
este un proces mult mai lung – ce puteți învăța de la
Saul cu privire la convertire? Ce învățați din modul în
care Anania și ceilalți ucenici au reacționat față de convertirea lui Saul? Ce veți face pentru a pune în practică
aceste învățături în viața dumneavoastră? Puteți începe
întrebând, în rugăciune, așa cum a făcut Saul: „Ce vrei

să fac?”. Sau puteți scrie această întrebare ca titlu în
jurnalul dumneavoastră și să consemnați impresii pe
care le primiți de-a lungul timpului.
Vedeți, de asemenea, Dieter F. Uchtdorf, „Așteptând
pe drumul către Damasc”, Ensign sau Liahona, mai
2011, p. 70-77; „The Road to Damascus (Drumul către
Damasc)” (prezentare video, LDS.org).

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată câteva sugestii.
FAPTELE APOSTOLILOR 6:8 -7 :60

Comparați relatările despre Ștefan din Faptele apostolilor 6:8 și Faptele apostolilor 7:51-60 cu cele despre
Salvator din Luca 23:1-46. Cum a urmat Ștefan exemplul Salvatorului?

Tabita, scoală-te! de Sandy Freckleton Gagon

FAPTELE APOSTOLILOR 7:51- 6 0

FAPTELE APOSTOLILOR 9:32- 4 3

Cum l-a binecuvântat Duhul Sfânt pe Ștefan când era
persecutat? Când am primit tărie de la Duhul Sfânt în
timpul greutăților?

Puteți să vă invitați membrii familiei să facă desene cu
ceea ce este relatat în Faptele apostolilor 9:32-43. Ce
învață de la Enea, Tabita și văduvele din Iope despre
ce înseamnă să fii ucenic adevărat? Cum poate cineva
care este „[plin] de fapte bune” să ajute alți oameni să
creadă în Domnul? (Vedeți Faptele apostolilor 9:36, 42;
„Capitolul 60: Petru o readuce pe Tabita la viață”, New
Testament Stories (Povestiri din Noul Testament), p. 156-
157, sau prezentarea video asociată de pe LDS.org).

FAPTELE APOSTOLILOR 9:5

Știu membrii familiei dumneavoastră ce înseamnă să
„arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș”? Un țepuș era
un par ascuțit folosit pentru a îndruma animalele. Adesea, animalele loveau în țepușă când erau împunse,
ceea ce făcea ca țepușa să intre și mai mult în carnea
animalului. În ce moduri ni se aplică această analogie?

Să ne îmbunătățim studiul personal
Asemănați scripturile cu viața dumneavoastră. În timp ce citiți, gândiți-vă cum pot fi puse în practică
în viața dumneavoastră povestirile și învățăturile din scripturi. De exemplu, când v-ați simțit „[plini] de Duhul
Sfânt” în perioade de încercare sau de persecuție (Faptele apostolilor 7:55)?
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Îl văd pe Fiul Omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu, de Walter Rane

15 -2 1 IULIE

Faptele apostolilor 10-15

„Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, și numărul ucenicilor
se mărea”
Citiți, cu atenție, Faptele apostolilor 10-15 alocând timp în care Spiritul să vă transmită
gânduri și sentimente. Ce puteți învăța din aceste capitole?
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



În timpul slujirii Sale din viața muritoare, învățăturile lui
Isus Hristos au schimbat adesea tradiții și crezuri avute
de mult timp de oameni; acest lucru nu a încetat nici
după ce El S-a înălțat la cer – la urma urmei, El a continuat să îndrume Biserica Sa prin revelație. De exemplu,
în timpul vieții lui Isus, ucenicii Săi au predicat Evanghelia doar iudeilor. Însă, la scurt timp după ce Salvatorul
a murit și Petru a devenit profetul Bisericii, Isus Hristos
i-a revelat lui Petru că sosise timpul ca Evanghelia să fie
predicată și celor care nu erau iudei. Ideea de a împărtăși Evanghelia neamurilor nu pare surprinzătoare
astăzi, așadar care este învățătura pe care trebuie s-o
desprindem din această relatare? Poate că o învățătură

110

este aceea că schimbările în ceea ce privește regulile
și practica – atât în Biserica din vechime, cât și în cea
din zilele noastre – vin prin revelație de la Domnul dată
conducătorilor Săi aleși (Amos 3:7; D&L 1:38). Revelația continuă este o caracteristică esențială a Bisericii
adevărate și vii a lui Isus Hristos. Asemenea lui Petru,
trebuie să fim dornici să acceptăm revelația continuă
și să trăim „[potrivit] cu orice cuvânt care iese din gura
lui Dumnezeu” (Luca 4:4), inclusiv „tot ceea ce [El] a
revelat, tot ceea ce [El] revelează” și „[multele] lucruri
mărețe și importante” pe care El va continua să le reveleze „referitoare la împărăția lui Dumnezeu” (Articolele
de credință 1:9).

Faptele apostolilor 10 -15

Idei pentru studiul din scripturi personal
FAPTELE APOSTOLILOR 10

FAPTELE APOSTOLILOR 10; 11:1-1 8; 15

„Dumnezeu nu este părtinitor.”

Tatăl Ceresc mă învață rând după rând
prin revelație.

De-a lungul multor generații, iudeii au crezut că a fi
„sămânța lui Avraam”, sau descendent direct al lui
Avraam, însemna că persoana respectivă era acceptată
(aleasă) de Dumnezeu (vedeți Luca 3:8). Oricine altcineva era considerat ca fiind un neam „necurat” care nu
era acceptat de Dumnezeu. În Faptele apostolilor 10,
despre cine l-a învățat Domnul pe Petru că „este primit
de El” (Faptele apostolilor 10:35)? Ce dovadă găsiți, în
acest capitol, că sutașul Corneliu trăia o viață neprihănită care era acceptabilă pentru Domnul? De ce este
important să știm că „Dumnezeu nu este părtinitor”
(versetul 34), ceea ce înseamnă că toți oamenii pot
primi binecuvântările Evangheliei, dacă trăiesc potrivit
Evangheliei? (Vedeți 1 Nefi 17:35.)
Asemenea iudeilor care se credeau superiori celor
care nu erau din sămânța lui Avraam, vă găsiți vreodată
în situația în care faceți presupuneri lipsite de bunătate
sau neinformate despre cineva care este altfel decât
dumneavoastră? Cum puteți depăși această tendință?
Ar putea fi interesant să încercați o activitate simplă
de-a lungul următoarelor câtorva zile. De fiecare dată
când interacționați cu cineva, încercați să vă spuneți în
gând: „Această persoană este un copil al lui Dumnezeu”. În timp ce faceți aceasta, ce schimbări remarcați
la modul în care gândiți despre alții și la cel în care
interacționați cu alții?
Vedeți, de asemenea, D. Todd Christofferson, „[Rămâneți] în dragostea Mea”, Ensign sau Liahona, nov. 2016,
p. 48-51; 1 Samuel 16:7; „Peter’s Revelation to Take
the Gospel to the Gentiles (Revelația primită de Petru
de a duce Evanghelia la neamuri)” (prezentare video,
LDS.org).

Când Petru a primit viziunea descrisă în Faptele
apostolilor 10, a întâmpinat dificultăți, la început, s-o
înțeleagă și „nu știa ce să creadă despre înțelesul
[ei]” (versetul 17). Însă, Domnul i-a oferit lui Petru o
înțelegere mai mare, pe măsură ce Petru a căutat-o.
În timp ce citiți Faptele apostolilor 10, 11 și 15, remarcați cum a devenit mai profundă, odată cu trecerea
timpului, înțelegerea lui Petru despre viziunea pe care
a primit-o. Ați căutat și ați primit o înțelegere mai mare
de la Dumnezeu când ați avut întrebări?
Faptele apostolilor 10, 11 și 15 relatează situații în care
Domnul i-a îndrumat pe slujitorii Săi prin revelație. V-ar
putea fi util să notați ceea ce găsiți despre revelație în
timp ce citiți aceste capitole. Cum vă vorbește Spiritul?
Vedeți, de asemenea, „Revelation (Revelație)”, Gospel Topics (Subiecte din Evanghelie), topics.lds.org;
Ronald A. Rasband, „Spiritul să ne-ndrume”, Ensign
sau Liahona, mai 2017, p. 93-96; „The Jerusalem
Conference (Conferința de la Ierusalim)” (prezentare
video, LDS.org).
FAPTELE APOSTOLILOR 11:26

Sunt creștin, deoarece cred în Isus
Hristos și Îl urmez.
Ce este important la faptul ca un om să fie numit creștin? (Vedeți Faptele apostolilor 11:26.) Ce înseamnă
pentru dumneavoastră să fiți cunoscut drept creștin
sau să luați asupra dumneavoastră numele lui Isus
Hristos (vedeți D&L 20:77)? Gândiți-vă la semnificația
numelor. De exemplu, ce înseamnă pentru dumneavoastră propriul nume de familie? De ce este important numele de astăzi al Bisericii (vedeți D&L 115:4)?
Vedeți, de asemenea, Mosia 5:7-15; Alma 46:13-15;
3 Nefi 27:3-8; M. Russell Ballard, „Importanța unui
nume”, Ensign sau Liahona, nov. 2011, p. 79-82.
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Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată câteva sugestii.
FAPTELE APOSTOLILOR 10:17, 20

Am avut vreodată experiențe spirituale și, ulterior,
ne-am îndoit de ceea ce am simțit sau am învățat? Ce
sfat ne putem oferi unul altuia care să ne ajute să ne
depășim îndoielile? (Vedeți Ronald A. Rasband, „Ca
nu cumva să uiți”, Ensign sau Liahona, nov. 2016, p.
113-115.)
FAPTELE APOSTOLILOR 12:1-1 7

Când Petru a fost aruncat în temniță, membri ai Bisericii s-au adunat laolaltă și s-au rugat pentru el. Este
cineva pentru care familia dumneavoastră se simte
inspirată să se roage, cum ar fi un conducător al Bisericii sau cineva drag? Ce înseamnă să „nu [încetezi]” să
te rogi (Faptele apostolilor 12:5)?

FAPTELE APOSTOLILOR 14

În timp ce citiți acest capitol împreună, rugați o parte
a membrilor familiei să noteze binecuvântările primite
de ucenici și de Biserică, iar pe ceilalți să noteze opoziția sau încercările de care ucenicii au avut parte. De
ce permite Dumnezeu ca oamenii neprihăniți să aibă
parte de greutăți?
FAPTELE APOSTOLILOR 15:1-2 1

Aceste versete descriu o neînțelegere în cadrul Bisericii
dacă acei convertiți din rândul neamurilor (cei care
nu erau iudei) trebuiau să fie tăiați împrejur ca semn
al legământului lor. Neînțelegerea a fost rezolvată
după ce apostolii s-au adunat laolaltă pentru a analiza subiectul și, apoi, au primit un răspuns inspirat.
Aceasta ar putea fi o bună ocazie să vă învățați familia
că același tipar este valabil și astăzi. Ca familie, alegeți
o întrebare despre Evanghelie pentru care doriți să
găsiți răspunsul împreună. Căutați împreună informații
în scripturi și în învățăturile profeților și apostolilor
din zilele noastre. (Ghidul pentru scripturi și indexul
tematic din numărul revistelor Bisericii care conțin
conferința generală v-ar putea ajuta.)

Petru izbăvit din temniță, de A. L. Noakes

Să ne îmbunătățim predarea
Faceți un desen. Desenele pot ajuta membrii familiei să vizualizeze învățăturile și povestirile scripturale.
Puteți citi câteva versete și, apoi, alocați timp în care membrii familiei să deseneze ceva care are legătură
cu ce ați citit. De exemplu, membrilor familiei ar putea să le placă să deseneze viziunea lui Petru descrisă în
Faptele apostolilor 10.
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Experiențele lui Petru și Corneliu demonstrează că „Dumnezeu nu este părtinitor” (Faptele apostolilor 10:34).

22-2 8 IULIE

Faptele apostolilor 16-21

„Domnul ne cheamă să. . . vestim Evanghelia”
În timp ce citiți despre acțiunile lui Pavel de a predica Evanghelia, Spiritul poate să vă
transmită gânduri sau sentimente. Consemnați aceste impresii și faceți planuri pentru a
acționa potrivit acestora.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Printre ultimele cuvinte ale Domnului adresate apostolilor Săi, a fost și porunca: „Duceți-vă și faceți ucenici
din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și
al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot
ce v-am poruncit” (Matei 28:19-20). Deși apostolii nu
au ajuns la toate neamurile, Faptele apostolilor 16-21
ne arată că Pavel și tovarășii săi au realizat un progres
remarcabil în întemeierea Bisericii. Ei au propovăduit,
au botezat și au conferit darul Duhului Sfânt. Au înfăptuit miracole, au înviat un om din morți și au prezis
marea apostazie (Faptele apostolilor 20:7-12; 20:28-
31). Iar lucrarea pe care au început-o continuă astăzi
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cu apostolii în viață, alături de ucenici devotați ca dumneavoastră, care ajutați la îndeplinirea însărcinării date
de Salvator, în moduri pe care Pavel nu și le-ar fi putut
imagina vreodată. Poate că dumneavoastră cunoașteți oameni care nu-L cunosc pe Tatăl lor Ceresc sau
care nu cunosc Evanghelia Sa. Poate ați simțit că vi s-a
„[întărâtat] duhul” să le împărtășiți ce știți despre El
(Faptele apostolilor 17:16). Dacă urmați exemplul de
umilință și curaj al lui Pavel în împărtășirea Evangheliei,
este posibil să puteți găsi pe cineva căruia „Domnul i-a
deschis inima” (Faptele apostolilor 16:14).

Faptele apostolilor 16 -2 1

Idei pentru studiul din scripturi personal
FAPTELE APOSTOLILOR 16 -2 1

FAPTELE APOSTOLILOR 17:16 -3 4

Spiritul mă va îndruma în acțiunile mele
de a împărtăși Evanghelia.

„Suntem de neam din Dumnezeu.”

Toată lumea are nevoie de Evanghelia lui Isus Hristos,
însă unii sunt mai pregătiți decât alții s-o primească.
Acesta este un motiv pentru care avem nevoie de
Duhul Sfânt când împărtășim Evanghelia – să ne îndrume la cei care sunt pregătiți. În timp ce citiți Faptele
apostolilor 16-21, fiți atenți la situațiile în care Spiritul
i-a îndrumat pe Pavel și pe tovarășii săi. Ce binecuvântări au rezultat pentru că au urmat Spiritul? Când ați
simțit Spiritul îndemnându-vă în acțiunile dumneavoastră de a împărtăși Evanghelia?
Vedeți, de asemenea, Alma 7:17-20; Dallin H. Oaks, „Să
împărtășim Evanghelia restaurată”, Ensign sau Liahona,
nov. 2016, p. 57-60; Predicați Evanghelia Mea, p. 94-95.
FAPTELE APOSTOLILOR 16 -2 1

Pot predica Evanghelia în orice situație.
Faptul de a fi aruncat în temniță pentru predicarea
Evangheliei poate părea un motiv serios pentru a
înceta să predici. Însă, în cazul lui Pavel și Sila, acesta
s-a transformat într-o ocazie de a converti un temnicer
(vedeți Faptele apostolilor 16:16-34). În timp ce citiți
Faptele apostolilor 16-21, căutați alte exemple ale
dorinței lui Pavel de a-și împărtăși mărturia tuturor. De
ce credeți că el a fost atât de curajos și neînfricat? Ce
învățați din exemplul lui Pavel?

În Atena, Pavel a găsit un popor cu oameni care aveau
opinii și crezuri religioase diverse. Ei căutau mereu
„să asculte ceva nou”, iar ceea ce avea Pavel de oferit
era, cu siguranță, ceva nou pentru ei (vedeți Faptele
apostolilor 17:19-21). Ei preaslăveau mulți dumnezei,
inclusiv pe unul pe care-l numeau „[un] Dumnezeu
necunoscut” (Faptele apostolilor 17:23), însă credeau
că dumnezeii erau puteri sau forțe, nu ființe vii, cu
caracter și înfățișare plăcută și, cu siguranță, nu credeau despre Dumnezeu că este Tatăl nostru. Citiți ce a
spus Pavel pentru a-i ajuta să ajungă să-L cunoască pe
Dumnezeu și fiți atenți la caracteristicile lui Dumnezeu
pe care le găsiți. Ce înseamnă pentru dumneavoastră
să fiți „de neam din Dumnezeu” (Faptele apostolilor
17:29)? În opinia dumneavoastră, prin ce diferă faptul
de a fi un copil al lui Dumnezeu de acela de a fi doar
una dintre creațiile Sale? Dacă v-ați fi aflat lângă Pavel
în timp ce depunea mărturie, ce le-ați fi spus grecilor
din vechime despre Tatăl nostru Ceresc? Cunoașteți pe
cineva căruia i-ar fi de ajutor să vă audă mărturia?
Vedeți, de asemenea, Romani 8:16; 1 Ioan 5:2; „We
Are the Offspring of God (Suntem de neam din
Dumnezeu)” (prezentare video, LDS.org).

În capitolele 16-21, sunt multe alte mesaje despre
împărtășirea Evangheliei. Dacă sunteți atenți, le puteți
găsi pe acelea care vi se potrivesc în mod deosebit.
Încercați să citiți aceste capitole având în minte acest
obiectiv. Ce ați găsit?



Valoarea unui suflet, de Liz Lemon Swindle
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Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată câteva sugestii.
FAPTELE APOSTOLILOR 16 -2 1

Pentru a vă ajuta membrii familiei să vizualizeze ce se
întâmplă în aceste capitole, ar putea fi distractiv ca, în
timp ce citiți împreună, să marcați, pe hartă, orașele
pe care Pavel le-a vizitat (vedeți harta de la sfârșitul
acestui rezumat).
FAPTELE APOSTOLILOR 17:11; 18:24 -2 8

Cum putem fi mai asemănători sfinților din aceste
versete? Cum ne face faptul de a studia zilnic din scripturi să avem „o inimă mai aleasă” (Faptele apostolilor
17:11)? Ce putem să facem pentru a fi „[tari] în scripturi” (Faptele apostolilor 18:24)?
FAPTELE APOSTOLILOR 19:1-7

Următoarele învățături ale profetului Joseph Smith
ar putea ajuta membrii familiei dumneavoastră să
discute despre Faptele apostolilor 19:1-7: „Botezul cu
apă este numai jumătate din botez și nu este bun de
nimic fără cealaltă jumătate – adică botezul prin Duhul

Sfânt. . . «A se naște din apă și din Duh» înseamnă a fi
scufundat în apă pentru iertarea păcatelor și a primi
darul Duhului Sfânt după aceea. Acesta [este dat] prin
așezarea mâinilor de către cineva având autoritatea
dată lui de Dumnezeu” (Învățături ale președinților Bisericii: Joseph Smith, p. 100). Ce binecuvântări am primit ca
urmare a primirii darului Duhului Sfânt?
FAPTELE APOSTOLILOR 19:13 -2 0

Ce i-a făcut pe oamenii din aceste versete să-și ardă
cărțile în valoare de „cincizeci de mii de arginți” (Faptele apostolilor 19:19)? Există lucruri sau activități lumești
la care trebuie să renunțăm pentru a primi binecuvântări cerești?
FAPTELE APOSTOLILOR 20:32-3 5

Când au trăit membrii familiei dumneavoastră potrivit
învățăturii lui Hristos conform căreia „este mai ferice
să dai decât să primești” (Faptele apostolilor 20:35)?
Cunoașteți pe cineva căruia i-ar fi de ajutor slujirea,
timpul sau talentele pe care le-ar putea oferi membrii
familiei dumneavoastră? Ca familie, discutați despre
câteva idei și faceți un plan de a sluji cuiva. Cum ne
simțim când slujim altora? De ce este mai ferice să dai
decât să primești?

Să ne îmbunătățim studiul personal
Consemnați impresii. Când primiți impresii sau cunoștințe, consemnați-le. De exemplu, vă puteți
consemna gândurile pe marginea propriilor scripturi, în aplicația Biblioteca Evangheliei sau într-un jurnal
de studiu. „Când consemnați impresii spirituale, Îi arătați Domnului că prețuiți îndrumarea Sa, iar El vă va
binecuvânta cu revelație mai frecventă” (Să predăm în modul Salvatorului, p. 12; vedeți, de asemenea, p. 30).

116

(Malta)

L I B I A

M

a

r e

M

Corint

Cirene

a

Bereea

e

i

t

e

r

Prima călătorie
A doua călătorie
A treia călătorie
Călătoria la Roma

CHEIE

d

Cnid

Patmos

a

n

Rodos

Milet
Mira

ă

Perga

Derbe

Iconia
Listra

Tir

0

200

300

Kilometri
100

Damasc

400

Ptolemaida
Samaria
Ierusalim

Sidon

Salamina

Antiohia

C A PA D O C I A

Tars

Cezarea
Iope
Gaza

Pafos

Cipru

E G I P T

Alexandria

LICIA

PA M F I L I A

Laodicea

PISIDIA

G A L AT I A

Antiohia

BITINIA

FRIGIA

Smirna
Efes

LIDA

ASIA

Pergam

MISIA

Limanuri Bune

Creta

Atena

Troa

Chios

Samotracia

Filipi

PONT

A

Călătoriile misionare ale apostolului Pavel.

Melita

Siracuza

Regio

Puzole

Tesalonic

Marea Neagră

ICI

N

Forul lui Apiu

AHAIA

Roma
Cele trei cârciumi

I
C

MACEDONIA

IA
LI
C

I TA L I A

FEN

➢

SIRIA

29 IULIE- 4 AUGUST

Faptele apostolilor 22-28
„Slujitor și martor”

Impresiile de la Duhul Sfânt vin adesea într-un mod liniștit și, uneori, efemer. Faptul de a vă
consemna impresiile vă permite să reflectați asupra lor mult mai profund. În timp ce citiți
Faptele apostolilor 22-28, notați-vă gândurile și sentimentele pe care le aveți și alocați-vă
timp să cugetați asupra lor.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



„Când facem lucrarea Domnului”, a promis președintele Thomas S. Monson, „avem dreptul să primim
ajutorul Său” („A învăța, a face, a fi”, Ensign sau Liahona,
nov. 2008, p. 62). Însă, aceasta nu înseamnă că avem
dreptul la o viață fără încercări și la un șir nesfârșit de
succese. Ca dovadă, nu trebuie decât să ne uităm la
apostolul Pavel. Lucrarea sa din partea Salvatorului era
„să ducă numele [Său] înaintea neamurilor, înaintea
împăraților și înaintea fiilor lui Israel” (Faptele apostolilor 9:15). În capitolele 22-28 din Faptele apostolilor,
citim cum Pavel îndeplinește această lucrare și cum

118

are parte de mare opoziție – lanțuri, întemnițare, abuz
fizic, un naufragiu și chiar de mușcătura unei năpârci.
Însă, citim, de asemenea, că Isus i „S-a arătat lui Pavel,
și i-a zis: «Îndrăznește, Pavele!»” (Faptele apostolilor
23:11). Experiențele trăite de Pavel sunt un memento
inspirator al faptului că, atunci când slujitorii Domnului
acceptă chemarea sa de a se „[duce și de a face] ucenici din toate neamurile”, El Își va îndeplini promisiunea
față de ei: „Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la
sfârșitul veacului” (Matei 28:19-20).

Faptele apostolilor 2 2-2 8

Idei pentru studiul din scripturi personal
FAPTELE APOSTOLILOR 22:1-2 1; 26:1-2 9

Ucenicii lui Isus Hristos își împărtășesc
mărturia dând dovadă de curaj.
Când Pavel a transmis puternicele mărturii consemnate în Faptele apostolilor 22 și 26, el era ținut prizonier
de soldați romani. Oamenii cărora el le-a vorbit aveau
puterea să-l condamne la moarte. Cu toate acestea, el
a ales să depună mărturie cu mult curaj despre Isus
Hristos și despre „[vedenia cerească]” (Faptele apostolilor 26:19) de care avusese parte. Ce vă inspiră cuvintele sale? Gândiți-vă la ocaziile pe care le aveți de a
vă împărtăși mărturia. De exemplu, când a fost ultima
dată când le-ați spus membrilor familiei sau altora cum
v-ați dobândit mărturia despre Evanghelie?
FAPTELE APOSTOLILOR 22:1-2 1; 26:9 -2 0

De ce sunt diferențe între cele trei
relatări ale viziunii lui Pavel cu
Isus Hristos?
Cartea Faptele apostolilor conține trei relatări despre
viziunea miraculoasă pe care Pavel a avut-o pe drumul
către Damasc (vedeți Faptele apostolilor 9:3-20; 22:1-
21; 26:9-20). Fiecare dintre aceste relatări diferă puțin
de celelalte, iar unele oferă mai multe detalii decât
celelalte. Deoarece relatările au fost spuse către auditorii diferite pentru scopuri diferite, se înțelege de ce
Pavel a ales să sublinieze diferite părți ale experienței
pentru fiecare dintre auditorii.
În mod asemănător, Joseph Smith a consemnat mai
multe relatări despre Prima sa Viziune (vedeți „First
Vision Accounts (Relatări despre Prima Viziune)”,
Gospel Topics (Subiecte din Evanghelie), topics.lds.org).
Diferitele relatări au fost prezentate către diferite auditorii pentru scopuri diferite și oferă cunoștințe care nu
ar fi disponibile dacă ar exista doar o singură relatare.
FAPTELE APOSTOLILOR 23:10 -11; 27:13 -2 5, 40 - 4 4

Domnul îi sprijină pe cei care fac tot ce
pot pentru a-I sluji.
Așa cum putem observa foarte clar în slujirea lui
Pavel, dificultățile din viața noastră nu sunt un semn

că Dumnezeu dezaprobă lucrarea pe care o facem.
De fapt, uneori, tocmai în timpul dificultăților simțim
cel mai puternic sprijinul Său. Ar putea fi interesant să
recapitulați ceea ce ați citit recent despre slujirea lui
Pavel și să enumerați unele dintre lucrurile pe care le-a
îndurat (vedeți, de exemplu, Faptele apostolilor 14:19-
20; 16:19-27; 21:31-34; 23:10-11; 27:13-25, 40-44).
Cum l-a sprijinit Domnul și ce învățați din acest lucru în
ceea ce privește propriile eforturi în a-I sluji Domnului?
FAPTELE APOSTOLILOR 24:24 -2 7; 26:1-3 , 24 -2 9; 27

Pot să aleg să accept sau să resping
cuvintele slujitorilor lui Dumnezeu.
De-a lungul slujirii sale, Pavel a depus mărturie puternică despre Isus Hristos și Evanghelia Sa. Mulți oameni
au acceptat mărturia sa, însă nu toți. În timp ce citiți
Faptele apostolilor 24:24-27 și Faptele apostolilor 26:1-
3, 24-29, scrieți cuvintele și expresiile care arată cum
au reacționat la învățăturile lui Pavel următorii conducători romani:
Felix
Festus
Împăratul Agripa
În timp ce călătorea cu corabia spre Roma pentru a fi
judecat de Cezar, Pavel a profețit că „primejdie și. . .
multă pagubă” aveau să se abată asupra corabiei și
pasagerilor ei (Faptele apostolilor 27:10). Citiți capitolul 27 pentru a afla cum au reacționat ceilalți călători
de pe corabie la avertizările lui Pavel. Găsiți, în experiența lor, vreo învățătură pentru dumneavoastră?
Ați reacționat vreodată ca vreunul dintre acești oameni
când ați auzit învățăturile conducătorilor Bisericii? Care
sunt unele dintre posibilele consecințe ale faptului de
a reacționa în aceste moduri? Ce învățați, din aceste
relatări, despre faptul de a da ascultare sfatului Domnului oferit prin slujitorii Săi?
Vedeți, de asemenea, 2 Nefi 33:1-2; Joseph Smith –
Istorie 1:24-25; D. Todd Christofferson, „Glasul de
avertizare”, Ensign sau Liahona, mai 2017, p. 108-111.
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Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată câteva sugestii.
FAPTELE APOSTOLILOR 24:16

Înaintea convertirii sale, Pavel avea o listă lungă de
ofense aduse lui Dumnezeu. Însă, pentru că era dornic
să se pocăiască, a putut să spună: „De aceea mă silesc
să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor” (vedeți, de asemenea, D&L
135:4). Cum putem să ne eliberăm conștiința de ofense aduse lui Dumnezeu și altora?

Săi. De exemplu, puteți compara promisiunile făcute în Marcu 16:18 cu îndeplinirea lor în experiențele
trăite de Pavel. Puteți, de asemenea, să găsiți, într-o
cuvântare din cadrul unei conferințe generale recente,
o promisiune făcută de unul dintre slujitorii Domnului – poate una care are o însemnătate aparte pentru
familia dumneavoastră – și s-o afișați în casa dumneavoastră. Cum ne putem arăta credința că această
promisiune va fi îndeplinită?

FAPTELE APOSTOLILOR 26:16 -1 8

În aceste versete, ce l-a chemat Domnul pe Pavel să
facă? Ce ocazii avem să facem lucruri asemănătoare?
FAPTELE APOSTOLILOR 28:1-9

Există cineva, în familia dumneavoastră, căruia să-i
placă șerpii? Puteți ruga acea persoană sau un alt
membru al familiei să spună povestirile din Faptele
apostolilor 28:1-9. Copiilor dumneavoastră le-ar putea
plăcea să deseneze întâmplările din aceste povestiri
sau să le interpreteze pe roluri. Ce învățături putem
desprinde din aceste relatări? Una ar putea fi aceea că
Domnul Își îndeplinește promisiunile făcute slujitorilor

Dumnezeu l-a protejat pe Pavel când a fost mușcat de o năpârcă veninoasă.

FAPTELE APOSTOLILOR 28:22-2 4

Asemenea Bisericii din vremea lui Pavel (numită „partidă” în versetul 22), și astăzi Biserica „stârnește împotrivire” adesea. Cum a reacționat Pavel când oamenii
vorbeau împotriva Salvatorului și Bisericii Sale? Ce
putem învăța din experiența trăită de Pavel?

Să ne îmbunătățim predarea
Concentrați-vă asupra principiilor care vă vor binecuvânta familia. În timp ce studiați scripturile,
întrebați-vă: „Ce găsesc aici care va avea o însemnătate specială pentru familia mea? ”. (Vedeți Să predăm în
modul Salvatorului, p. 17.)
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Curajos în mărturia despre Isus Hristos, de Daniel A. Lewis. Pavel înaintea împăratului Agripa

5 -11 AUGUST

Romani 1-6

„Puterea lui Dumnezeu pentru [salvare]”
Consemnarea îndemnurilor vă va ajuta să vă aduceți aminte ceea ce Spiritul vă învață.
Gândiți-vă, de asemenea, să vă consemnați sentimentele legate de aceste îndemnuri.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



La vremea la care Pavel a scris epistola sa către membrii Bisericii din Roma, care erau un grup divers de
iudei și neamuri, Biserica lui Isus Hristos ajunsese să
fie cu mult mai mult decât un grup mic de credincioși
din Galilea. La aproximativ 20 de ani de la învierea
Salvatorului, existau congregații creștine aproape
pretutindeni unde au putut călători apostolii – inclusiv
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în Roma, capitala unui imperiu vast. Deși epistola lui
Pavel era adresată sfinților romani, mesajul său este
valabil pentru toată lumea și este valabil și pentru
noi, toți, astăzi: „Evanghelia lui Hristos. . . este puterea
lui Dumnezeu pentru [salvarea] fiecăruia care crede”
(Romani 1:16, caractere cursive adăugate).

Romani 1- 6

Idei pentru studiul din scripturi personal
ROMANI-F ILIMON

Ce sunt epistolele și cum
sunt organizate?
Epistolele sunt scrisori scrise de conducători ai Bisericii
sfinților din diverse părți ale lumii. Apostolul Pavel a
scris cele mai multe dintre epistolele din Noul Testament – începând cu Romani și încheind cu Filimon.
Epistolele sale sunt organizate în funcție de lungime.
Deși Romani este prima epistolă în Noul Testament, ea
a fost scrisă aproape de sfârșitul călătoriilor misionare
ale lui Pavel. Pentru mai multe informații despre epistole, vedeți Ghid pentru scripturi, „Epistolele lui Pavel”.
ROMANI 1- 6

Când dau dovadă de credință în Salvator
ținând poruncile Sale, sunt justificat
prin harul Său.
Definițiile de mai jos vă pot ajuta să înțelegeți mai bine
Epistola către Romani.
Legea. Când Pavel a scris despre „lege”, el s-a referit
la legea lui Moise. În mod asemănător, cuvântul
„fapte”, din scrierile lui Pavel, a făcut adesea referire
la ceremoniile și ritualurile legii lui Moise. Pavel a pus
această lege în antiteză cu „legea credinței” (vedeți
Romani 3:27-31), sau doctrina lui Isus Hristos, care
este adevărata sursă a salvării noastre.

scuzarea, păcatului. Când suntem justificați, suntem
iertați, declarați nevinovați și scăpați de pedeapsa
eternă pentru păcatele noastre. Așa cum a explicat
Pavel, acest lucru este posibil prin intermediul lui
Isus Hristos. În Romani, cuvinte precum neprihănit și
neprihănire pot fi considerate sinonime pentru cuvinte
precum drept și justificare (socotit neprihănit).
Har. Harul este „ajutor sau tărie divină. . . dată prin
milostenia și dragostea uriașe ale lui Isus Hristos”.
Prin har, toți oamenii vor fi înviați și vor avea parte de
nemurire. Mai mult, „harul este o putere sporită care
le permite bărbaților și femeilor să dobândească viața
eternă și exaltarea după ce au făcut tot ce le-a fost cu
putință”. Nu dobândim harul ca urmare a eforturilor
noastre; de fapt, harul este cel care ne oferă „tăria și
ajutorul de a face fapte bune pe care, altfel, nu le-am
putea continua” (Bible Dictionary, „Grace”; vedeți, de
asemenea, Dieter F. Uchtdorf, „Darul harului”, Ensign
sau Liahona, mai 2015, p. 107; 2 Nefi 25:23).
ROMANI 2:17-2 9

Manifestările mele exterioare
trebuie să reflecte și să aprofundeze
convertirea interioară.

Tăierea împrejur, netăierea împrejur. În vremurile din vechime, tăierea împrejur era semnul sau
simbolul legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu
Avraam. Pavel a folosit expresia „tăiați împrejur” pentru
a face referire la iudei (poporul de legământ) și „netăiați împrejur” pentru a face referire la neamuri (cei care
nu sunt ai legământului avraamic). Tăierea împrejur
nu mai este necesară ca semn al legământului lui
Dumnezeu cu poporul Său (vedeți Faptele apostolilor
15:23-29).

Învățăturile lui Pavel ne arată că unii dintre creștinii
iudei din Roma încă credeau că supunerea față de
riturile și ritualurile legii lui Moise aduceau salvarea.
Aceasta pare o problemă care nu mai este de actualitate, având în vedere că nu mai trăim potrivit legii lui
Moise. Însă, în timp ce citiți scrierile lui Pavel, îndeosebi
Romani 2:17-29, gândiți-vă la eforturile dumneavoastră
de a trăi potrivit Evangheliei. Vă conduc manifestările
dumneavoastră exterioare, cum ar fi faptul de a lua din
împărtășanie sau de a vă duce la templu, la convertire
și la întărirea credinței în Hristos? (Vedeți Alma 25:15-
16.) Cum vă puteți asigura că manifestările dumneavoastră exterioare duc la o schimbare în inimă?

Justificare, justifica, justificat (socotit neprihănit). Acești termeni fac referire la iertarea, sau

Vedeți, de asemenea, Dallin H. Oaks, „Provocarea de a
deveni”, Ensign, nov. 2000, p. 32-34.
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ROMANI 3:10 -3 1; 5

Prin intermediul lui Isus Hristos, pot fi
iertat de păcatele mele.
Este posibil ca unii oameni să se simtă descurajați din
cauza declarației curajoase a lui Pavel, aceea că „nu
este niciun om neprihănit, niciunul măcar” (Romani
3:10). Dar, în Romani, sunt și mesaje de speranță.
Căutați-le în capitolele 3 și 5 și gândiți-vă de ce faptul
de a vă aduce aminte că „toți [am] păcătuit și [suntem] lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23) este

un pas important către învățarea de a ne „[bucura în
nădejde]”, prin Isus Hristos (Romani 5:2).
ROMANI 6

Evanghelia lui Isus Hristos ne invită să
„trăim o viață nouă”.
Pavel ne-a învățat că Evanghelia trebuie să ne schimbe modul în care trăim. Ce afirmații, din Romani 6, ați
folosi pentru a ajuta pe cineva să înțeleagă cum v-a
ajutat Evanghelia să „[trăiți] o viață nouă” (versetul 4)?
Ce experiențe personale ați împărtăși?

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată câteva sugestii.
ROMANI 1:16 -1 7

Cum putem arăta că „nu [ne este] rușine de Evanghelia
lui Hristos”?

ROMANI 6:3 - 6

Ce a spus Pavel, în aceste versete, despre simbolul
botezului? Poate că familia dumneavoastră ar putea
planifica să participe la o viitoare ceremonie de botez.
Sau, poate cineva din familia dumneavoastră ar putea
împărtăși fotografii sau amintiri de la botezul său. Cum
ne ajută faptul de a face și a ține legăminte la botez să
„trăim o viață nouă”?

ROMANI 3:23 -2 8

Unii oameni ar putea spune că, deoarece suntem „justificați (socotiți neprihăniți) doar prin harul [lui Dumnezeu]” (Traducerea lui Joseph Smith, Romani 3:24),
nu există nicio cerință pentru a primi har. Chiar dacă
niciodată nu vom putea să facem suficient pentru a
„câștiga” harul lui Dumnezeu, totuși Dumnezeu ne cere
să facem anumite lucruri pentru a-l primi. Ce putem să
facem pentru a primi har?

Botezul simbolizează începutul unei noi vieți în calitate de ucenic al lui Hristos.

ROMANI 5:3 -5

De ce suferințe am avut parte? Cum ne-au ajutat aceste suferințe să avem mai multă răbdare, experiență și
speranță?

Să ne îmbunătățim studiul personal
Adresați întrebări în timp ce studiați. În timp ce studiați scripturile, este posibil să aveți întrebări.
Cugetați asupra acestor întrebări și căutați răspunsuri. De exemplu, în Romani 1-6 puteți căuta răspunsuri la
întrebarea: „Ce este harul? ”.
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Nu te teme, de Greg K. Olsen

12-1 8 AUGUST

Romani 7-16

„Biruiește răul prin bine”
Doar câteva dintre principiile Evangheliei din Romani 7-16 pot fi incluse în acest rezumat,
așadar nu vă limitați la ceea ce este abordat aici. Fiți atenți la inspirația pe care o primiți în
timp ce studiați.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Pavel și-a început epistola către romani, salutând
membrii Bisericii din Roma numindu-i „preaiubiți ai
lui Dumnezeu” care erau „chemați să [fie] sfinți”. El a
remarcat că „credința [lor era] vestită în toată lumea”
(Romani 1:7-8). Deși Pavel a dedicat cea mai mare
parte a epistolei sale pentru a corecta idei false și
comportamente neadecvate, se pare că el a dorit, de
asemenea, să-i asigure pe acești noi convertiți creștini
că erau într-adevăr sfinți preaiubiți ai lui Dumnezeu.
Dând dovadă de empatie într-un mod umil, Pavel a
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recunoscut că, uneori, s-a simțit ca un „nenorocit”
(Romani 7:24), însă Evanghelia lui Isus Hristos i-a dat
puterea să biruiască păcatul (vedeți Traducerea lui
Joseph Smith, Romani 7:22-27 [în Ghid pentru scripturi]). Apoi, el a continuat împărtășind sfaturi pline de
dragoste adresate tuturor celor care întâmpină dificultăți în a se simți preaiubiți și pentru care faptul de
a deveni sfinți nu pare realizabil. „Nu te lăsa biruit de
rău”, a spus el – atât de răul din lume, cât și de cel din
noi înșine – „ci biruiește răul prin bine” (Romani 12:21).

Romani 7-1 6

Idei pentru studiul din scripturi personal
ROMANI 7-8

Dacă urmez Spiritul, pot birui păcatul
și mă pot pregăti pentru o moștenire în
prezența lui Dumnezeu.
Chiar și după ce ați început să „[trăiți] o viață nouă”
prin rânduiala botezului (Romani 6:4), poate că ați
simțit, într-o oarecare măsură, conflictul interior descris de Pavel în Romani 7 – „[lupta]” dintre omul firesc
și dorințele noastre neprihănite (Romani 7:23). Însă,
Pavel a vorbit și despre nădejde, în Romani 8:23-25.
Ce motive pentru această nădejde găsiți în capitolul 8? Puteți, de asemenea, să căutați binecuvântări
care rezultă din faptul de a avea „Duhul lui Dumnezeu
[care să locuiască] în voi” (Romani 8:9). Ce puteți face
pentru a fi însoțiți mai din plin de Duhul Sfânt în viața
dumneavoastră?
ROMANI 8:17-3 9

Gloria eternă care-l așteaptă pe cel
credincios este cu mult mai măreață
decât încercările din viața muritoare.
La doar câțiva ani după ce Pavel a scris această epistolă, sfinții din Roma au avut parte de persecuții îngrozitoare. Ce găsiți în Romani 8:17-39 care i-ar fi putut
ajuta pe acești sfinți când au avut parte de persecuții?
Cum ar putea aceste cuvinte să fie valabile pentru
dumneavoastră și pentru încercările de care aveți
parte în prezent?
Căutați legăturile dintre aceste versete și următorul
sfat din partea surorii Linda S. Reeves: „Nu știu de ce
avem atât de multe încercări, dar am sentimentul că
recompensa este atât de mare, eternă și veșnică, atât
de plină de bucurie și atât de neînțeles, încât, în acea
zi a recompensei, poate vom dori să-I spunem Tatălui
nostru milos și iubitor: «Aceasta a fost tot ce s-a cerut
de la noi?». Cred că dacă am putea să ne amintim și să
recunoaștem zi de zi profunzimea dragostei pe care
Tatăl nostru Ceresc și Salvatorul o au pentru noi, am
fi [dispuși] să facem tot ceea ce ne cer pentru a fi din
nou în prezența Lor, [înconjurați] de dragostea Lor
eternă. Ce va conta. . . ceea ce vom fi suferit aici, dacă,
în cele din urmă, acele încercări vor fi lucrurile care ne
vor fi făcut [demni] pentru viața veșnică și exaltarea

în împărăția lui Dumnezeu, alături de Tatăl nostru și
de Salvator?” („Demne pentru a primi binecuvântările
promise”, Ensign sau Liahona, nov. 2015, p. 11).
Hotărâți ce veți face pentru „[a vă aminti și recunoaște] zi de zi” dragostea lui Dumnezeu pentru
dumneavoastră.
ROMANI 8:29 -3 0; 9 -11

Ce a vrut Pavel să spună prin
intermediul expresiilor „i-a hotărât mai
dinainte”, „alegere” și „i-a cunoscut
mai dinainte”?
Pavel a folosit aceste expresii pentru a ne învăța că
unii dintre copiii lui Dumnezeu au fost predestinați,
sau desemnați dinainte, să primească binecuvântări
și responsabilități speciale, pentru ca ei să poată
binecuvânta toate popoarele pământului (vedeți Ghid
pentru scripturi, „Alegere, ales”). Acest lucru s-a bazat
pe cunoașterea de dinainte a lui Dumnezeu a dorinței
copiilor Săi de a-L urma pe Isus Hristos și de a deveni
ca El (vedeți, de asemenea, Efeseni 1:3-4; 1 Petru 1:2).
Însă, în Romani 9-11, Pavel a subliniat că, indiferent
de modul în care ajung în casa lui Israel – sau devin
membri ai Bisericii – toți oamenii trebuie să primească salvarea individual, prin credință în Isus Hristos și
supunere față de poruncile Sale.
Pentru mai multe informații, vedeți Alma 13:1-5;
„Foreordination (Prerânduire)”, Gospel Topics (Subiecte
din Evanghelie) (topics.lds.org).
ROMANI 12-1 6

Pavel mă invită să devin un adevărat
sfânt și ucenic al lui Isus Hristos.
Ultimele cinci capitole din Romani conțin numeroase
instrucțiuni concrete despre cum ar trebui să trăiască
sfinții. Poate că nu veți putea pune în practică imediat
în întregime acest sfat, însă dați ascultare Spiritului, iar
El vă poate ajuta să găsiți unul sau două aspecte ale
acestui sfat asupra cărora ați putea începe să lucrați
astăzi. Împărtășiți Tatălui dumneavoastră Ceresc, prin
intermediul rugăciunii, dorințele dumneavoastră și
cereți-I ajutorul.
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Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată câteva sugestii.
ROMANI 7:23

Pentru a vă ajuta membrii familiei să înțeleagă mai
mult despre „[lupta]” descrisă de Pavel în acest verset,
puteți să împărtășiți povestirea despre lupi din articolul
vârstnicului Shayne M. Bowen’, intitulat „Agency and
Accountability (Libertatea de a alege și responsabilitatea)” (New Era, sept. 2012, p. 8-9).
ROMANI 9:31-3 2

Mesajul vârstnicului Wilford W. Andersen, intitulat
„Muzica Evangheliei” (Ensign sau Liahona, mai 2015,
p. 54-56), poate ajuta la ilustrarea a ceea ce Pavel ne
învață despre lege, fapte și credință. Membrilor familiei
dumneavoastră le-ar putea plăcea să discute cuvântarea dânsului și să încerce să danseze cu și fără muzică.
Cum este dansul fără muzică asemenea supunerii față
de Evanghelie fără a avea credință?

ROMANI 10:17; 15:4

Cum ne-a adus studierea cuvântului lui Dumnezeu
binecuvântările descrise în aceste versete? Membrii
familiei dumneavoastră ar putea împărtăși unele dintre
scripturile lor preferate (vedeți, de asemenea, 2 Nefi
25:26).
ROMANI 12

Ce înseamnă să devenim „o jertfă vie, sfântă, plăcută
lui Dumnezeu” (Romani 12:1)?
ROMANI 14:13 -2 1

Membrilor familiei dumneavoastră le-ar putea fi util să
studieze sfatul lui Pavel legat de faptul de a judeca sau
de a te contrazice pe tema preferințelor personale ale
altora. Puteți discuta modalități corespunzătoare de a
reacționa când alegerile celorlalți diferă de ale dumneavoastră. Cum putem fi mai conștienți de modul în
care alegerile noastre îi influențează pe ceilalți? Prezentările video „Judging Others? Stop It! (Îi judecați pe alții?
Încetați!)” și „Looking through Windows (Privind prin
fereastră)” (LDS.org) v-ar putea oferi mai multe cunoștințe pe această temă.

Vârstnicul Wilford W. Andersen ne-a învățat: „Muzica Evangheliei este [un]
sentiment spiritual de fericire”.

Să ne îmbunătățim predarea
Lăsați copiii să-și exprime creativitatea. „Când invitați copiii să creeze ceva legat de un principiu al
Evangheliei, îi ajutați să înțeleagă mai bine acel principiu. . . Permiteți-le să construiască, să deseneze, să
coloreze, să scrie și să creeze” (vedeți Să predăm în modul Salvatorului, p. 25).
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Rămâi cu Mine, de Del Parson

Corint, sudul Greciei, Forumul și Centrul Civic, pictură de
Balage Balogh/www.Archaeology Illustrated.com

19 -2 5 AUGUST

1 Corinteni 1-7

„Fiți uniți în chip desăvârșit”
Consemnați-vă impresiile în timp ce citiți 1 Corinteni 1-7. Aceste impresii pot include
îndemnuri de a continua să studiați o idee, de a împărtăși altora ceva ce ați învățat sau de a
face schimbări în viață.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



De-a lungul lunilor pe care Pavel le-a petrecut în Corint,
„mulți dintre corinteni, care [îl] auziseră, au crezut. . . și
au fost botezați” (Faptele apostolilor 18:8). Prin urmare,
trebuie să fi fost foarte trist pentru Pavel să audă, după
doar câțiva ani, că erau „dezbinări” și „certuri” printre
sfinții corinteni și că, în lipsa lui, ei începuseră să dea
ascultare „[înțelepciunii] lumii acesteia” (1 Corinteni
1:10-11, 20). Drept răspuns, Pavel a scris epistola pe
care noi o numim acum 1 Corinteni. Este plină de
doctrină profundă, însă, în același timp, Pavel părea
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dezamăgit că sfinții nu erau pregătiți să primească
toată doctrina pe care dorea să le-o ofere. „Cât despre
mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni
duhovnicești”, s-a lamentat el, „pentru că tot lumești
sunteți” (1 Corinteni 3:1-3). În timp ce ne pregătim
să citim cuvintele lui Pavel, ne-ar putea fi util să ne
analizăm cât de pregătiți suntem să primim adevărul –
inclusiv dorința noastră de a da ascultare Spiritului și
de ne strădui să avem unitate în cadrul familiei noastre, să fim uniți cu ceilalți sfinți și cu Dumnezeu.

1 Corinteni 1-7

Idei pentru studiul din scripturi personal
1 CORINTENI 1:10 -1 7; 3:1-11

1 CORINTENI 2:9 -1 6

Membrii Bisericii lui Hristos sunt uniți.

Am nevoie de Duhul Sfânt pentru a
înțelege lucrurile lui Dumnezeu.

Nu cunoaștem toate detaliile legate de lipsa de unitate
dintre sfinții corinteni, însă știm despre lipsa de unitate
în propriile relații. Gândiți-vă la o relație personală
căreia i-ar putea fi utilă mai multă unitate; apoi, aflați
ce ne-a învățat Pavel în 1 Corinteni 1:10-17; 3:1-11
despre lipsa unității dintre sfinții corinteni. Ce cunoștințe puteți dobândi despre cum să deveniți mai uniți
cu alții?
Vedeți, de asemenea, Mosia 18:21; 4 Nefi 1:15-17; Doctrină și legăminte 38:23-27; 105:1-5; „Unity (Unitate)”,
Gospel Topics (Subiecte din Evanghelie), topics.lds.org.
1 CORINTENI 1:17-3 1; 2

Pentru a realiza lucrarea lui Dumnezeu,
am nevoie de înțelepciunea
lui Dumnezeu.
Deși este bine – chiar suntem încurajați – să căutăm
înțelepciune oriunde o putem găsi (vedeți 2 Nefi 9:29;
D&L 88:118), Pavel ne-a avertizat, folosind cuvinte
puternice, cu privire la înțelepciunea omenească îndoielnică, pe care a numit-o „înțelepciunea lumii acesteia”. În timp ce citiți 1 Corinteni 1:17-25, gândiți-vă la
înțelesul acestei expresii. Ce credeți că a vrut Pavel să
spună cu expresia „înțelepciunea lui Dumnezeu”? De
ce avem nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu pentru
a realiza lucrarea lui Dumnezeu?
În eforturile dumneavoastră de a vă îndeplini responsabilitățile în vederea realizării lucrării lui Dumnezeu,
v-ați simțit vreodată „[fricoși] și [plini] de cutremur”
așa cum s-a simțit Pavel când le-a propovăduit sfinților
corinteni (1 Corinteni 2:3)? Ce găsiți în versetele 1-5
care vă dă curaj? Gândiți-vă cum puteți arăta că vă
încredeți în „puterea lui Dumnezeu” mai mult decât în
„înțelepciunea oamenilor”.

Dacă ați dori să învățați mai multe despre lucruri
precum mecanică auto sau arhitectură medievală, ce
ați face? Potrivit celor relatate în 1 Corinteni 2:9-16,
prin ce diferă învățarea „[lucrurilor] lui Dumnezeu” de
învățarea „[lucrurilor] omului”? De ce trebuie să-L avem
pe Duhul Sfânt pentru a înțelege lucrurile lui Dumnezeu? După citirea acestor versete, ce simțiți că trebuie
să faceți pentru a înțelege mai pe deplin lucrurile spirituale? Cum pot cuvintele lui Pavel să ajute pe cineva
care întâmpină greutăți cu propria mărturie?
1 CORINTENI 6:13 -2 0

Trupul meu este sacru.
Cei mai mulți dintre oamenii din Corint au crezut că
imoralitatea sexuală era ceva acceptat și că trupul lor
a fost făcut, în principal, pentru satisfacerea plăcerilor.
Cu alte cuvinte, Corintul nu diferea prea mult de lumea
de astăzi. Ce a propovăduit Pavel, în 1 Corinteni 6:13-
20, care v-ar putea ajuta să explicați altora de ce doriți
să trăiți o viață castă?
Ar putea fi, de asemenea, interesant să vedeți cum i-a
încurajat sora Wendy W. Nelson, asemenea lui Pavel,
pe sfinți să fie caști, în cuvântarea dânsei, intitulată
„Dragostea și căsătoria” (Adunare de devoțiune pentru
tineri adulți din întreaga lume, 8 ian. 2017, broadcasts.
lds.org). Cum diferă adevărurile despre dragoste și
relațiile intime descrise de sora Nelson de mesajele lumii?
Vedeți, de asemenea, Romani 1:24-27; „Chastity (Castitate)”, Gospel Topics (Subiecte din Evanghelie), topics.
lds.org.

Vedeți, de asemenea, Doctrină și legăminte 1:17-28.
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1 CORINTENI 7:29 -3 3

A propovăduit Pavel că este mai bine să
fii necăsătorit decât să fii căsătorit?
Mai multe versete din 1 Corinteni 7 par să sugereze
că, în timp ce căsătoria este acceptabilă, faptul de
a rămâne necăsătorit și abstinența sexuală totală
sunt de preferat. Însă, Traducerea lui Joseph Smith,
1 Corinteni 7:29-33 (vedeți Ghid pentru scripturi) ne

ajută să înțelegem că Pavel se referea la cei chemați
să fie misionari cu timp deplin, spunând că ei puteau
să-I slujească mai bine lui Dumnezeu dacă rămâneau
necăsătoriți în timpul misiunii lor. Domnul ne-a învățat
prin intermediul slujitorilor Săi, inclusiv Pavel, despre
căsătorie că face parte din planul Său etern și este
necesară pentru exaltare (vedeți 1 Corinteni 11:11;
D&L 131:1-4).

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată câteva sugestii.
1 CORINTENI 1:10 -1 7; 3:1-11

În timp ce membrii familiei dumneavoastră citesc aceste versete, invitați-i să găsească o învățătură care să-i
poată ajuta să fie mai uniți.
1 CORINTENI 3:1-2

Puteți citi aceste versete în timp ce serviți o gustare
care să constea dintr-un pahar cu lapte și o bucată de
carne, și puteți compara modul în care pruncii cresc și
devin adulți cu cel în care creștem spiritual.

1 CORINTENI 3:4 -9

Pavel a comparat lucrările lui misionare cu plantarea
de semințe. Ce sugerează comparația sa despre modul
în care ar trebui să abordăm faptul de a împărtăși
altora Evanghelia?
1 CORINTENI 6:19 -2 0

Faptul de a ne compara trupul cu templul, așa cum a
făcut Pavel, poate fi un mod eficient de a preda despre
natura sacră a trupului nostru. Puteți să arătați poze cu
temple, cum sunt cele incluse în acest rezumat. De ce
sunt templele sacre? Cum se aseamănă trupul nostru cu templul? Ce putem să facem pentru a ne trata
trupul așa cum tratăm templul? (Vedeți, de asemenea,
„Puritatea sexuală”, Pentru întărirea tineretului, p. 35-37.)
Dacă este posibil, duceți-vă împreună la templu sau
plimbați-vă prin împrejurimile templului; acest lucru vă
înlesnește discuția despre natura sacră a templului și a
trupului nostru.

Să ne îmbunătățim studiul personal
Aveți răbdare cu propria persoană. Pavel ne-a învățat că laptele vine înaintea cărnii când este vorba
despre învățarea Evangheliei (vedeți 1 Corinteni 3:1-2). În cazul în care considerați că unele doctrine sunt
dificil de înțeles acum, aveți răbdare. Aveți încredere că răspunsurile vor veni pe măsură ce aveți credință și
studiați în mod sârguincios.
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Pavel a comparat trupul nostru cu natura sacră a templului. În sensul acelor de ceas, începând din stânga sus: Templul Tijuana Mexic, Templul Taipei Taiwan, Templul Tegucigalpa Honduras, Templul Houston Texas.

26 AUGUST-1 SEPTEMBRIE

1 Corinteni 8-13

„Voi sunteți trupul lui Hristos”
În timp ce citiți, cu ajutorul rugăciunii, 1 Corinteni 8-13, Duhul Sfânt vă poate vorbi în
moduri pătrunzătoare (vedeți 1 Împărați 19:11-12). Consemnarea acestor impresii vă va ajuta
să vă aduceți aminte de sentimentele și gândurile avute în timpul studiului dumneavoastră.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Pe vremea lui Pavel, Corintul era un centru comercial
prosper, cu rezidenți din tot Imperiul Roman. Cu atât
de multe culturi și religii diferite în oraș, membrii Bisericii din Corint au întâmpinat greutăți în menținerea
unității, astfel încât Pavel a căutat să-i ajute să găsească unitate în crezurile lor în Hristos. Această unitate
trebuia să însemne mai mult decât simpla coexistență
pașnică; Pavel nu le cerea doar să-și tolereze reciproc
diferențele. De fapt, el a propovăduit că, atunci când
ne alăturăm Bisericii lui Isus Hristos, suntem „botezați. . . ca să alcătuim un singur trup”, și fiecare parte
a trupului este necesară (1 Corinteni 12:13). Când un
membru este pierdut, este asemenea pierderii unui
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mădular, iar, drept rezultat, trupul este mai slab. Când
un membru suferă, cu toții ar trebui să simțim acea
suferință și să ne facem partea pentru a alina acea
suferință. În acest tip de unitate, diferențele nu sunt
doar recunoscute, ci și prețuite, deoarece fără membre
cu diverse daruri și abilități, trupul ar fi limitat. Așadar,
indiferent dacă v-ați simțit mereu ca acasă la Biserică
sau dacă v-ați îndoit în legătură cu apartenența dumneavoastră la această Biserică, mesajul lui Pavel către
dumneavoastră este acela că unitatea nu înseamnă
asemănare perfectă. Aveți nevoie de semenii dumneavoastră sfinți, iar semenii dumneavoastră sfinți au
nevoie de dumneavoastră.

1 Corinteni 8 -13

Idei pentru studiul din scripturi personal
1 CORINTENI 10:1-1 3

Dumnezeu oferă mijlocul de a ieși
din ispită.
Experiențele spirituale, chiar și cele miraculoase, nu ne
scutesc de ispite care sunt „[potrivite] cu puterea omenească” (1 Corinteni 10:13). Acesta poate fi un motiv
pentru care Pavel a scris despre încercările cu ispita
pe care le-au avut israeliții, în vremea lui Moise, deși au
fost martori la miracole (vedeți Exodul 13:21; 14:13-
31). În timp ce citiți, 1 Corinteni 10:1-13, ce avertizări
din experiențele trăite de israeliți considerați că sunt
valabile pentru dumneavoastră? Ce tipuri de „[mijloc]
să ieșiți” din ispită v-a oferit Tatăl Ceresc? (Vedeți, de
asemenea, Alma 13:27-30; 3 Nefi 18:18-19.)
1 CORINTENI 10:16 -1 7; 11:16 -3 0

Împărtășania ne unește ca ucenici ai
lui Hristos.
Deși rânduiala împărtășaniei implică un angajament
personal între o persoană și Domnul, este, de asemenea, o experiență pe care o împărtășim cu alții – aproape mereu luăm din împărtășanie împreună, ca un trup
de sfinți. Citiți ce ne-a învățat Pavel despre împărtășanie și gândiți-vă cum poate această rânduială sacră să-i
ajute pe „mulți” să devină „[una]” în Hristos (1 Corinteni
10:17). Cum puteți să primiți tărie din faptul de a lua
din împărtășanie alături de alți credincioși? Ce influență
are aceasta asupra modului în care vă pregătiți pentru
împărtășanie și al modului în care vă străduiți să țineți
legămintele pe care le-ați făcut la botez?
1 CORINTENI 11:3 -1 5

De ce a scris Pavel despre acoperirea
capului și stiluri de aranjare a părului?

despre relațiile dintre bărbați, femei și Domnul. Deși nu
respectăm aceste obiceiuri astăzi, putem să învățăm
din declarația lui Pavel din 1 Corinteni 11:11 că atât
bărbații, cât și femeile sunt necesari în planul Domnului, atât în căsătorie, cât și în Biserică. Așa cum ne-a
învățat vârstnicul David A. Bednar, „bărbatul și femeia
trebuie să învețe unul de la celălalt, să se întărească,
binecuvânteze și completeze unul pe celălalt” în timp
ce progresează împreună către exaltare („Noi credem
în păstrarea castității”, Ensign sau Liahona, mai 2013, p.
42; vedeți, de asemenea, Marcu 10:6-9).
1 CORINTENI 12-1 3

Darurile spirituale (duhovnicești) sunt
date pentru folosul tuturor copiilor
Tatălui Ceresc.
Lista darurilor spirituale, din 1 Corinteni 12-13 nu
este completă. Dar este un bun punct de pornire
când identificați și cugetați la darurile spirituale pe
care Tatăl Ceresc vi le-a oferit. Articolul de dicționar
„Spiritual Gifts (Daruri spirituale)”, din Gospel Topics
(Subiecte din Evanghelie) (topics.lds.org) vă poate ajuta
să înțelegeți mai bine aceste daruri. Puteți să adăugați
în lista lui Pavel darurile pe care le-ați remarcat la alții,
la dumneavoastră sau la oamenii din scripturi. Dacă
v-ați primit binecuvântarea patriarhală, în aceasta este
posibil să fie menționate unele dintre darurile dumneavoastră spirituale. Cum ne ajută aceste daruri să
clădim împărăția lui Dumnezeu? Gândiți-vă ce veți face
pentru a căuta, cu sârguință „darurile cele mai bune”
(1 Corinteni 12:31).
Vedeți, de asemenea, Moroni 10:8-21, 30; Doctrină și
legăminte 46:8-26; Articolele de credință 1:7.

Pavel a făcut referire la obiceiuri culturale privind stilul
de îmbrăcare și de aranjare a părului pentru a preda
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26 august-1 septembrie

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei
dumneavoastră, căutați inspirație pentru a răspunde
nevoilor familiei dumneavoastră. Sugestiile de mai jos
v-ar putea fi utile.

familiei. Rugați-i pe toți să enumere darurile spirituale
pe care le-au remarcat la acea persoană. Apoi, puteți
da mai departe, în cerc, foile de hârtie până când toți
au avut ocazia să scrie despre darurile fiecărui membru al familiei.

1 CORINTENI 9:24 -2 7

Având în vedere că Pavel a comparat faptul de a trăi
potrivit Evangheliei cu o întrecere de alergări, puteți
desfășura o întrecere de alergări în cadrul familiei
pentru a ilustra ideea lui. Oferiți câte o coroană tuturor
celor care termină cursa și discutați cum vor câștiga,
toți cei care sunt sârguincioși în faptul de a-L urma pe
Isus Hristos în această viață, cununa care „nu se poate
veșteji” (1 Corinteni 9:25; vedeți, de asemenea, 2 Timotei 4:7-8). Ce face un campion pentru a se pregăti
pentru cursă? În mod asemănător, ce putem să facem
pentru a ne pregăti să ne întoarcem la Tatăl Ceresc?

1 CORINTENI 12:3

De ce este necesar Duhul Sfânt pentru a dobândi o
mărturie despre Isus Hristos? Ce putem să facem pentru a-L invita pe Duhul Sfânt să ne întărească mărturia
despre El?
1 CORINTENI 12:12-2 7

Analogia cu trupul făcută de Pavel poate fi un mod
memorabil de a discuta despre unitatea familiei. De
exemplu, membrii familiei pot încerca să deseneze un
trup format doar din ochi sau urechi (vedeți versetul 17). Ce sugerează aceste versete despre modul în
care ar trebui să ne tratăm unul pe celălalt ca membri
ai familiei?
1 CORINTENI 13:4 - 8

Pavel a comparat faptul de a trăi potrivit Evangheliei cu o întrecere de alergări.

1 CORINTENI 12:1-11

Oferiți fiecăruia câte o foaie de hârtie pe care este
scris, în partea de sus, numele unui alt membru al

Definiția carității dată de Pavel ar putea deveni un
motto inspirator pentru familia dumneavoastră. Puteți
însărcina fiecare membru al familiei să studieze câte
o expresie din versetele 4-8 și să-i învețe pe ceilalți
membri ai familiei ce înseamnă folosind definiții,
exemple și experiențe personale. Cum este Salvatorul
un exemplu al acestor atribute? Puteți, de asemenea,
să faceți împreună afișe pentru fiecare dintre aceste
expresii și să le expuneți prin casă. Fiți creativi!

Să ne îmbunătățim predarea
Expuneți un verset. Expuneți un verset, pe care-l considerați important, într-un loc în care membrii
familiei îl vor putea vedea des. Invitați alți membri ai familiei să aleagă, pe rând, un verset pe care să-
l expună.
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„Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulți, suntem un trup” (1 Corinteni 10:16-17).

2- 8 SEPTEMBRIE

1 Corinteni 14-16

„Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii”
Consemnați-vă impresiile în timp ce citiți 1 Corinteni 14-16. Rugați-vă în legătură cu ce v-a
învățat Spiritul și întrebați-L pe Tatăl Ceresc dacă mai este ceva ce dorește să învățați.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Deoarece Biserica și doctrinele sale erau relativ noi în
Corint, este de înțeles faptul că sfinții corinteni au avut
parte de confuzie. Anterior, Pavel îi învățase adevărul
fundamental al Evangheliei: „Că Hristos a murit pentru
păcatele noastre. . . că a fost [înmormântat] și a înviat
a treia zi” (1 Corinteni 15:3-4). Însă, unii membri au
început în scurt timp să predice că „nu este o înviere a
morților” (1 Corinteni 15:12). Pavel i-a implorat să „[țină
minte]” adevărurile care fuseseră învățați (1 Corinteni
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15:2). Când avem de-a face cu opinii contradictorii
despre adevărurile Evangheliei, este bine să ne aducem aminte că „Dumnezeu nu este un Dumnezeu al
neorânduielii, ci al păcii” (1 Corinteni 14:33). Faptul de
a da ascultare slujitorilor desemnați ai Domnului și
de a pune în practică adevărurile simple pe care ni le
propovăduiesc în mod repetat ne poate ajuta să avem
parte de pace și să „[fim] tari în credință” (1 Corinteni
16:13).

1 Corinteni 14 -1 6

Idei pentru studiul din scripturi personal
1 CORINTENI 14

Pot să caut darul profeției (prorociei).
V-ați întrebat vreodată ce este darul profeției? Este abilitatea de a prezice viitorul? Poate oricine să primească
acest dar? Sau este doar pentru profeți?
Președintele Bisericii este singurul om care poate
profeți și primi revelație pentru întreaga Biserică; însă,
Ghidul pentru scripturi definește termenul profeție ca
fiind „cuvinte sau scrieri de inspirație divină, pe care
le primește cineva prin revelație de la Duhul Sfânt. . .
Când cineva profețește, acesta vorbește sau scrie ceea
ce dorește Dumnezeu ca el să cunoască, pentru binele
său sau pentru binele celorlalți” (Ghid pentru scripturi,
„Profeție, (a) profeți”, scriptures.lds.org; vedeți, de asemenea, D&C 100:5-8). Apocalipsa 19:10 definește, de
asemenea, spiritul profeției ca fiind „mărturia lui Isus”.
Ce învățați, din 1 Corinteni 14:3, 31, 39-40, despre
acest dar spiritual? Ce a vrut Pavel să spună când
i-a invitat pe corinteni să „[râvnească] după prorocire” (1 Corinteni 14:39)? Cum puteți accepta această
invitație?

Vedeți, de asemenea, „Women in the Church (Femeile
în Biserică)” Gospel Topics (Subiecte din Evanghelie),
topics.lds.org.
1 CORINTENI 15:1-3 4, 53 -5 8

Isus Hristos a biruit moartea.
Învierea lui Isus Hristos este atât de fundamentală
pentru creștinism, încât cineva ar putea spune că, fără
ea, nu există creștinism – și, pentru a folosi cuvintele
lui Pavel, „atunci, propovăduirea noastră este zadarnică, și zadarnică este și credința voastră” (1 Corinteni
15:14). Totuși, unii sfinți creștini propovăduiau că „nu
este o înviere a morților” (1 Corinteni 15:12). Când citiți
răspunsul lui Pavel, în 1 Corinteni 15, alocați puțin timp
pentru a vă gândi cum ar fi viața dumneavoastră diferită dacă nu ați crede în înviere. Cum v-a binecuvântat?
Ce binecuvântări veți primi datorită faptului că Isus
Hristos a înviat? (Vedeți 2 Nefi 9:6-19; Alma 40:19-23;
Doctrină și legăminte 93:33-34.) Ce înseamnă pentru
dumneavoastră fraza „Dacă n-a înviat Hristos, credința
voastră este zadarnică” (versetul 17)?

Vedeți, de asemenea, Numeri 11:24-29; Iacov 4:6-7;
Alma 17:3; Doctrină și legăminte 11:23-28.
1 CORINTENI 14:34 -3 5

De ce a spus Pavel că femeile trebuie să
tacă în adunările Bisericii?
Învățăturile lui Pavel, din 1 Corinteni 14:34-35, pot crea
confuzie, având în vedere că, mai devreme, în aceeași epistolă, a scris că femeile se rugau și proroceau
(vedeți 1 Corinteni 11:5). Traducerea lui Joseph Smith
înlocuiește expresia să vorbească, din versetele 34 și 35
cu expresia a conduce. Această clarificare sugerează
că Pavel s-ar fi putut referi la femei care încercau să
uzurpe autoritatea în adunările Bisericii. (Vedeți, de
asemenea, 1 Timotei 2:11-12.)

„Alta este strălucirea soarelui” (1 Corinteni 15:41).

1 CORINTENI 15:35 -5 4

Trupurile înviate diferă de
trupurile muritoare.
V-ați întrebat vreodată cum arată un trup înviat?
Potrivit celor relatate în 1 Corinteni 15:35, unii dintre
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corinteni s-au întrebat același lucru. Citiți răspunsul
lui Pavel, în versetele 36-54, și remarcați cuvintele și
expresiile care descriu diferențele dintre trupurile
muritoare și cele înviate. De exemplu, versetele 40-42
ne învață că trupurile înviate vor străluci în glorie,

în diferite grade, tot așa cum soarele, luna și stelele
diferă în strălucire (vedeți, de asemenea, Traducerea lui
Joseph Smith, 1 Corinteni 15:40; D&L 76:50-112).
Vedeți, de asemenea, Alma 11:43-45; Luca 24:39.

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată câteva sugestii.
1 CORINTENI 15:29

Din versetul 29, învățăm că sfinții din vechime au înfăptuit botezuri pentru cei morți, la fel cum facem astăzi
în Biserică. Cum ne descurcăm, ca familie, în ceea ce
privește pregătirea numelor strămoșilor noștri pentru
rânduielile din templu? Vedeți, de asemenea, „Baptisms for the Dead (Botezuri pentru cei morți)”, Gospel
Topics (Subiecte din Evanghelie), topics.lds.org.

(cum ar fi oțelul inoxidabil). Sau puteți pune în antiteză
ceva slab cu ceva puternic (vedeți versetul 43).
1 CORINTENI 15:55 -5 7

O discuție despre aceste versete poate fi, în mod
deosebit, semnificativă dacă membrii familiei dumneavoastră cunosc pe cineva care a murit. Membrii familiei
pot depune mărturie despre cum îndepărtează Isus
Hristos „boldul morții” (versetul 56). Mesajul vârstnicului Paul V. Johnson, intitulat „Și moartea nu va mai fi”
(Ensign sau Liahona, mai 2016, p. 121-123) ar putea fi
de ajutor în discuția dumneavoastră.
1 CORINTENI 16:13

1 CORINTENI 15:35 -5 4

Ce obiecte sau ilustrații puteți arăta pentru a vă ajuta
membrii familiei să înțeleagă unii dintre termenii
folosiți de Pavel pentru a descrie cum diferă trupurile muritoare de cele înviate? De exemplu, pentru
a demonstra diferența dintre putrezire și neputrezire
(vedeți versetele 52-54) puteți arăta un metal care a
ruginit (cum ar fi fierul) și un metal care nu ruginește

Pentru a vă ajuta membrii familiei să-și însușească
acest verset, puteți să desenați, pe jos, un cerc și să
rugați un membru al familiei să „[stea tare]” în interiorul lui în timp ce este legat la ochi și ceilalți încearcă
să-l scoată din cerc. Cum diferă situația când acel
membru al familiei din cerc nu este legat la ochi și
poate „[veghea]”? Ce putem să facem pentru a „[rămâne tari]” în viața noastră când suntem ispitiți să facem
alegeri greșite?

Să ne îmbunătățim studiul personal
Căutați tipare. În scripturi, găsim tipare care ne arată cum Își face Domnul lucrarea. Ce tipare găsiți
în 1 Corinteni 14 care ne ajută să înțelegem cum să ne învățăm și să ne edificăm unii pe alții? Vedeți, de
asemenea, D&L 50:13-23.

140
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2 Corinteni 1-7

„Împăcați-vă cu Dumnezeu”
În timp ce studiați scrisorile lui Pavel către corinteni, scrieți unele dintre principiile
Evangheliei pe care le descoperiți și cugetați la modul în care pot fi puse în practică în viața
dumneavoastră.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Uneori, să fii conducător al Bisericii înseamnă să spui
anumite lucruri care nu sunt ușor de spus. Acest lucru
a fost valabil în zilele lui Pavel, tot așa cum este și în
zilele noastre. Se pare că o scrisoare trimisă anterior
de Pavel sfinților corinteni a inclus cuvinte de mustrare, ceea ce a dus la sentimente rănite. În scrisoarea
care a devenit 2 Corinteni, el a încercat să explice ce i-a
motivat cuvintele aspre: „V-am scris cu multă mâhnire,
și strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, nu
ca să vă întristați, ci ca să vedeți dragostea nespus
de mare, pe care o am față de voi” (2 Corinteni 2:4).
Când ești corectat de un conducător, faptul de a ști că
acesta este inspirat de o dragoste asemănătoare celei
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a lui Hristos te ajută în mod sigur. Și chiar și în situațiile
în care nu este, dacă suntem dornici să-i vedem pe
ceilalți cu genul de dragoste pe care a simțit-o Pavel,
este mult mai ușor să reacționăm, în mod corespunzător, în fața oricărei jigniri. Vârstnicul Jeffrey R. Holland
ne-a sfătuit: „Fiți blânzi față de slăbiciunile umane – ale
dumneavoastră, dar și ale celor care slujesc alături
de dumneavoastră într-o Biserică ce este condusă de
bărbați și femei voluntari, supuși morții. Cu excepția
Singurului Său Fiu Născut care a fost perfect, Dumnezeu a lucrat doar cu oameni imperfecți” („Cred, Doamne!”, Ensign sau Liahona, mai 2013, p. 94).

2 Corinteni 1-7

Idei pentru studiul din scripturi personal
2 CORINTENI 1:3 -7 ; 4:6 -1 0, 17-1 8; 7:4 -7

2 CORINTENI 5:14 -2 1

Încercările mele pot fi o binecuvântare.

Prin intermediul ispășirii lui Isus Hristos,
pot să mă împac cu Dumnezeu.

Având în vedere necazurile de care Pavel a avut parte
în timpul slujirii sale, nu este surprinzător faptul că el
a scris foarte mult despre scopurile și binecuvântările
necazurilor. În timp ce citiți 2 Corinteni 1:3-7; 4:6-10,
17-18 și 7:4-7, gândiți-vă la modurile în care încercările
dumneavoastră pot fi o binecuvântare. De exemplu,
puteți cugeta la modul în care Dumnezeu „[vă] mângâie în toate necazurile [dumneavoastră]” și la cum
puteți, la rândul dumneavoastră, „[să-i mângâiați] pe
cei ce se află în vreun necaz” (2 Corinteni 1:4). Sau vă
puteți concentra asupra luminii lui Isus Hristos care
„ne-a luminat inimile”, chiar și când suntem „încolțiți” și
„în grea cumpănă” (2 Corinteni 4:6-10).
Vedeți, de asemenea, Mosia 24:13-17; Gospel Topics
(Subiecte din Evanghelie), „Adversity (Adversitate)”,
topics.lds.org.
2 CORINTENI 2:5 -11

Când iert, primesc binecuvântări și îi
binecuvântez pe alții.
Nu știm prea multe despre cel la care a făcut referire Pavel în 2 Corinteni 2:5-11 – doar că el a greșit
(vedeți versetele 5-6) și că Pavel dorea ca sfinții să-l
ierte (vedeți versetele 7-8). De ce, uneori, nu reușim
să „[ne arătăm iarăși] dragostea față” de cel care ne-a
jignit (versetul 8)? Cum ne rănește, pe noi și pe alții,
faptul de a nu ierta? (Vedeți versetele 7, 10-11.) Ce
înseamnă pentru dumneavoastră faptul că a nu-i ierta
pe alții permite ca „Satana să aibă un câștig de la noi”
(versetul 11)?

Pavel a știut, tot la fel de mult ca oricine altcineva, ce
înseamnă să devii „o făptură nouă”. El a trecut de la a fi
un persecutor al creștinilor la a fi un apărător neînfricat al lui Hristos. El a știut cum Isus, care „n-a cunoscut
niciun păcat”, poate să ne înlăture păcatul și să ne ofere „neprihănirea” Sa ajutându-ne să fim, din nou, uniți
cu Dumnezeu. În timp ce citiți aceste versete, gândiți-
vă ce înseamnă să vă împăcați cu cineva. Cum vă ajută
acest lucru să înțelegeți ce înseamnă să vă împăcați
cu Dumnezeu? Cugetați la ce v-ar putea despărți de
Dumnezeu. Ce trebuie să faceți să vă împăcați mai pe
deplin cu El?
Vedeți, de asemenea, 2 Nefi 10:23-25.
2 CORINTENI 7:8 -11

Întristarea după voia lui Dumnezeu duce
la pocăință.
De regulă, nu ne gândim la întristare ca la ceva bun,
însă Pavel a vorbit despre „întristarea după voia lui
Dumnezeu” ca fiind o parte necesară a pocăinței. Ce
învățăm despre întristarea după voia lui Dumnezeu din
următoarele: 2 Corinteni 7:8-11; Alma 36:16-21; Mormon 2:11-15 și Gospel Topics (Subiecte din Evanghelie), „Pocăință”, topics.lds.org. Când v-ați întristat după
voia lui Dumnezeu și ce efect a avut acest lucru asupra
vieții dumneavoastră?

Vedeți, de asemenea, Doctrină și legăminte 64:9-11.

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată câteva sugestii.

2 CORINTENI 3:1-3

A rugat vreodată vreun membru al familiei dumneavoastră pe cineva să-i scrie o scrisoare de
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recomandare pentru un loc de muncă sau pentru a
se înscrie la vreo instituție de învățământ? Rugați acel
membru să vorbească despre acea experiență și să
spună ce scria în scrisoare despre el. Pavel ne-a învățat
că viețile sfinților erau asemenea scrisorilor de recomandare pentru Evanghelie de la Hristos Însuși, „[scrise] nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu”.
În timp ce citiți împreună 2 Corinteni 3:1-3, discutați
cum sunt exemplele noastre ca niște scrisori de recomandare pentru Evanghelie care pot fi „[cunoscute]
și [citite] de toți oamenii”. Puteți ruga fiecare membru
al familiei să scrie o scrisoare sau o „epistolă” în care
să explice cum a fost un alt membru al familiei un bun
exemplu de ucenic al lui Isus Hristos. Le pot citi familiei
și pot înmâna scrisoarea acelui membru al familiei
despre care au scris. De ce este important să înțelegem că viața noastră este o „[epistolă a] lui Hristos”?

2 CORINTENI 5:17

Pot membrii familiei dumneavoastră să se gândească
sau să găsească, în natură, exemple de lucruri care
trec prin transformări remarcabile și devin făpturi noi?
(Vedeți fotografiile asociate acestui rezumat.) Ce ne
învață aceste exemple despre cum ne poate schimba
Evanghelia lui Isus Hristos?
2 CORINTENI 6:1-1 0

Potrivit celor relatate în aceste versete, ce înseamnă să
fim „slujitori ai lui Dumnezeu”?
2 CORINTENI 6:14 -1 8

Cum putem urma sfatul lui Pavel de a „[ieși] din mijlocul [celor ticăloși] și de [a ne despărți] de ei” în timp ce
suntem, de asemenea, exemple bune pentru cei din
jurul nostru?

2 CORINTENI 5:6 -7

Ce înseamnă să „umblăm prin credință, nu prin vedere”? Ce facem pentru a arăta că noi credem în lucruri
pe care nu le putem vedea?

Să ne îmbunătățim predarea
Împărtășiți lecții practice. Unele concepte ale Evanghelie, precum ispășirea, pot fi greu de înțeles. Puteți
să folosiți fotografii sau obiecte care-i pot ajuta pe membrii familiei dumneavoastră să înțeleagă principiile
pe care le descoperiți în scripturi.
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Când suntem convertiți la Evanghelia lui Hristos, transformarea noastră este atât de profundă, încât Pavel a descris-o sub forma că devenim o „făptură nouă” (2 Corinteni 5:17).
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2 Corinteni 8-13

„Pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu”
Consemnarea impresiilor spirituale vă va ajuta să vă aduceți aminte ce învățați în timpul
studiului din scripturi. Puteți să scrieți într-un jurnal de studiu, să faceți comentarii
pe marginile scripturilor dumneavoastră, să adăugați note în contul dumneavoastră
din aplicația Biblioteca Evangheliei sau să faceți o înregistrare audio cu gândurile
dumneavoastră.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Ce ați face dacă ați auzi că o congregație de sfinți
dintr-o altă zonă se chinuie în sărăcie? Aceasta era
situația pe care Pavel a descris-o sfinților corinteni
în 2 Corinteni 8-9. El a sperat să-i convingă pe sfinții
corinteni să doneze o parte din belșugul lor sfinților
nevoiași. Însă, mai presus de o cerere pentru donații,
cuvintele lui Pavel conțin, de asemenea, adevăruri
profunde despre faptul de a da: „Fiecare să dea după
cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău, sau de
silă, căci «pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu»”
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(2 Corinteni 9:7). În zilele noastre, încă sunt sfinți, în
întreaga lume, care au nevoie de ajutor. Uneori, tot
ce putem face pentru ei este să postim și să facem
donații de post. În alte situații, donațiile noastre pot fi
mai directe și personale. Indiferent de forma sacrificiului nostru, merită să ne analizăm motivele pentru care
donăm. Sunt sacrificiile noastre expresii ale dragostei?
La urma urmei, dragostea este cea care-l face pe om
să dea cu bucurie.

2 Corinteni 8 -13

Idei pentru studiul din scripturi personal
2 CORINTENI 8:1-1 5; 9:5 -1 5

2 CORINTENI 11:3; 13:5 - 8

Pot să împărtășesc cu bucurie ceea ce
am pentru a-i binecuvânta pe cei săraci
și nevoiași.

Ar trebui să-mi „încerc” credința în
Evanghelia lui Isus Hristos.

Sunt foarte mulți oameni nevoiași în întreaga lume.
Cum putem să schimbăm, într-adevăr, ceva? Vârstnicul Jeffrey R. Holland a oferit următorul sfat: „Fie
că suntem bogați sau săraci, trebuie să «facem ce
putem» pentru a-i ajuta pe cei nevoiași [vedeți Marcu
14:6, 8]. . . [Dumnezeu] vă va ajuta și îndruma să faceți
acte de ucenicie cu compasiune dacă doriți în mod
conștient, vă rugați și căutați să țineți cu sârguință o
poruncă pe care El ne-a dat-o în repetate rânduri” („Nu
suntem noi toți cerșetori?” Ensign sau Liahona, nov.
2014, p. 41).
Citiți 2 Corinteni 8:1-15; 9:6-15 și notați principiile pe
care Pavel le-a propovăduit despre faptul de a ne îngriji
de cei săraci și nevoiași. Ce vă inspiră sfatul lui Pavel?
Vă puteți ruga pentru a primi îndrumare în legătură
cu ce puteți să faceți pentru a binecuvânta pe cineva
nevoiaș. Asigurați-vă că veți consemna toate impresiile
pe care le primiți și că veți acționa potrivit lor.
Vedeți, de asemenea, Mosia 4:16-27; Alma 34:27-29;
Henry B. Eyring, „Iată postul plăcut Mie”, Ensign sau
Liahona, mai 2015, p. 22-25; Linda K. Burton, „Am fost
străin”, Ensign sau Liahona, mai 2016, p. 13-15.
2 CORINTENI 11

Profeți mincinoși caută să înșele.
Pentru a înțelege acest capitol, v-ar putea fi util să știți
că „apostoli mincinoși” au apărut în rândul sfinților
corinteni (2 Corinteni 11:13). Ce învățați, din versetele
13-15, despre cei care predau doctrine neadevărate?
Ce învățați despre profeții adevărați când citiți despre
experiențele pe care le-a trăit Pavel în calitate de slujitor al lui Hristos (vedeți versetele 23-33)?

Deoarece astăzi sunt atât de mulți care caută să ne
ducă departe „[de] curăția și credincioșia care este
față de Hristos” (2 Corinteni 11:3), ați putea accepta invitația lui Pavel de a vă „încerca dacă sunteți în
credință” (2 Corinteni 13:5). De exemplu, puteți cugeta
la ce puteți elimina din viața dumneavoastră și care
v-ar putea ajuta să vă concentrați asupra lui Hristos,
sau puteți desfășura „Activitatea despre însușire” din
Predicați Evanghelia Mea, pagina 133.
2 CORINTENI 12:2- 4

Ce este „al treilea cer” și cine era cel
care fusese „răpit” în el?
În aceste versete, Pavel vorbea despre el însuși, fără a
se menționa direct – probabil pentru a evita să se laude cu viziunea sa remarcabilă. Expresia „al treilea cer”
se referă la împărăția celestială (vedeți D&L 76:96-98).
2 CORINTENI 12:5 -1 0

Harul Salvatorului îmi este de
ajuns să mă ajute să găsesc tărie în
slăbiciunile mele.
Nu știm care a fost „[țepușul] în carne” al lui Pavel, însă
este ușor să înțelegem dorința sa ca acesta să-i fi fost
îndepărtat. Noi, toți, avem încercări și probleme pe
care Domnul nu a considerat potrivit să le îndepărteze
din viața noastră. Gândiți-vă la propriile încercări în
timp ce citiți 2 Corinteni 12:5-10. Ce ne-a învățat Pavel
despre slăbiciune? Ce înseamnă pentru dumneavoastră că harul lui Dumnezeu vă este de ajuns? Cum ați
avut parte de puterea care întărește a lui Dumnezeu?
Vedeți, de asemenea, Mosia 23:21-24; 24:10-15; Eter
12:27; Moroni 10:32-33.
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2 CORINTENI 13:1

Ce a vrut Pavel să spună când a vorbit
despre „doi sau trei martori”?
În vremurile Vechiului Testament, era nevoie de doi sau
trei martori pentru a-i aduce cuiva o acuzație (vedeți
Deuteronom 19:15). Pavel a citat această practică

atunci când a făcut referire la a treia sa vizită în Corint.
Printre exemplele din zilele noastre ale acestui principiu, se numără cei trei martori ai Cărții lui Mormon,
mărturiile despre Isus Hristos oferite de Biblie și de
Cartea lui Mormon, precum și faptul că misionarii
depun mărturie fiind în echipe de câte doi.

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată câteva sugestii.
2 CORINTENI 8 -9

Ce găsiți în aceste capitole care vă inspiră familia să vă
întindeți brațele către cei săraci și nevoiași? Acesta ar
putea fi un timp bun să planificați un proiect de slujire
ca familie pentru cineva nevoiaș.
2 CORINTENI 9:6 -7

Cunoaște familia dumneavoastră pe cineva care ar
putea fi descris ca fiind o persoană care „dă cu bucurie”? Ce putem face ca slujirea noastră făcută altora să
fie mai plină de bucurie?

2 CORINTENI 10:3 -7

Cum îi puteți învăța pe membrii familiei dumneavoastră despre „[lupta]” noastră împotriva ticăloșiei? S-ar
bucura membrii familiei dumneavoastră să construiască un zid sau o fortăreață din scaune și pături?
Acest lucru poate duce la o discuție despre cum să
renunțăm la lucruri care ne îndepărtează de Dumnezeu și cum să facem „orice gând. . . rob ascultării
de Hristos”. Care sunt „armele” spirituale pe care le
folosim pentru a ne controla gândurile (vedeți Efeseni
6:11-18)?
2 CORINTENI 11:3

Ce pot face membrii familiei dumneavoastră pentru a
se concentra mai mult asupra „[curăției] și [credincioșiei] care este față de Hristos”?

Să ne îmbunătățim studiul personal
Consemnați impresii. Vârstnicul Richard G. Scott a spus: „Cunoașterea consemnată cu grijă este
cunoașterea care poate fi folosită la nevoie. . . [Consemnarea îndrumării spirituale] crește probabilitatea ca
dumneavoastră să primiți mai multă lumină” („Acquiring Spiritual Knowledge”, Ensign, nov. 1993, p. 88; vedeți,
de asemenea, Să predăm în modul Salvatorului, p. 12, 30).
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„Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci «pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu».” (2 Corinteni 9:7)

23 -2 9 SEPTEMBRIE

Galateni

„[Umblați] prin Duhul”
În timp ce citiți Galateni, consemnați impresiile pe care le-ați primit. Acest lucru vă va ajuta
să vă aduceți aminte de ele și să cugetați la ele în viitor.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Evanghelia lui Isus Hristos oferă eliberarea de robia
spirituală. Însă, uneori, oamenii care au avut parte de
libertatea Evangheliei o resping și „[vor să se supună]
din nou [acelor învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase]” (Galateni 4:9). Aceasta era ce făceau unii sfinți
galateni – respingeau libertatea pe care Hristos le-o
oferise (vedeți Galateni 1:6). Așadar, epistola lui Pavel
către galateni a fost o invitație urgentă de a „[rămâne tari și de a nu se apleca iarăși sub jugul robiei]”
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(Galateni 5:1). Această invitație este una pe care și noi
trebuie s-o auzim și căreia trebuie să-i dăm ascultare, deoarece deși circumstanțele se schimbă, lupta
dintre libertate și robie este mereu prezentă. Așa cum
Pavel ne-a învățat, nu este suficient să fim „chemați
la slobozenie” (Galateni 5:13); trebuie, de asemenea,
să „[rămânem] tari” în ea (Galateni 5:1) bizuindu-ne
pe Hristos.

G alateni

Idei pentru studiul din scripturi personal
GAL ATENI 1- 5

Legea lui Hristos mă eliberează.
Pavel le-a scris sfinților galateni când a aflat că erau
duși în rătăcire de învățături neadevărate. Una dintre
aceste învățături era aceea că, pentru a fi salvați, cei
din rândul neamurilor care au acceptat Evanghelia
trebuiau să fie tăiați împrejur și să țină și alte tradiții
ale legii lui Moise. Pavel a numit aceste tradiții „jugul
robiei” (Galateni 5:1), deoarece îi împiedicau pe sfinți să
trăiască, în totalitate, potrivit legii lui Hristos, care aduce cu sine adevărata libertate. Ce anume din sfatul lui
Pavel către galateni vă poate ajuta să înțelegeți ce este
adevărata libertate? Puteți să cugetați, de asemenea,
la jugurile robiei care ar putea exista în viața dumneavoastră. Există ceva care vă împiedică să aveți parte
de libertatea pe care o oferă Evanghelia? Cum „[v-au
eliberat]” Hristos și Evanghelia Sa (Galateni 5:1)?
Vedeți, de asemenea, 2 Nefi 2:27; 9:10-12.
GAL ATENI 3

Sunt moștenitor al binecuvântărilor
promise lui Avraam.
Unii dintre sfinții galateni erau îngrijorați din cauza
faptului că, deoarece nu erau descendenți direcți
(„sămânța”) ai lui Avraam, nu urmau să primească
binecuvântările promise lui Avraam, inclusiv pe cele
ale exaltării. Potrivit celor relatate în Galateni 3:7-9,
13-14, 27-29, ce-l face pe un om să devină demn să
fie „«sămânța» lui Avraam”? Pentru a învăța despre
binecuvântările promise lui Avraam și despre binecuvântările pe care le putem moșteni ca sămânță a lui,
vedeți „Legământul avraamic”, Ghid pentru scripturi,
topics.lds.org.
GAL ATENI 3:6 -2 5

A avut Avraam Evanghelia lui
Isus Hristos?
Profetul Joseph Smith a explicat: „Noi nu putem crede
că oamenii din vechime, din toate epocile, au fost atât
de ignoranți în ceea ce privește sistemul cerului, cum
presupun mulți, deoarece toți care au fost vreodată

salvați au fost salvați prin puterea acestui măreț plan
al mântuirii, atât înainte de venirea lui Hristos, cât
și după aceea. . . Avraam a oferit jertfe și, cu toate
acestea, Evanghelia i-a fost predicată” („The Elders
of the Church in Kirtland to Their Brethren Abroad”,
The Evening and the Morning Star, mart. 1834, p. 143,
josephsmithpapers.org). Următoarele scripturi indică,
de asemenea, că Evanghelia lui Isus Hristos a fost predicată înainte de slujirea Salvatorului în viața muritoare: Helaman 8:13-20; Moise 6:50-66.
GAL ATENI 5:13 -2 6; 6:7-1 0

Dacă „[umblu] prin Duhul”, voi primi
„roada Duhului”.
Studierea acestor versete vă poate ajuta să evaluați
în ce măsură umblați prin Spirit. Aveți parte de roadele Spiritului menționate în versetele 22-23? Ce alte
roade, sau rezultate, ale vieții spirituale ați remarcat?
Cugetați la ce trebuie să faceți pentru a dezvolta mai
mult aceste roade. Cum poate dezvoltarea acestor
roade să îmbunătățească relații importante din viața
dumneavoastră?

Trebuie să caut „roada Duhului” în viața mea.

Poate că încercați să umblați cârmuiți de Spirit, însă
eforturile dumneavoastră par să nu aibă ca rezultat
rodul promis. Citiți Galateni 6:7-10 (numită adesea
legea secerișului). Ce mesaj credeți că vă transmite
Domnul în aceste versete? Cum puteți folosi aceste
versete pentru a încuraja pe cineva care întâmpină
dificultăți în a trăi potrivit Evangheliei?
Vedeți, de asemenea, Alma 32:28, 41-43; Doctrină și
legăminte 64:32-34.
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Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată câteva sugestii.

cineva care exemplifică acel fruct (rod). Aceasta poate
duce la o discuție despre moduri în care familia
dumneavoastră poate invita Spiritul în căminul dumneavoastră și dezvolta acest fruct (rod). După discuție,
puteți servi împreună o salată de fructe.

GAL ATENI 3:11

Ce înseamnă expresia „prin credință va trăi”? Ce faceți,
ca familie, pentru a arăta că trăiți prin credință?
GAL ATENI 4:1-7

Puteți prezenta Galateni 4 discutând diferențele dintre
robii unui împărat și copiii acestuia. Ce ocazii sau ce
potențial are copilul unui împărat pe care un rob nu
le are? Gândiți-vă la aceasta în timp ce citiți, împreună, versetele 1-7. Ce ne învață aceste versete despre
relația noastră cu Tatăl Ceresc?
GAL ATENI 5:22-2 3

Pentru ca discuția dumneavoastră despre Galateni
5:22-23 să fie mai distractivă, membrii familiei dumneavoastră pot denumi diferite fructe cu acele cuvinte pe care Pavel le-a folosit pentru a descrie „roada
Duhului”. Apoi, fiecare membru al familiei poate să
aleagă unul, să-l definească și să vorbească despre

GAL ATENI 6:1

Este posibil să existe situații în care cineva din familia
dumneavoastră să „[cadă]. . . în vreo greșeală”. Ce sfat
găsiți în Galateni 6:1 despre ce este de făcut într-o
astfel de situație?
GAL ATENI 6:7-1 0

Dacă membrii familiei dumneavoastră au plantat
vreodată ceva împreună, puteți folosi acea experiență
pentru a ilustra principiul: „Ce seamănă omul, aceea va
și secera” (versetul 7). Sau îi puteți întreba pe membrii
familiei dumneavoastră despre fructele sau legumele preferate și îi puteți ruga să vorbească despre ce
este nevoie pentru a crește planta care produce acel
fruct. (Puteți folosi fotografia din acest rezumat ca
mijloc vizual.) Apoi, puteți purta o conversație despre
binecuvântările pe care familia dumneavoastră speră
să le primească și despre cum să „[secerați]” acele
binecuvântări.

Să ne îmbunătățim predarea
Ajutați membrii familiei dumneavoastră să aplice scripturile în situațiile din viața lor. Nefi a spus:
„Eu am făcut ca toate scripturile să ni se aplice nouă, pentru ca ele să fie spre folosul și învățătura noastră”
(1 Nefi 19:23). Pentru a vă ajuta membrii familiei să facă aceasta, îi puteți invita să cugete la momente în care
au avut parte de roada Duhului descrisă în Galateni 5:22-23. (Vedeți Să predăm în modul Salvatorului, p. 21.)
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Pavel ne-a învățat că, atunci când umblăm cârmuiți de Duhul, vom avea parte, în viața noastră, de roada Duhului.

30 SEPTEMBRIE-1 3 OCTOMBRIE

Efeseni

„Pentru desăvârșirea sfinților”
Observați vreo legătură între mesajele din cadrul conferinței generale și epistola lui Pavel
către efeseni?
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Când Evanghelia a început să se răspândească în Efes,
a provocat „o mare tulburare” (Faptele apostolilor
19:23) printre efeseni. Meșteșugarii locali care au făcut
altare pentru o zeiță păgână percepeau creștinismul
drept o amenințare pentru breasla lor și, în scurt timp
„[au fost plini] de mânie. . . [și] toată cetatea s-a tulburat” (vedeți Faptele apostolilor 19:27-29). Imaginați-vă
că sunteți un nou convertit la Evanghelie într-o astfel
de atmosferă. Mulți efeseni au acceptat și au trăit
potrivit Evangheliei în mijlocul acestei „[răscoale]”
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(Faptele apostolilor 19:40), iar Pavel i-a asigurat că
„Hristos. . . este pacea noastră” (Efeseni 2:13-14). Aceste cuvinte, alături de invitația sa de a se renunța la „orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare,
orice clevetire” (Efeseni 4:31) pare tot atât de potrivită
pentru zilele noastre precum a fost și atunci. Pentru
efeseni, tot așa cum este și în cazul dumneavoastră,
forța de a înfrunta adversitatea vine „[din] Domnul și
[din] puterea tăriei Lui” (Efeseni 6:10-13).

Efeseni

Idei pentru studiul din scripturi personal
EFESENI 1:4 -11, 17-1 9

EFESENI 2:19 -2 2; 4:11-1 6

A „ales” Dumnezeu sau a „rânduit mai
dinainte” pe unii dintre copiii Săi pentru
a fi salvați?

Biserica este întemeiată pe apostoli și
profeți, iar Isus Hristos este piatra din
capul unghiului.

Pavel a spus despre sfinții „[rânduiți] mai dinainte” de
Dumnezeu și „[aleși] înainte de întemeierea lumii” că
sunt ai Săi. După cum a remarcat președintele Henry B. Eyring, faptul că atât de mulți oameni trăiesc și
mor fără a avea șansa de a primi Evanghelia îi face pe
mulți să „[ajungă] la concluzia că Dumnezeu trebuie să
fi hotărât dinainte pe care dintre copiii Săi îi va salva și
le-a oferit Evanghelia, iar cei care nu au auzit niciodată
Evanghelia, pur și simplu, nu au fost «aleși». Dar. . .
planul lui Dumnezeu este mult mai plin de dragoste și
dreptate decât atât. Tatăl nostru Ceresc este nerăbdător să adune și să-Și binecuvânteze toată familia” („Să
adunăm familia lui Dumnezeu”, Ensign sau Liahona, mai
2017, p. 20-21). Toți copiii lui Dumnezeu pot accepta
Evanghelia și rânduielile ei datorită lucrării făcute pentru cei morți în templele sfinte.

Faptul de a citi învățăturile lui Pavel despre apostoli și
profeți vă poate ajuta să vă pregătiți să auziți mesajele apostolilor și profeților din zilele noastre în timpul
conferinței generale. Potrivit celor relatate în Efeseni
2:19-22; 4:11-16, de ce avem profeți și apostoli? Cum
v-au ajutat învățăturile lor să nu „[plutiți] încoace și
încolo, purtați de orice vânt de învățătură”?

Deși nimeni nu este predestinat (rânduit mai dinainte)
să fie salvat sau să nu fie salvat, revelațiile din zilele
noastre ne învață că unii au fost aleși sau „[rânduiți]
mai dinainte” în lumea premuritoare pentru a îndeplini
anumite responsabilități aici, pe pământ. Aceasta include responsabilitatea că toți sfinții din zilele din urmă
trebuie să împărtășească Evanghelia și să-i ajute pe
toți copiii lui Dumnezeu, de ambele părți ale vălului, să
vină la Hristos. (Vedeți „Foreordination (Prerânduire)”,
Gospel Topics (Subiecte din Evanghelie), topics.lds.org.)
EFESENI 1:10

Dumnezeu va „uni iarăși într-unul în
Hristos, toate lucrurile”.
V-ați întrebat vreodată ce este „plinirea vremurilor (dispensația plenitudinii timpurilor)” sau ce înseamnă să
„[unească] iarăși într-unul în Hristos, toate lucrurile”? În
timp ce cugetați asupra acestor expresii, citiți următoarele scripturi: Efeseni 4:13; 2 Nefi 30:7-8; Doctrină și
legăminte 110:11-16; 112:30-32; 128:18-21. Vă puteți
simți inspirat să scrieți propriile explicații privind aceste
expresii.

Vedeți, de asemenea, Faptele apostolilor 4:10-12.

Domnul cheamă profeți și apostoli pentru a conduce Biserica Sa.

EFESENI 5:21- 6 :4

Pot să-mi întăresc relațiile de familie.
În timp ce citiți Efeseni 5:21-6:4, ce gânduri vă vin în
minte despre cum să vă întăriți relațiile de familie?
Este important să remarcați că acele cuvinte ale lui
Pavel, din Efeseni 5:22, au fost scrise în contextul
tradițiilor sociale ale epocii sale. Profeții și apostolii din
zilele noastre ne învață că bărbații nu sunt superiori
femeilor și că soții și soțiile trebuie să fie „parteneri
egali” (vedeți „Familia: o declarație oficială către lume”,
Ensign sau Liahona mai 2017, p. 145). Chiar și așa, tot
puteți găsi sfaturi relevante în Efeseni 5:23-33, mai ales
dacă sunteți căsătorit sau vă pregătiți să vă căsătoriți.
De exemplu, cum Își arată Hristos dragostea față de
sfinți? Ce implică aceasta în legătură cu modul în care
soții trebuie să-și trateze soțiile? Ce mesaje care vi se
aplică găsiți în aceste versete?
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EFESENI 6:10 -1 8

Faptul de a îmbrăca „toată [armura]
lui Dumnezeu” mă va proteja
împotriva răului.
În timp ce citiți Efeseni 6:10-18, gândiți-vă de ce a
numit Pavel fiecare componentă a armurii așa cum a

făcut-o. Împotriva a ce ne va proteja „toată [armura]
lui Dumnezeu”? Ce puteți să faceți pentru a vă îmbrăca în fiecare zi mai pe deplin cu fiecare componentă
a armurii?
Vedeți, de asemenea, 2 Nefi 1:23; Doctrină și legăminte
27:15-18.

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată câteva sugestii.
EFESENI 1:10

Prin restaurarea din zilele din urmă, Dumnezeu unește
laolaltă toate lucrurile, inclusiv toate principiile și
rânduielile Evangheliei. Pentru a demonstra această
idee, puteți ascunde obiecte sau expresii scrise în casa
dumneavoastră care să reprezinte lucruri care au fost
restaurate în zilele noastre (cum ar fi cheile preoției, rânduielile din templu, scripturi și daruri spirituale). Membrii
familiei le pot căuta și le pot „[aduna]” laolaltă. De ce
suntem recunoscători să trăim în „plinirea vremurilor
(dispensația plenitudinii timpurilor)”?
EFESENI 2:4 -1 0; 3:14 -2 1

EFESENI 2:12-1 9

Membrilor familiei dumneavoastră le-ar putea plăcea
să clădească ziduri din perne sau din alte obiecte pe
care le aveți acasă și, apoi, să le dărâme. Ce tipuri de
ziduri despart oamenii în zilele noastre? Cum „a surpat
[Isus Hristos] zidul de la mijloc care [ne] despărțea” de
Dumnezeu?
EFESENI 6:10 -1 8

Membrii familiei dumneavoastră își pot face propria
„[armură] a lui Dumnezeu” folosind lucruri din casă.
Prezentarea video „The Armour of God (Armura lui
Dumnezeu)” (LDS.org) îi poate ajuta pe membrii familiei
dumneavoastră să vizualizeze această armură. Cum ne
protejează spiritual fiecare componentă a armurii? Ce
putem să facem pentru a ne ajuta unul pe altul să „[ne
îmbrăcăm] cu toată [armura] lui Dumnezeu” (Efeseni
6:11) în fiecare zi?

Invitați membrii familiei să împărtășească experiențe în
care au simțit dragostea și mila lui Dumnezeu și ale lui
Isus Hristos descrise în aceste versete.

Să ne îmbunătățim studiul personal
Permiteți Spiritului să vă îndrume studiul. Fiți atenți la Spirit pe măsură ce El vă îndrumă către lucrurile
pe care trebuie să le învățați în fiecare zi, chiar dacă acest lucru vă face să studiați un subiect pe care nu l-ați
planificat inițial.
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Faptul de a îmbrăca armura lui Dumnezeu ne poate proteja spiritual.

14 -2 0 OCTOMBRIE

Filipeni; Coloseni

„Pot totul în Hristos, care mă întărește”
Când a fost ultima dată când ați citit impresiile spirituale pe care le-ați consemnat în
timpul studiului dumneavoastră din Noul Testament? V-ar putea fi util să treceți în revistă
îndemnurile pe care le-ați primit.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Pavel a scris epistolele către filipeni și coloseni în timp
ce era în temniță. Însă, aceste scrisori nu au tonul la
care v-ați putea aștepta din partea cuiva care este
în temniță. Pavel a vorbit mai mult despre bucurie,
despre faptul de a ne bucura și despre recunoștință
decât despre suferință și încercări: „Hristos este
propovăduit”, a spus el, „[iar] eu mă bucur de lucrul
acesta și mă voi bucura” (Filipeni 1:18). „Măcar că sunt
departe cu trupul, totuși cu duhul sunt cu voi, și privesc cu bucurie. . . la tăria credinței voastre în Hristos”
(Coloseni 2:5). Cu certitudine, „pacea lui Dumnezeu” de
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care Pavel a avut parte în circumstanțele sale dificile
„întrece orice pricepere” (Filipeni 4:7) și, totuși, este o
realitate. În timpul încercărilor noastre, putem simți
aceeași pace și ne putem „[bucura] întotdeauna în
Domnul” (Filipeni 4:4). Putem, așa cum a făcut Pavel,
să ne bizuim în totalitate pe Isus Hristos, „în care avem
răscumpărarea” (Coloseni 1:14). Putem să spunem,
așa cum a spus Pavel: „Pot totul în Hristos, care mă
întărește” (Filipeni 4:13; vedeți, de asemenea, Coloseni
1:11).

F ilipeni; Coloseni

Idei pentru studiul din scripturi personal
FILIPENI 2:12-1 3

FILIPENI 4:1-1 3

„[Ducem] până la capăt
mântuirea [noastră]? ”

Pot găsi bucurie în Hristos, indiferent de
circumstanțele în care mă aflu.

Expresia „duceți până la capăt mântuirea voastră”
este folosită de unii pentru a susține ideea că suntem
salvați doar prin eforturile noastre. Însă aceasta este
o înțelegere limitată, tot la fel cum este și înțelegerea
învățăturii lui Pavel – „căci prin har ați fost mântuiți,
prin credință” (Efeseni 2:8) – ca însemnând că nicio faptă nu este necesară pentru salvare (mântuire). Scripturile, inclusiv scrierile lui Pavel, ne învață clar că, pentru
a primi salvarea (mântuirea), este nevoie atât de harul
lui Isus Hristos, cât și de efort personal. Nefi a spus:
„După ce am făcut tot posibilul, numai prin har suntem
salvați” (2 Nefi 25:23). Chiar și în eforturile noastre de a
ne duce la capăt salvarea (mântuirea), „Dumnezeu este
acela care lucrează în [noi]” (Filipeni 2:13; vedeți, de
asemenea, Filipeni 1:6; Ghid pentru scripturi, „Har”).

Viața lui Pavel este o ilustrare vie a adevărului exprimat
de președintele Russell M. Nelson: „Când ne concentrăm viața asupra. . . lui Isus Hristos și a Evangheliei
Sale, putem simți bucurie indiferent de ceea ce ni se
întâmplă – sau nu ni se întâmplă – în viață. Bucuria
vine de la El și datorită Lui” („Bucurie și supraviețuire
spirituală”, Ensign sau Liahona, nov. 2016, p. 82).

FILIPENI 3:5 -1 4

Evanghelia lui Isus Hristos merită
orice sacrificiu.
Pavel a renunțat la multe când s-a convertit la Evanghelia lui Isus Hristos, inclusiv la poziția cu influență pe
care o deținea în societatea iudaică, în calitate de fariseu. În Filipeni 3:5-14, aflați ce a câștigat Pavel pentru
că a fost dornic să facă sacrificii pentru Evanghelie. Ce
sentimente a avut în legătură cu sacrificiile sale?
Apoi, gândiți-vă la propria calitate de ucenic. Ce ați
sacrificat pentru Evanghelia lui Isus Hristos? Ce ați
primit? Există alte sacrificii pe care simțiți că trebuie
să le faceți pentru a deveni ucenici mai devotați ai
Salvatorului?
Vedeți, de asemenea, 3 Nefi 9:19-20; Doctrină și legăminte 58:2-5; Robert C. Gay, „Ce ar da un om în schimb
pentru sufletul său?”, Ensign sau Liahona, nov. 2012, p.
34-36.

În timp ce citiți Filipeni – îndeosebi capitolul 4 – căutați
declarații care vă pot ajuta să aveți parte de bucurie
în orice circumstanță a vieții dumneavoastră. Când ați
simțit „pacea lui Dumnezeu” în timpul unei perioade
de restriște (versetul 7)? Când ați găsit tărie „în Hristos”
pentru a face lucruri dificile (versetul 13)? De ce credeți
că este important să „[fim mulțumiți] în toate circumstanțele (versetul 11)? Cum poate faptul de a dezvolta
atributele menționate în versetul 8 să vă ajute să aveți
parte de bucurie în circumstanțele în care vă aflați?
Vedeți Alma 33:23; Dieter F. Uchtdorf, „Recunoscători în orice situație”, Ensign sau Liahona, mai 2014, p.
70-77.
COLOSENI 1:12-2 3

Credința mea se bazează pe
Isus Hristos.
Iată un mod de a studia pe care îl puteți încerca în
cazul a aproape oricărui capitol din scripturi, deși funcționează foarte bine pentru Coloseni 1:12-23. Căutați,
în versete, tot ce puteți învăța despre Isus Hristos și
faceți o listă cu ce găsiți. De ce credeți că este important să știți aceste lucruri despre Salvator?
COLOSENI 3:1-1 7

Ucenicii lui Isus Hristos devin
„[noi]” pe măsură ce trăiesc potrivit
Evangheliei Sale.
Cum știți dacă Evanghelia lui Isus Hristos vă ajută să
deveniți un „[bărbat nou sau o femeie nouă]”? Un mod
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de a afla este acela de a studia Coloseni 3:1-17 și de a
face o listă cu atitudinile, atributele și faptele „[omului]
cel vechi” și o altă listă cu atitudinile, atributele și faptele „[omului] cel nou”.

Vă inspiră studiul acestor versete vreun gând despre
cum vă schimbă Evanghelia? Consemnați-vă gândurile
astfel încât să le puteți trece în revistă în viitor și cugetați la modul în care progresați.

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată câteva sugestii.

descrierilor din acest verset (vedeți, de asemenea, Articolele de credință 1:13). Cum ar putea fi binecuvântată
familia dumneavoastră dacă urmează sfatul lui Pavel?
COLOSENI 1:9 -11; 2:2-3

FILIPENI

Este posibil ca membrii familiei dumneavoastră să
remarce că expresiile bucurie și bucurați-vă se repetă
des în Filipeni. De fiecare dată când întâlniți vreuna
dintre aceste expresii, vă puteți opri și discuta ce ne-a
învățat Pavel despre cum să găsim bucurie.
FILIPENI 2:14 -1 5

Cum putem să „[strălucim] ca niște lumini în lume”?
FILIPENI 4:8

Ce putem să facem pentru a ne mări „[cunoașterea
despre] Dumnezeu”? Ce „[comori] ale înțelepciunii și
ale științei” găsim în Evanghelie?
COLOSENI 1:23; 2:7

Membrii familiei dumneavoastră pot citi aceste versete
stând în jurul unui copac sau în timp ce privesc o fotografie cu un copac (asemenea celui prezentat în acest
rezumat). Ce înseamnă să fii „întemeiat” și „înrădăcinat”
în Hristos? Cum ne putem ajuta unul pe altul pentru a
ne întări rădăcinile spirituale?

Poate că membrii familiei dumneavoastră pot identifica lucruri la care „[să se gândească]” și care corespund

Să ne îmbunătățim predarea
Trăiți potrivit mărturiei dumneavoastră. „Dumneavoastră predați ceea ce sunteți”, ne-a învățat
vârstnicul Neal A. Maxwell. „Trăsăturile dumneavoastră de caracter vor rămâne mai mult în memoria
oamenilor. . . decât un anumit adevăr dintr-o anumită lecție” (în Să predăm în modul Salvatorului, p. 13).
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Pavel ne-a învățat că credința noastră trebuie să fie „[înrădăcinată]” în Isus Hristos (Coloseni 2:7).

21-2 7 OCTOMBRIE

1 și 2 Tesaloniceni

„Nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră, și să nu vă tulburați”
Dacă nu consemnăm impresiile pe care le primim de la Spirit, este posibil să le uităm. Ce vă
îndeamnă Spiritul să consemnați în timp ce citiți 1 și 2 Tesaloniceni?
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



În Tesalonic, Pavel și Sila au fost acuzați că „au răscolit
lumea” (Faptele apostolilor 17:6). Predicarea lor a înfuriat anumiți conducători din rândul iudeilor, iar acești
conducători au agitat oamenii să se revolte (vedeți
Faptele apostolilor 17:1-10). Drept rezultat, Pavel și Sila
au fost sfătuiți să plece din Tesalonic. Pavel și-a făcut
griji pentru nou convertiții tesaloniceni și în legătură cu
persecuția de care aveau parte, însă nu a putut să se
întoarcă pentru a-i vizita. „În nerăbdarea mea”, a scris
el, „am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră”. Drept răspuns, Timotei, ajutorul lui Pavel, care slujise în Tesalonic, „ne-a adus vești bune despre credința
și dragostea voastră” (1 Tesaloniceni 3:5-6). De fapt,
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sfinții tesaloniceni erau cunoscuți ca exemple „pentru
toți credincioșii” (1 Tesaloniceni 1:7), iar vești despre
credința lor s-au răspândit în alte orașe. Imaginați-vă
bucuria și ușurarea simțite de Pavel când a auzit că
lucrarea sa printre ei „n-a fost zadarnică” (1 Tesaloniceni 2:1). Dar Pavel știa că faptul de a fi avut credință
în trecut nu era suficient pentru a supraviețui spiritual
în viitor și era circumspect în legătură cu influența
avută de învățătorii mincinoși în rândul sfinților (vedeți
2 Tesaloniceni 2:2-3). Mesajul său către ei, și către noi,
este acela de a continua să „[împlinim] ce mai lipsește
credinței [noastre]” și de a „[crește] tot mai mult” în
dragoste (vedeți 1 Tesaloniceni 3:10; 4:10).

1 și 2 T esaloniceni

Idei pentru studiul din scripturi personal
1 TESALONICENI 1-2

Slujitorii în Evanghelie predică dând
dovadă de sinceritate și dragoste.
În 1 Tesaloniceni, cuvintele lui Pavel arată, atât îngrijorarea, cât și bucuria cuiva care s-a dedicat în totalitate
slujirii copiilor lui Dumnezeu. În mod deosebit în primele două capitole din 1 Tesaloniceni, veți găsi cuvinte
și expresii care descriu modul în care predă Evanghelia
un adevărat slujitor. Ce sunteți inspirați să faceți pentru a vă îmbunătăți modul de predare a Evangheliei?
1 TESALONICENI 3:9 - 4 :12

Pe măsură ce-L urmez pe Isus Hristos,
pot deveni sfânt.
Cu toții sperăm că, la „venirea Domnului nostru”, vom
putea sta înaintea Sa, cu „inimile. . . fără prihană în
sfințenie, înaintea lui Dumnezeu” (1 Tesaloniceni 3:13).
Ce ne-a învățat Pavel, în 1 Tesaloniceni 3:9-13; 4:1-12
despre faptul de a deveni mai sfinți?
Vedeți, de asemenea, Moroni 10:32-33; Ghid pentru
scripturi, „Sfințenie”; Carol F. McConkie, „Frumusețea
sfințeniei”, Ensign sau Liahona, mai 2017, p. 9-12.
1 TESALONICENI 4:16 -1 8; 5:1-1 0;
2 TESALONICENI 1:4 -1 0

Dacă sunt credincios și vigilent, voi
fi pregătit pentru a Doua Venire a
Salvatorului.
În 1 Tesaloniceni 5:1-10, Pavel a folosit mai multe
metafore pentru a preda adevăruri importante despre
momentul în care Isus Se va întoarce pe pământ.
În timp ce studiați aceste metafore, puteți să notați
impresiile pe care le primiți în legătură cu a Doua Venire a lui Isus Hristos.

2 Tesaloniceni 1:4-10? Ce sunteți îndemnați să faceți
pentru a veghea și a vă pregăti pentru venirea Sa?
Vedeți, de asemenea, Dallin H. Oaks, „Pregătirea pentru a Doua Venire”, Ensign sau Liahona, mai 2004, p.
7-10.
2 TESALONICENI 2

S-a profețit că o apostazie, sau o
îndepărtare de la adevăr, va preceda a
Doua Venire.
În mijlocul persecuțiilor crescânde, mulți dintre sfinții
tesaloniceni credeau că a Doua Venire a Salvatorului
trebuia să aibă loc în curând. Dar, Pavel a știut că,
înainte ca Isus să Se întoarcă pe pământ, trebuia să
aibă loc o apostazie – o răzvrătire sau o „îndepărtare”
de la adevăr (vedeți 2 Tesaloniceni 2:1-4). Vă puteți
aprofunda înțelegerea despre marea apostazie – și
aprecierea față de restaurare – studiind unele dintre
resursele de mai jos.
Scripturi care au prezis apostazia: Isaia 24:5; Amos
8:11-12; Matei 24:4-14; 2 Timotei 4:3-4
Scripturi care arată că apostazia începuse deja în vremea lui Pavel: Faptele apostolilor 20:28-30; Galateni
1:6-7; 1 Timotei 1:5-7
Comentarii despre marea apostazie făcute de reformatori creștini:
Martin Luther: „N-am căutat nimic altceva decât să
reformez Biserica în acord cu scripturile sfinte. . .
Eu spun, pur și simplu, că creștinismul a încetat să
existe printre cei care ar fi trebuit să-l mențină” (în
E. G. Schweibert, Luther and His Times: The Reformation from a New Perspective [1950], p. 590).

Alte metafore pe care le găsiți:

Roger Williams: „Apostazia. . . a modificat totul
atât de mult, încât nu se mai poate recupera
nimic din acea apostazie, până când Hristos nu
va trimite apostoli noi care să întemeieze din nou
biserici” (în Philip Schaff, The Creeds of Christendom
[1877], p. 851).

Ce alte adevăruri învățați despre a Doua Venire a
lui Isus Hristos din 1 Tesaloniceni 4:16-18; 5:1-10;

Erasmus: „Acum totul este atât de încâlcit în ceea
ce privește aceste întrebări [despre doctrină] și

„Un hoț noaptea”:
„Ca durerile nașterii peste femeia însărcinată”:
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hotărâri încât nu mai îndrăznim nici măcar să mai
sperăm să întoarcem lumea la adevăratul creștinism” (The Praise of Folly, tradusă de Clarence H.
Miller, a doua ediție [2003], p. 155-156).

Vedeți, de asemenea, 2 Nefi 28; „Apostazie”, Gospel
Topics (Subiecte din Evanghelie), topics.lds.org.

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
discutați, în funcție de nevoile familiei dumneavoastră.
Iată câteva sugestii.
1 TESALONICENI 3:9 -1 3

Ce vă impresionează cu privire la sentimentele pe care
Pavel le-a avut față de prietenii săi? Cum putem nutri
astfel de sentimente față de membrii familiei noastre,
de prietenii și semenii noștri sfinți?
1 TESALONICENI 4:13 -1 8

Cum putem să folosim aceste versete pentru ne alina
sau pentru a alina pe altcineva când moare cineva drag?

1 TESALONICENI 5:14 -2 5

Recapitulați sfatul lui Pavel din 1 Tesaloniceni 5:14-25
și găsiți o expresie asupra căreia membrii familiei dumneavoastră doresc să se concentreze. Puteți s-o scrieți
pe un afiș și s-o expuneți în casă. Membrii familiei pot
adăuga comentarii pe afiș când se văd unul pe altul
trăind potrivit sfatului scris pe afiș.
2 TESALONICENI 3:13

Ne simțim vreodată „osteniți în facerea binelui” –
copleșiți, poate, de cerințele calității de ucenic? Ce ne
ajută când ne simțim astfel? (Vedeți Galateni 6:9; D&L
64:33.) Cum ne putem susține unul pe altul când se
întâmplă acest lucru?

Să ne îmbunătățim studiul personal
Căutați zilnic să primiți revelație „Revelația vine, adesea, «rând după rând» (2 Nefi 28:30), nu toată
deodată. . . Nu vă gândiți la [studiul Evangheliei] ca la ceva pentru care trebuie să vă faceți timp, ci ca la ceva
care trebuie făcut mereu” (Să predăm în modul Salvatorului, p. 12).
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Hristos înviat, de Robert T. Barrett

28 OCTOMBRIE-3 NOIEMBRIE

1 și 2 Timotei; Tit; Filimon
„Fii o pildă pentru credincioși”

Uneori, este util să studiați din scripturi având în minte una sau mai multe întrebări.
Invitați Spiritul să vă îndrume către răspunsuri în timp ce studiați și consemnați orice
inspirație primiți.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



În epistolele pe care Pavel le-a scris lui Timotei, Tit
și Filimon, dobândim o mică înțelegere a inimii unui
slujitor al Domnului. Spre deosebire de alte epistole
ale lui Pavel adresate unor congregații întregi, acestea
au fost scrise către anumite persoane – prieteni apropiați și colegi ai lui Pavel în lucrarea lui Dumnezeu – și,
când le citim, este ca și cum am asculta o conversație.
Îl vedem pe Pavel încurajându-i pe Timotei și Tit, doi
conducători de congregații, în legătură cu slujirea lor
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în cadrul Bisericii. Îl vedem implorându-și prietenul, pe
Filimon, să ierte un sfânt și să-l trateze ca pe un frate în
Evanghelie. Cuvintele lui Pavel nu ne-au fost adresate
în mod direct, și este posibil ca el să nu se fi așteptat
niciodată ca atât de mulți oameni să le citească într-o
bună zi. Însă, găsim, în aceste epistole, sfaturi și încurajări pentru noi, indiferent de slujirea pe care o oferim
pentru Hristos.

1 și 2 T imotei; T it; F ilimon

Idei pentru studiul din scripturi personal
1 ȘI 2 TIMOTEI; TIT

2 TIMOTEI

Cine au fost Timotei și Tit?

„Dumnezeu nu ne-a dat un duh de
frică, ci de putere, de dragoste și
de chibzuință.”

Timotei și Tit au slujit cu Pavel într-unele dintre călătoriile sale misionare. În timpul slujirii lor, i-au câștigat
respectul și încrederea lui Pavel. Timotei a fost chemat,
ulterior, să fie conducătorul Bisericii din Efes, iar Tit
a fost chemat să fie conducător în Creta. În aceste
epistole, Pavel le-a oferit conducătorilor instrucțiuni
și încurajări în legătură cu responsabilitățile lor, care
includeau predicarea Evangheliei și chemarea unor
bărbați care să slujească în calitate de episcopi.
Vedeți, de asemenea, Ghid pentru scripturi, și „Timotei,
epistola către” și „Tit, epistola către”.

Se crede că 2 Timotei este ultima epistolă scrisă de
Pavel și se pare că el a știut că nu mai avea prea mult
timp de trăit (vedeți 2 Timotei 4:6-8). În timp ce citiți
această epistolă, gândiți-vă cum s-ar fi putut simți
Timotei știind că, în scurt timp, putea să rămână fără
conducătorul și îndrumătorul său în care avea încredere. Ce a spus Pavel pentru a-l încuraja? Ce vă învață
cuvintele lui Pavel despre faptul de a vă înfrunta încercările și temerile?
2 TIMOTEI 3

Viața trăită potrivit Evangheliei asigură
protecție împotriva pericolelor spirituale
ale zilelor din urmă.

Episcopii sunt chemați să asigure îndrumare spirituală membrilor episcopiei.

1 TIMOTEI 4:10 -1 6

Dacă sunt „o pildă pentru credincioși”,
îi pot duce pe alții către Salvator și
Evanghelia Sa.
Timotei a fost relativ tânăr, însă Pavel a știut că el
putea fi un mare conducător al Bisericii, în pofida tinereții sale. Ce sfat i-a dat Pavel lui Timotei în 1 Timotei
4:10-16? Cum vă poate ajuta acest sfat să-i duceți pe
alții către Salvator și Evanghelia Sa?
Vedeți, de asemenea, Alma 17:11.

Trăim în „zilele din urmă” despre care a vorbit Pavel,
iar „[vremurile] grele” au sosit (2 Timotei 3:1). În timp
ce citiți 2 Timotei 3, scrieți pericolele zilelor din urmă
care sunt menționate (vedeți, de asemenea, 1 Timotei
4:1-3):




Vă puteți gândi la exemple ale acestor pericole din
lumea din jurul vostru – sau din propria viață? Cum se
„vâră” aceste pericole, asemenea oamenilor descriși în
versetul 6, „[în viața dumneavoastră și vă momesc]”?
Ce sfat găsiți în 2 Timotei 3, și oriunde altundeva în
aceste epistole, care v-ar putea ține, pe dumneavoastră și pe membrii familiei dumneavoastră, în siguranță
față de aceste pericole spirituale? (Vedeți, de exemplu,
1 Timotei 1:3-11; 2 Timotei 2:15-16; Tit 2:1-8.)
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FILIMON

FILIMON

Cine a fost Filimon?

Ucenicii lui Hristos se iartă unul pe altul.

Filimon a fost un creștin care a fost convertit la Evanghelie de Pavel. El a avut un rob pe nume Onisim, care
a scăpat de robie, l-a întâlnit pe Pavel și s-a convertit
și el la Evanghelie. Într-o scrisoare către Filimon, Pavel
și-a încurajat prietenul să-l ierte pe Onisim și să-l primească „nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe
un rob: ca pe un frate preaiubit” (versetul 16).

V-ați aflat vreodată într-o situație în care cineva căuta
iertarea dumneavoastră? Gândiți-vă la acea situație în
timp ce citiți epistola către Filimon. Ce l-a învățat Pavel
pe Filimon despre motivul pentru care trebuia să-l ierte
pe Onisim? Există vreun mesaj pentru dumneavoastră
în această epistolă?
Vedeți, de asemenea, 1 Nefi 7:16-21; Mosia 26:30-31;
Gospel Topics (Subiecte din Evanghelie), „Forgiveness
(Iertare)”, topics.lds.org.

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată câteva sugestii.
1 TIMOTEI 2:9 -1 0

Deși aspecte ale sfatului lui Pavel către femei de a
se îmbrăca decent nu sunt valabile pentru vremurile
noastre, cu toții putem învăța din sfatul lui să „[ne
înfrumusețăm]. . . cu fapte bune”. Membrilor familiei
dumneavoastră s-ar putea să le placă să facă o prezentare de modă îmbrăcați în haine sau purtând bijuterii
denumite ca diferite tipuri de fapte bune. Care sunt
unele dintre faptele bune pe care familia dumneavoastră le poate face în această săptămână?
1 TIMOTEI 4:12

Pentru a vă ajuta membrii familiei să dorească să fie
„o pildă pentru credincioși”, îi puteți invita să deseneze
cum au fost oamenii exemple bune pentru ei. Cum ne-
au inspirat acești oameni să-L urmăm pe Isus Hristos?
Cuvântarea președintelui Thomas S. Monson, intitulată

„Fiți un exemplu și o lumină” (Ensign sau Liahona, nov.
2015, p. 86-88) v-ar putea oferi câteva idei.
1 TIMOTEI 6:7-1 2

De ce credeți că „iubirea de bani” este considerată a fi
„rădăcina tuturor relelor”? Care sunt pericolele de a ne
concentra viața asupra banilor? Cum putem fi mulțumiți cu binecuvântările pe care le avem?
2 TIMOTEI 3:14 -1 7

Potrivit celor relatate în aceste versete, ce binecuvântări primesc cei care cunosc și studiază scripturile?
Membrii familiei dumneavoastră ar putea împărtăși scripturi pe care le consideră „de folos” în mod
deosebit.
FILIMON 1:17-2 1

Ce a fost Pavel dornic să facă pentru Onisim? Cum se
aseamănă aceasta cu ceea ce a făcut Salvatorul, de
bunăvoie, pentru noi? (Vedeți, de asemenea, 1 Timotei 2:5-6; D&L 45:3-5). Cum putem urma exemplul lui
Pavel și pe cel al Salvatorului?

Să ne îmbunătățim predarea
Predați doctrină clară și simplă. Evanghelia este frumoasă în simplitatea ei (vedeți D&L 133:57). În loc să
încercați să vă întrețineți familia cu lecții care necesită multă pregătire, străduiți-vă să predați doctrină pură
și simplă (vedeți 1 Timotei 1:3-7).
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Faptul de a studia cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să fim protejați de pericolele spirituale ale zilelor din urmă.

Leacul alinător din Galaad, de Annie Henrie
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Evrei 1-6

Isus Hristos, „urzitorul unei mântuiri veșnice”
Consemnarea impresiilor spirituale vă ajută să recunoașteți ce dorește să vă învețe Duhul
Sfânt. Faptul de a acționa potrivit impresiilor pe care le primiți arată că aveți credință că
acele impresii sunt reale.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Cu toții trebuie să renunțăm la ceva pentru a putea
accepta Evanghelia lui Isus Hristos – fie că este vorba
de obiceiuri rele, crezuri incorecte, anturaje nepotrivite
sau altceva. Pentru neamuri, convertirea a însemnat
adesea abandonarea dumnezeilor neadevărați. Cu toate acestea, pentru evrei (iudei) convertirea s-a dovedit
a fi, dacă nu mai dificilă, puțin mai complicată. La urma
urmei, ei au prețuit crezuri și tradiții care aveau la bază
preaslăvirea adevăratului Dumnezeu și învățăturile
profeților Săi, care existau de mii de ani. Cu toate acestea, apostolii au propovăduit că legea lui Moise fusese
împlinită în Isus Hristos și acum standardul pentru
credincioși era o lege mai mare. Erau nevoiți iudeii să
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renunțe la crezurile lor de dinainte și la istoria lor dacă
acceptau creștinismul? Epistola către evrei a căutat
să răspundă unor astfel de întrebări învățându-ne că
atât legea lui Moise, cât și profeții și rânduielile sunt
importante, însă Isus Hristos este presus de ele (vedeți
Evrei 1:1-4; 3:1-6; 7:23-28). De fapt, toate acestea arată
spre Hristos și depun mărturie despre El că este Fiul
lui Dumnezeu și Mesia cel promis pe care îl așteptau
iudeii. Mesajul pentru evrei și pentru noi toți este că,
uneori trebuie să renunțăm la tradiții pentru a face ca
Isus Hristos să fie în centrul preaslăvirii și vieții noastre
– căci prin Hristos „căpătăm îndurare” (Evrei 4:16).

E vrei 1- 6

Idei pentru studiul din scripturi personal
EVREI

EVREI 2:9 -1 8; 4:12-1 6; 5:7- 8

Cine a scris Epistola către evrei?

Isus Hristos a suferit ispite și infirmități,
astfel încât să mă poată înțelege
și ajuta.

Unii erudiți au avut îndoieli cu privire la faptul că
Epistola către evrei a fost scrisă de Pavel. Stilul literar al
Epistolei către evrei este puțin mai diferit față de celelalte scrisori ale lui Pavel și primele versiuni ale textului
nu numeau un autor. Totuși, deoarece ideile exprimate
în Evrei sunt în armonie cu celelalte învățături ale lui
Pavel, sfinții din zilele din urmă, urmând tradiția creștină, au acceptat, în general, că Pavel a fost cel puțin
implicat în scrierea acestei epistole.
(Vedeți Ghid pentru scripturi, „Epistolele lui Pavel”.)
EVREI 1- 5

Isus Hristos este „întipărirea”
Tatălui Ceresc.
Multor iudei le-a fost dificil să-L accepte pe Isus Hristos
ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Epistola către evrei ne
învață că toate lucrurile despre Isus depun mărturie
despre Tatăl Său și sunt după exemplul Tatălui Său. Pe
măsură ce citiți primele cinci capitole din Evrei, puteți
să faceți o listă cu titlurile, rolurile, atributele și lucrările lui Isus Hristos pe care le găsiți menționate. Ce
vă învață aceste lucruri despre Salvator? Ce vă învață
despre Tatăl dumneavoastră Ceresc?
Cum vă ajută declarația de mai jos a vârstnicului
Jeffrey R. Holland să înțelegeți mai bine învățăturile din
aceste capitole? „Isus. . . a venit să îmbunătățească
înțelegerea omului despre Dumnezeu și să-i îndemne
pe oameni să-și iubească Tatăl Ceresc tot așa cum El
i-a iubit și îi va iubi mereu. . . Așadar, hrănirea celor
flămânzi, vindecarea celor bolnavi, mustrarea ipocriților, îndemnul la credință – toate acestea au fost modul
în care Hristos ne arăta felul în care este Tatăl („Măreția
lui Dumnezeu”, Ensign sau Liahona, nov. 2003, p. 72).

Simțiți că puteți să „[vă apropiați]. . . cu deplină încredere de scaunul harului” și să căutați îndurare (Evrei
4:16)? Un mesaj al Epistolei către evrei este că, în
pofida păcatelor și slăbiciunilor noastre, Dumnezeu
este abordabil și harul Său poate fi dobândit. Ce găsiți
în Evrei 2:9-18; 4:12-16; 5:7-8 care vă întărește încrederea că Isus Hristos vă va ajuta în încercările dumneavoastră din viața muritoare? Puteți să vă consemnați,
într-un jurnal, gândurile și sentimentele despre ceea ce
Salvatorul a făcut pentru dumneavoastră.
Vedeți, de asemenea, Mosia 3:7-11; Alma 7:11-13; 34.
EVREI 3:7- 4 :11

Pentru a putea primi binecuvântările
lui Dumnezeu, nu trebuie să-mi
„[împietresc]” inima.
Deși fuseseră convertiți la creștinism, unora dintre
sfinții iudei le-a fost greu să accepte în totalitate Evanghelia lui Isus Hristos și binecuvântările ei. Relatând
povestirea israeliților din vechime, Pavel a sperat să-i
convingă pe iudei să evite greșeala făcută de strămoșii
lor – respingerea binecuvântărilor lui Dumnezeu din
cauza necredinței. (Puteți să citiți povestirea la care
Pavel a făcut referire în Numeri 14:1-12, 26-35.)
Gândiți-vă cum vi se aplică Evrei 3:7-4:11. Pentru a face
aceasta, puteți să cugetați la întrebări precum cele de
mai jos.

•

Cum L-au ispitit israeliții pe Domnul (vedeți Evrei
3:8-11)? Care sunt consecințele faptului de a avea o
inimă împietrită?
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•

Când am permis ca inima mea să se împietrească?
Sunt binecuvântări pe care Dumnezeu dorește să
mi le ofere și pe care nu le primesc din cauza lipsei
mele de credință?

•

Ce pot să fac să ajung să am o inimă receptivă și
smerită (vedeți Eter 4:15; Proverbe 3:5-6; Alma
5:14-15)?

Vedeți, de asemenea, 1 Nefi 2:16; 15:6-11; Iacov 1:7-8;
Alma 12:33-36.

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată câteva sugestii.

acestui obiect? Cum putem să ne asigurăm că „lucrurile pe care le-am auzit” nu se „[depărtează]” de noi
(versetul 1)?
EVREI 2:9 -1 0

EVREI 1:8 -9

Cum a arătat Isus că iubește neprihănirea și urăște
nedreptatea? Dacă avem dorințe nedrepte, ce putem
să facem pentru a le schimba?

Pentru a studia expresia „Căpetenia mântuirii lor”,
puteți să începeți discutând despre ce este o căpetenie. Ce face o căpetenie? Cum este Isus Hristos ca o
căpetenie pentru noi și pentru salvarea noastră?

EVREI 2:1- 4

EVREI 5:1-5

Puteți să vă gândiți la o lecție practică care să vă
ajute familia să înțeleagă ce înseamnă să ne ținem
cu fermitate de adevărurile Evangheliei „pe care le-
am auzit”? Puteți să ilustrați aceasta cu un obiect de
care este greu să te ții. Cum sunt eforturile noastre
de a ne păstra mărturia asemenea prinderii și ținerii

Aceste versete vă pot ajuta să aveți o discuție despre
ce înseamnă să fii chemat de Dumnezeu să deții
preoția sau să fii chemat, de cineva care are autoritate, să îndeplinești alte chemări în cadrul Bisericii. Ce
putem să învățăm din exemplul lui Isus Hristos despre
primirea și îndeplinirea chemărilor?

Să ne îmbunătățim studiul personal
Încercați abordări diferite. În loc să studiați scripturile întotdeauna în același mod, gândiți-vă la diferite
idei de studiu. Pentru anumite idei, vedeți secțiunea „Idei pentru a vă îmbunătăți studiul din scripturi
personal” de la începutul acestei resurse.
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Hristos vizitează Lumea Nouă, de Walter Rane

Melhisedec îl binecuvântează pe Avram, de Walter Rane.
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Evrei 7-13

„Mare Preot al bunurilor viitoare”
În timp ce citiți Evrei 7-13 este posibil să primiți impresii de la Duhul Sfânt. Gândiți-vă la
moduri în care le puteți consemna; de exemplu, puteți să le consemnați în acest rezumat, pe
marginea paginilor scripturilor dumneavoastră sau în aplicația Biblioteca Evangheliei.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Din când în când, chiar și sfinții credincioși au parte
de „[ocări] și [necazuri]” care le pot zdruncina încrederea (vedeți Evrei 10:32-38). Pavel știa că iudeii care
s-au convertit la creștinism aveau parte de persecuții
mari din cauza noii lor credințe. Pentru a-i încuraja să
rămână fideli mărturiei lor, le-a adus aminte de tradiția
îndelungată de credincioși fideli din propria istorie:
Abel, Enoh, Noe, Avraam, Sara, Iosif, Moise – „un nor. . .
de martori” ai faptului că promisiunile lui Dumnezeu
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sunt reale și demne de așteptat (Evrei 12:1). Această
moștenire de credință este împărtășită de toți cei care
se uită „la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus” (Evrei 12:2). Datorită Lui, ori de câte
ori adversitatea ne face să dorim să „[dăm] înapoi”,
putem, în schimb, „să ne apropiem cu o inimă curată,
cu credință deplină” (Evrei 10:22, 38). Pentru noi, ca și
pentru sfinții din vechime, Isus Hristos este „[Marele
nostru] Preot al bunurilor viitoare” (Evrei 9:11).

E vrei 7-13

Idei pentru studiul din scripturi personal
EVREI 7:1-2 2

Preoția lui Melhisedec este preoția
mai mare.
Secole la rând, iudeii au exercitat Preoția leviților,
cunoscută, de asemenea, ca Preoția aaronică. Însă,
odată cu plenitudinea Evangheliei lui Isus Hristos a
venit preoția mai mare, Preoția lui Melhisedec, care
a oferit binecuvântări și mai mari. Ce învățați despre
Preoția lui Melhisedec din Evrei 7? Iată câteva exemple
de adevăruri pe care le puteți găsi.
Traducerea lui Joseph Smith, Evrei 7:3, 21. Cei care
sunt rânduiți la Preoția lui Melhisedec „sunt făcuți
asemănători Fiului lui Dumnezeu”, și sunt „[preoți]
în veac”.
Evrei 7:11. Preoția leviților nu oferă „desăvârșirea”
și de aceea a fost înlocuită de Preoția lui Melhisedec
(vedeți D&L 84:18-22).
Evrei 7:20-21. Preoția lui Melhisedec este primită
printr-un jurământ (vedeți D&L 84:19-44).
Ce binecuvântări ați primit prin Preoția lui Melhisedec
și rânduielile asociate acesteia?
Vedeți, de asemenea, Alma 13:1-13; Doctrină și legăminte 121:36-46; Gospel Topics (Subiecte din Evanghelie), „Melchizedek Priesthood (Preoția lui Melhisedec)”,
topics.lds.org; Ghid pentru scripturi, „Melhisedec”,
scriptures.lds.org; Henry B. Eyring, „Credința și jurământul și legământul preoției”, Ensign sau Liahona, mai
2008, p. 61-64; Dallin H. Oaks, „Cheile și autoritatea
preoției”, Ensign sau Liahona, mai 2014, p. 49-52.
EVREI 9:1-1 0:22

Rânduielile din vechime și cele din zilele
noastre ne îndreaptă către Isus Hristos.
Evreii care au citit această epistolă când ea a fost trimisă erau foarte familiarizați cu tabernacolul din vechime
și rânduielile descrise de Pavel. Însă unii nu și-au dat
seama pe deplin că scopul acestor rânduieli a fost de
a-i îndrepta către sacrificiul ispășitor al lui Isus Hristos.

În vremurile biblice, cu ocazia sărbătorii anuale numită
Ziua ispășirii, un mare preot intra în cel mai sfânt loc
(Sfânta Sfintelor) al templului din Ierusalim și sacrifica
un țap sau un miel pentru a ispăși pentru păcatele
lui Israel. Pavel a explicat că Isus Hristos este marele
preot care oferă un singur sacrificiu – propria Sa viață
– pentru a ispăși pentru păcatele lumii (vedeți Evrei
9:24-10:14).
Gândiți-vă la rânduielile la care participați în zilele
noastre. În ce mod vă îndreaptă aceste rânduieli către
Isus Hristos?
Pentru a afla mai multe despre ceremoniile din vechime ale evreilor și simbolica lor, vizionați prezentările
video „The Tabernacle (Tabernacolul)” și „Sacrifice and
Sacrament (Sacrificiul și împărtășania)” (LDS.org).
EVREI 11

Credința necesită încredere în
promisiunile lui Dumnezeu.
Dacă cineva v-ar cere să definiți credința, ce ați spune?
Sora Anne C. Pingree, fostă membră a Președinției
generale a Societății de Alinare, a folosit cuvintele din
Evrei 11 pentru a da această definiție: „Credința, capacitatea spirituală de a fi convinși de promisiuni care
se văd «în depărtare», dar care s-ar putea să nu fie
realizate în această viață, reprezintă cu siguranță unitatea de măsură a celor care cred cu adevărat” („Văzând
lucrurile făgăduite de departe”, Ensign sau Liahona,
nov. 2003, p. 14).
Gândiți-vă la dezvoltarea propriei definiții despre
credință în timp ce cugetați asupra ideilor din Evrei 11.
Ce vă învață despre credință exemplele oamenilor
menționate în acest capitol? (Vedeți, de asemenea,
Eter 12:6-22).
Vedeți, de asemenea, Alma 32:21, 26-43; Jeffrey R.
Holland, „An High Priest of Good Things to Come (Mare
Preot al bunurilor viitoare)”, Ensign, nov. 1999, p. 36-38;
Gospel Topics (Subiecte din Evanghelie), „Faith in Jesus
Christ (Credință în Isus Hristos)”, topics.lds.org.

175

11-17 noiembrie

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată câteva sugestii.
EVREI 10:32-3 6

Puteți invita membrii familiei să împărtășească experiențe spirituale în care s-au simțit „luminați” de adevăr.
Cum ne pot ajuta aceste experiențe să „[nu ne părăsim] dar încrederea” în timp de încercare sau îndoială?

al strămoșilor, conducătorilor Bisericii și membrilor
comunității dumneavoastră.
EVREI 12:2

Potrivit celor relatate în acest verset, de ce a fost Isus
dornic să îndure durerea și suferința de care a avut
parte pe cruce? Ce ne învață acest lucru despre modul
în care ne putem îndura încercările? Președintele Russell M. Nelson ne-a oferit cunoștințe utile privind acest
verset, în mesajul său intitulat „Bucurie și supraviețuire
spirituală” (Ensign sau Liahona, nov. 2016, p. 81-84).

EVREI 11

Cum puteți să vă ajutați membrii familiei să învețe din
exemplul credincioșilor menționați în Evrei 11? Poate fi
distractiv să interpretați pe roluri relatările despre unele dintre aceste exemple. Sau poate că membrii familiei
dumneavoastră ar putea discuta despre exemplul altor
oameni credincioși pe care îi cunoașteți – inclusiv cel

EVREI 12:5 -11

De ce ne mustră și ne corectează Domnul? Ce observă
membrii familiei despre modul în care Domnul vede
mustrarea în timp ce studiați împreună aceste versete?
Cum influențează aceste versete modul în care mustrați pe cineva sau sunteți mustrați?

Să ne îmbunătățim predarea
Folosiți muzica pentru a invita Spiritul și a învăța doctrina. Prima Președinție a spus: „Muzica are
putere nelimitată în impulsionarea [noastră] spre o mai mare spiritualitate” („Prefață – Mesajul Primei
Președinții”, Imnuri, p. x). Poate că un cântec despre credință, cum ar fi „Fideli credinței” (Imnuri, nr. 163),
va înlesni discuția în familie despre Evrei 11.
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Simbolurile templului din vechime și ale rânduielilor din templu predau despre rolul lui Isus Hristos.

Avraam la stejarii lui Mamre, de Grant Romney Clawson
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Iacov

„Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători”
Pe măsură ce citiți Epistola lui Iacov, fiți atenți la expresiile care au o însemnătate
specială pentru dumneavoastră și consemnați-le. Cum sunteți îndemnați să trăiți potrivit
acestor adevăruri?
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Uneori, chiar și un singur verset din scripturi poate
schimba lumea. Iacov 1:5 pare să fie un sfat simplu –
dacă ai nevoie de înțelepciune, cere de la Dumnezeu.
Dar, când Joseph Smith, la vârsta de 14 ani, a citit acel
verset, acesta „părea că intră cu putere mare în fiecare
fibră a inimii [sale]” (Joseph Smith – Istorie 1:12). Fiind
astfel inspirat, Joseph a acționat potrivit îndemnului
lui Iacov și a căutat înțelepciune de la Dumnezeu
prin rugăciune. Și Dumnezeu, într-adevăr, a dat cu
mână largă, oferindu-i lui Joseph una dintre cele mai
remarcabile viziuni cerești din istoria omenirii – Prima
Viziune. Această viziune a schimbat cursul vieții lui
Joseph și a dus la restaurarea Bisericii lui Isus Hristos
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pe pământ. Astăzi, cu toții suntem binecuvântați datorită faptului că Joseph Smith a citit și a acționat potrivit
celor scrise în Iacov 1:5.
Ce veți găsi în timp ce veți studia Epistola lui Iacov?
Poate că un verset sau două vă vor schimba sau vor
schimba pe cineva drag vouă. Puteți găsi îndrumare pe
măsură ce căutați să vă îndepliniți misiunea în viață.
Puteți găsi încurajare pentru a vorbi cu blândețe sau
pentru a fi mai răbdători. Orice v-ar inspira, lăsați ca
aceste cuvinte să „[intre]. . . în fiecare fibră a inimii
[dumneavoastră]”. Amintiți-vă să „primiți cu blândețe
cuvântul”, așa cum a scris Iacov, „care vă poate mântui
sufletele” (Iacov 1:21).

I acov

Idei pentru studiul din scripturi personal
IACOV

Cine a fost Iacov?
În general, se crede că autorul Epistolei lui Iacov a fost
un fiu al Mariei, mama lui Isus Hristos, și, prin urmare, fratele vitreg al Salvatorului. Iacov este menționat
în Matei 13:55; Marcu 6:3; Faptele apostolilor 12:17;
15:13; 21:18; și Galateni 1:19; 2:9. Din aceste scripturi,
reiese faptul că Iacov a fost un conducător al Bisericii în Ierusalim și a fost chemat să fie apostol (vedeți
Galateni 1:19).
IACOV 1:2- 4 ; 5:7-11

Îndurarea cu răbdare duce spre
perfecțiune.
„Așteptarea poate fi grea”, ne-a învățat președintele
Dieter F. Uchtdorf. „Noi vrem ceea ce vrem și îl vrem
acum. Prin urmare, însăși ideea de a avea răbdare ar
putea părea neplăcută” („Continuă cu răbdare”, Ensign
sau Liahona, mai 2010, p. 56). După ce ați citit Iacov
1:2-4; 5:7-11, care ați spune că a fost mesajul principal
al lui Iacov despre răbdare? Ce cunoștințe suplimentare ați dobândit după ce ați citit restul mesajului
președintelui Uchtdorf? Cum Îi puteți arăta Domnului
că sunteți dornici să fiți răbdători?
IACOV 1:3 - 8 , 21-2 5; 2:14 -2 6; 4:17

Credința necesită fapte.
Cum știți dacă aveți credință în Isus Hristos? În ce mod
vă arată faptele credința dumneavoastră în Dumnezeu? Gândiți-vă la întrebările de mai jos în timp ce
studiați învățăturile lui Iacov despre credință. Poate
fi interesant să citiți, de asemenea, despre Avraam
și Rahav, două exemple menționate de Iacov (vedeți
Genesa 22:1-12; Iosua 2). Cum au arătat ei că aveau
credință în Dumnezeu?

Faptul de a citi Iacov 1:3-8, 21-25; 2:14-26; 4:17 vă
poate ajuta să vă gândiți la moduri în care puteți fi un
împlinitor mai bun al cuvântului. Consemnați-vă toate
impresiile pe care le primiți și faceți planuri pentru a
acționa potrivit acestora.
Vedeți, de asemenea, Alma 34:27-29; 3 Nefi 27:21.
IACOV 1:26; 3:1-1 8.

Cuvintele pe care le rostesc au puterea
de a-i răni sau binecuvânta pe alții.
Printre metaforele detaliate folosite de Iacov în epistola lui, una dintre cele mai vii se găsește în sfatul său
despre limbaj. Puteți să faceți o listă care să cuprindă
toate modurile prin care Iacov a descris limba sau
gura. Ce ne sugerează fiecare comparație sau metaforă despre cuvintele pe care le rostim? Gândiți-vă la
ceva ce puteți să faceți pentru a binecuvânta pe cineva
cu propriile dumneavoastră cuvinte (vedeți D&L 108:7).
IACOV 2:1-9

Ca ucenic al lui Isus Hristos, trebuie să-i
iubesc pe toți oamenii, indiferent de
circumstanțele în care se află.
Iacov i-a avertizat pe sfinți, în mod special, să nu dea
prioritate celor bogați și să nu-i disprețuiască pe cei
săraci, însă acest sfat este valabil în cazul oricărei
preferințe sau prejudecăți am avea față de alții. Poate
fi dificil să recunoaștem modurile în care îi judecăm
pe alții în mod negativ, dar Domnul ne-a promis că ne
va ajuta să ne dăm seama unde trebuie să ne îmbunătățim (vedeți Eter 12:27). Pe măsură ce studiați, cu
ajutorul rugăciunii, Iacov 2:1-9, cercetați-vă inima și
ascultați îndemnurile Duhului Sfânt. Simțiți că trebuie
să faceți vreo schimbare legată de modul în care îi
tratați pe alții sau gândiți despre alții?
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18 -2 4 noiembrie

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați, în funcție de nevoile familiei
dumneavoastră. Iată câteva sugestii.
IACOV 1:5

Puteți să citiți Iacov 1:5 și să invitați un membru al
familiei să rezume relatarea despre Prima Viziune
(vedeți Joseph Smith – Istorie 1:8-13 sau prezentarea
video „Ask of God: Joseph Smith’s First Vision (Cere de
la Dumnezeu: Prima Viziune a lui Joseph Smith)” pe
LDS.org). Invitați membrii familiei să-și împărtășească
mărturia despre profetul Joseph Smith și experiențe în
care Tatăl Ceresc le-a răspuns la rugăciuni.
IACOV 1:26 -2 7

Puteți să vizionați prezentarea video „True Christianity
(Creștinismul adevărat)” (LDS.org) care are legătură
cu aceste versete. Apoi, citiți definiția lui Iacov despre
religia [pură] și discutați moduri în care familia dumneavoastră poate face ca practicarea religiei dumneavoastră să fie mai [pură].
IACOV 3

În Iacov 3, sunt incluse multe metafore care pot fi o
sursă de inspirație pentru lecții practice memorabile

care îi pot ajuta pe membrii familiei dumneavoastră
să-și aducă aminte să vorbească dând dovadă de blândețe. De exemplu, puteți să discutați despre modul în
care o scânteie sau un chibrit poate să aprindă un foc
mare, și membrii familiei să se gândească la momente
în care un cuvânt aspru a cauzat o problemă (vedeți
versetele 5-6). Sau puteți să serviți ceva acru sau amar
în ceva care de obicei este folosit pentru desert – cum
ar fi limonadă într-un borcan de miere. Aceasta poate
duce la o discuție despre faptul de a ne asigura că propriile cuvinte sunt dulci și înălțătoare (vedeți versetele
9-14).
IACOV 4:5 - 8

De ce trebuie să ne „[apropiem] de Dumnezeu” când
ne confruntăm cu ispite?
IACOV 5:14 -1 6

Poate că împărtășirea unei experiențe personale
despre primirea unei binecuvântări a preoției poate
să-i încurajeze pe membrii familiei să „ceară o binecuvântare a preoției când ei au nevoie de putere spirituală” (Dallin H. Oaks, „The Importance of Priesthood
Blessings (Importanța binecuvântărilor preoției)”, New
Era, iulie 2012, p 4).

Să ne îmbunătățim studiul personal
Acționați potrivit lucrurilor pe care le învățați. Pe măsură ce studiați, ascultați îndemnurile Spiritului
despre modul în care puteți să puneți în practică ceea ce învățați în viața dumneavoastră. Luați-vă
angajamentul de a urma aceste îndemnuri și de a trăi mai pe deplin potrivit Evangheliei. (Vedeți Să predăm în
modul Salvatorului, p. 35.)
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Să ceară de la Dumnezeu, de John McNaughton

Hristos predicând în lumea spiritelor, de Robert T. Barrett

25 NOIEMBRIE-1 DECEMBRIE

1 și 2 Petru

„[Bucurați-vă] cu o bucurie negrăită și strălucită”
În timp ce citiți epistolele lui Petru, puteți să primiți îndemnuri să acționați. Consemnați-vă
aceste îndemnuri în timp ce sunteți „încă în Spirit” (D&L 76:80), astfel încât să puteți să
înțelegeți cu acuratețe ceea ce sunteți învățați.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



La scurt timp după învierea Sa, Salvatorul a făcut o
profeție care cu siguranță l-a necăjit pe Petru. El a
spus că, atunci când Petru avea să îmbătrânească,
avea să fie luat „unde nu [va] voi. . . ca să arate cu
ce fel de moarte va preaslăvi Petru pe Dumnezeu”
(Ioan 21:18-19). Când Petru și-a scris epistolele, el știa
că acest martiriu profețit era aproape: „Căci știu că
dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum
mi-a arătat Domnul nostru Isus Hristos” (2 Petru 1:14).
Din nefericire, astfel de persecuții mari erau obișnuite
pentru sfinții din provinciile romane, cărora Petru le
scria (vedeți 1 Petru 1:1). Cu toate acestea, cuvintele
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lui nu erau pline de teamă sau pesimism. De fapt, el i-a
învățat pe sfinți „[să se bucure] mult”, deși erau „întristați. . . prin felurite încercări”. I-a sfătuit să-și aducă
aminte că „încercarea credinței [lor]” avea drept urmare „lauda, slava și cinstea, la arătarea lui Isus Hristos” și
„mântuirea sufletelor [lor]” (1 Petru 1:6-7, 9). Credința
lui Petru trebuie să fi fost alinătoare pentru acei sfinți
de la început, așa cum este încurajatoare pentru sfinții
din zilele noastre, care avem, de asemenea, „parte de
patimile lui Hristos, ca să [ne bucurăm și să ne veselim]
și la arătarea slavei Lui” (1 Petru 4:13).

1 și 2 Petru

Idei pentru studiul din scripturi personal
1 PETRU 1:3 -9 ; 2:19 -2 4; 3:14 -1 7; 4:12-1 9

Pot găsi bucurie în timpul încercărilor și
suferințelor.
La prima vedere, poate să pară ciudat faptul că Petru
a folosit expresii precum bucurați-vă, ferice, slavă și
bucurie negrăită asociate cu expresii pe care, de obicei,
le asociem cu greutăți: întristare, încercări, încercare
de foc și suferințe (vedeți 1 Petru 1:6; 2:19; 4:12-13).
Mesajul lui Petru pentru sfinții de la început a fost la
fel ca cel pe care președintele Russell M. Nelson ni
l-a transmis: „Sfinții pot fi fericiți în orice împrejurare. . . Când obiectivul principal al vieții noastre este să
trăim potrivit planului salvării. . . și să-L urmăm pe Isus
Hristos și Evanghelia Sa, putem simți bucurie indiferent
de ceea ce ni se întâmplă – sau nu ni se întâmplă – în
viață. Bucuria vine de la El și datorită Lui. El este sursa
întregii bucurii” („Bucurie și supraviețuire spirituală”,
Ensign sau Liahona, nov. 2016, p. 82).
Când citiți 1 Petru 1:3-9; 2:19-24; 3:14-17; 4:12-19, ce
vă oferă speranță că veți putea găsi bucurie chiar și în
mijlocul împrejurărilor dificile?
1 PETRU 3:18 -2 0; 4:1- 6

fie disponibile membrilor familiei lor care au murit și
care încă așteaptă aceste rânduieli?
Vedeți, de asemenea, „Baptisms for the Dead (Botezuri
pentru cei morți)”, Gospel Topics (Subiecte din Evanghelie), topics.lds.org.
2 PETRU 1:1-11

Prin puterea lui Isus Hristos, pot să-mi
dezvolt natura divină.
Ați simțit vreodată că nu este posibil să devenim ca
Isus Hristos și să dezvoltăm atributele Sale? Vârstnicul Robert D. Hales a oferit acest sfat de încurajare
despre modul în care putem să dezvoltăm atribute
asemănătoare celor ale lui Hristos: „Atributele Salvatorului. . . sunt caracteristici întrețesute, adăugate una
celeilalte, care se dezvoltă în noi în moduri interactive.
Cu alte cuvinte, nu putem dobândi o caracteristică
asemănătoare celei a lui Hristos fără să dobândim și să
influențăm și altele. Pe măsură ce o caracteristică devine puternică, la fel va fi cu multe altele” („Să devenim
ucenici ai Domnului nostru Isus Hristos”, Ensign sau
Liahona mai 2017, p. 46).

Evanghelia este predicată celor morți
pentru ca ei să fie judecați drept.
Într-o zi, fiecare persoană va sta în fața scaunului de
judecată și va da „socoteală înaintea Celui ce este gata
să judece viii și morții” (1 Petru 4:5). Unii s-ar putea
întreba cum poate Dumnezeu să-i judece corect pe toți
oamenii, având în vedere că ocaziile lor de a înțelege și
a trăi potrivit Evangheliei sunt atât de diferite. Observați doctrina predată de Petru în 1 Petru 3:18-20; 4:6
pentru a-i ajuta pe sfinții din vremea lui să înțeleagă
faptul că judecățile lui Dumnezeu vor fi drepte. Cum vă
întăresc aceste versete credința despre corectitudinea
și dreptatea lui Dumnezeu?
Pentru a studia mai mult despre această doctrină, citiți
Doctrină și legăminte 138, o revelație care a fost primită de președintele Joseph F. Smith în timp ce cugeta
asupra acestor versete scrise de Petru. Ce binecuvântări primesc cei care fac ca rânduielile Evangheliei să

Fiecare calitate ca a lui Hristos pe care o dezvoltăm ne ajută să țesem o tapiserie spirituală a uceniciei.

Puteți să citiți 2 Petru 1:1-11 împreună cu mesajul
vârstnicului Hales. Ce învățați de la acești doi apostoli
care vă ajută în efortul dumneavoastră de a deveni mai
asemănători lui Hristos?
Vedeți, de asemenea, 1 Petru 4:8; David A. Bednar,
„Făgăduințele nespus de mari și scumpe”, Ensign sau
Liahona, nov. 2017, p. 90-93.
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25 noiembrie-1 decembrie

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată câteva sugestii.
1 PETRU 2:5 -1 0

În timp ce citiți aceste versete împreună cu familia
dumneavoastră, puteți să folosiți pietre pentru a-i ajuta
pe membrii familiei să vizualizeze învățăturile lui Petru
despre cum Salvatorul este „[piatra] din capul unghiului”. În ce mod suntem noi precum acele „pietre vii” pe
care Dumnezeu le folosește pentru a clădi împărăția
Sa? Ce învățăm de la Petru despre Salvator și despre
rolul nostru în împărăția Sa? Care este mesajul lui
Petru pentru familia dumneavoastră?
1 PETRU 3:8 -1 7

Cum putem să fim „totdeauna gata să [răspundem]”
celor care ne întreabă despre credința noastră? Membrilor familiei dumneavoastră s-ar putea să le placă să

interpreteze pe roluri situații în care cineva îi abordează cu o întrebare despre Evanghelie.
1 PETRU 3:18 -2 0; 4:6

Ce puteți face ca familie pentru a afla despre strămoșii dumneavoastră decedați? Poate că, de ziua de
naștere a unui strămoș decedat, ați putea să gătiți
mâncarea preferată a strămoșului dumneavoastră, ați
putea arăta poze sau relata evenimente din viața strămoșului dumneavoastră. Dacă este posibil, ați putea
să planificați să primiți rânduielile în templu pentru
acest strămoș.
2 PETRU 1:16 -2 1

În aceste versete, Petru le-a amintit sfinților de experiența sa pe Muntele Schimbării la Față (vedeți Matei
17:1-9). Ce învățăm, din aceste versete, despre învățăturile profeților (vedeți, de asemenea, D&L 1:38)? Ce ne
oferă încredere să-l urmăm astăzi pe profetul nostru
în viață?

Să ne îmbunătățim predarea
„Fiți întotdeauna gata” Momentele de predare neprotocolară în cadrul căminului vin și trec repede,
așadar este important să profitați de ele când se ivesc. Cum puteți să vă străduiți să fiți „totdeauna gata” să-i
învățați pe membrii familiei dumneavoastră adevăruri ale Evangheliei și să împărtășiți „nădejdea care este în
voi” (1 Petru 3:15) când se ivesc momente de predare? (Vedeți Să predăm în modul Salvatorului, p. 16.)
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Cu toate că Petru a avut parte de multă persecuție și opoziție, el a rămas neclintit în mărturia sa despre Hristos.

Dragoste perfectă, de Del Parson

2- 8 DECEMBRIE

1-3 Ioan; Iuda

„Dumnezeu este dragoste”
Pe măsură ce citiți epistolele lui Ioan și Iuda, căutați inspirație despre modul în care
vă puteți arăta dragostea față de Dumnezeu. Consemnați aceste impresii și acționați
potrivit acestora.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Când Ioan și Iuda și-au scris epistolele, apostazia
prevestită era în desfășurare, atât ca rezultat al
persecuției intense cât și a doctrinei modificate. Unii
învățători mincinoși au pus la îndoială chiar și faptul
că Isus Hristos S-a arătat cu adevărat „în trup” (vedeți,
de exemplu, 1 Ioan 4:1-3; 2 Ioan 1:7). Astfel, apostolul
Ioan și-a început prima epistolă împărtășind mărturia
sa despre Salvator: „Aceasta este mărturia pe care o
dăm despre Cel care a fost de la început, despre care
am auzit, pe care L-am privit și L-am pipăit cu mâinile noastre, despre Cuvântul vieții”(Traducerea Bibliei
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de Joseph Smith, 1 Ioan 1:1 ). Însă, poate că cel mai
puternic mesaj al epistolelor lui Ioan este dragostea:
dragostea lui Dumnezeu pentru noi și dragostea pe
care noi trebuie să o avem față de El și față de toți
copiii Săi. La urma urmei, Ioan a simțit în mod personal
dragostea Salvatorului (vedeți Ioan 13:23; 20:2) și a
dorit ca sfinții să simtă aceeași dragoste atunci când
au parte de greutăți și opoziție, pentru că „în dragoste
nu este frică; ci dragostea desăvârșită izgonește frica”
(1 Ioan 4:18).

1-3 Ioan; Iuda

Idei pentru studiul din scripturi personal
1 IOAN

Dumnezeu este lumină și Dumnezeu
este dragoste.
Dacă ați putea alege unul sau două cuvinte pentru a-L descrie pe Dumnezeu, care ar fi acestea? În
epistolele sale, Ioan a folosit cuvintele „lumină” și
„dragoste” (1 Ioan 1:5; 4:8, 16). În timp ce citiți 1 Ioan,
cugetați asupra experiențelor lui Ioan, așa cum sunt
consemnate în Evanghelia după Ioan și gândiți-vă la
modul în care aceste experiențe l-au putut învăța pe
Ioan despre lumina și dragostea lui Dumnezeu. Ce
experiențe personale v-au învățat că Dumnezeu este
lumină și dragoste?
Vedeți, de asemenea, Ioan 3:16-21; 15:9-17; 2 Nefi
26:24; Doctrină și legăminte 50:24; 88:6, 12-13;
93:36-37.
1 IOAN 2:24 -3 :3

Pot deveni asemănător lui Isus Hristos.
Vi s-a părut vreodată prea greu obiectivul de a deveni
asemănători lui Isus Hristos? Aveți în vedere sfatul de
încurajare al lui Ioan: „Copilașilor, rămâneți în El, pentru
ca atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală. . .
[și] vom fi ca El” (1 Ioan 2:28; 3:2). Ce găsiți în 1 Ioan
2:24-3:3 care vă oferă încredere și alinare ca ucenic al
lui Isus Hristos? În timp ce studiați epistolele lui Ioan,
căutați alte principii sau îndrumări care vă pot ajuta în
efortul dumneavoastră de a deveni mai asemănători
lui Hristos.
Vedeți, de asemenea, Moroni 7:48; Doctrină și legăminte 88:67-68; „Becoming Like God (Să devenim asemănători lui Dumnezeu)”, Gospel Topics (Subiecte din
Evanghelie), topics.lds.org.

TR ADUCEREA LUI JOSEPH SMITH, 1 IOAN 4:12
(ÎN GHID PENTRU SCRIPTURI)

„Niciun om nu L-a văzut pe
Dumnezeu vreodată”?
Traducerea lui Joseph Smith, 1 Ioan 4:12 clarifică faptul
că „niciun om nu L-a văzut pe Dumnezeu vreodată, cu
excepția acelora care cred” (vedeți, de asemenea în Ioan
6:46 și 3 Ioan 1:11). În scripturi, sunt consemnate
mai multe situații în care Dumnezeu Tatăl S-a arătat
persoanelor credincioase, inclusiv lui Ioan (vedeți
Apocalipsa 4; vedeți, de asemenea, Faptele apostolilor
7:55-56; 1 Nefi 1:8; Doctrină și legăminte 76:23; Joseph
Smith – Istorie 1:16-17).
1 IOAN 5

Pe măsură ce îmi exercit credința în
Isus Hristos și mă nasc din nou, pot
birui lumea.
Ideea de a birui lumea se regăsește de mai multe ori
în scrierile lui Ioan. Ioan a consemnat că Isus a spus:
„În lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit
lumea” (Ioan 16:33). Și, în Apocalipsa 2-3, Ioan a consemnat promisiunile Domnului pentru cei care biruiesc
lumea. Ce a spus Ioan, în 1 Ioan 5:3-5, despre faptul
de a birui lumea? În timp ce citiți 1 Ioan 5, căutați ce
trebuie să facem pentru a birui lumea și a dobândi
viață veșnică. Cum ar arăta biruirea lumii în viața dumneavoastră? Puteți să găsiți, de asemenea, răspunsuri
și mai multe cunoștințe în mesajul vârstnicului Neil L.
Andersen „A birui lumea” (Ensign sau Liahona, mai
2017, p. 58-62).
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2- 8 decembrie

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată câteva sugestii.
1 IOAN 2:8 -11

1 IOAN 5:2-3

Există anumite porunci pe care le considerăm „grele” de ținut? Cum schimbă dragostea noastră față
de Dumnezeu sentimentele pe care le avem față de
poruncile Sale?

Pentru a vă ajuta familia să cugete asupra învățăturilor
lui Ioan, adunați-vă într-o cameră întunecată și lăsați ca
membrii familiei să simtă diferența dintre a umbla „în
întuneric” și a umbla „în lumină”. În ce mod ne face ura
să umblăm în întuneric și să ne poticnim? În ce mod
aduce lumină în viața noastră faptul de a ne iubi unul
pe altul?
1 IOAN 3:21-2 2

În aceste versete, ce ne întărește „încrederea” pe care
o avem în Dumnezeu și în capacitatea noastră de a
primi răspunsuri la rugăciunile noastre? Puteți, de
asemenea, să studiați articolul de dicționar „Rugăciune” din Ghid pentru scripturi (scriptures.lds.org) sau
Gospel Topics (Subiecte din Evanghelie) (topics.lds.org).

Ținerea poruncilor lui Dumnezeu ne ajută să biruim lumea

IUDA 1:3 - 4

Există vreun pericol din punct de vedere spiritual care
„[s-a] strecurat” în viața și familia noastră (Iuda 1:4)?
Cum putem să urmăm îndrumarea lui Iuda de „[a lupta] pentru [credință]” și de a birui aceste pericole (Iuda
1:3)? Ce putem să facem pentru a ne asigura că „pacea
și dragostea. . . [sunt] înmulțite” în familia noastră (Iuda
1:2)?

Să ne îmbunătățim studiul personal
Găsiți dragostea lui Dumnezeu. Vârstnicul M. Russell Ballard ne-a învățat: „Evanghelia este o Evanghelie
a dragostei – dragoste pentru Dumnezeu și dragoste unul pentru altul” („God’s Love for His Children
(Dragostea lui Dumnezeu pentru copiii Săi)”, Ensign, mai 1988, p.59). Pe măsură ce citiți din scripturi, puteți să
notați sau să marcați cuvinte și expresii care arată dragostea lui Dumnezeu.
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Umblați împreună cu Mine, de Greg K. Olsen

Păstorul cel Bun, de Del Parson

9 -1 5 DECEMBRIE

Apocalipsa 1-11

„A Mielului să fie. . . slava și stăpânirea în vecii vecilor”
Puteți să vă notați întrebările pe care le aveți despre ceea ce citiți în Apocalipsa. Apoi, puteți
să căutați răspunsurile la întrebările dumneavoastră sau să le discutați cu un membru al
familiei sau în cadrul claselor de la Biserică.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Ați întâmpinat vreodată dificultăți în a exprima altora
ce ați simțit când ați avut o experiență spirituală puternică? Limbajul de zi cu zi poate părea inadecvat pentru
a descrie sentimente și impresii spirituale. Poate că
de aceea a folosit Ioan simboluri și metafore atât de
bogate pentru a descrie revelația sa măreață. El ar fi
putut afirma, pur și simplu, că L-a văzut pe Isus Hristos,
dar, pentru a ne ajuta să înțelegem experiența sa, el
L-a descris pe Salvator folosind expresii precum: „ochii
Lui erau ca para focului”, „din gura Lui ieșea o sabie
ascuțită cu două tăișuri” și „fața Lui era ca soarele,
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când strălucește în toată puterea lui” (Apocalipsa 1:14-
16). În timp ce citiți Apocalipsa, încercați să descoperiți
mesajele pe care Ioan a dorit să le învățați și să le
simțiți, chiar dacă nu înțelegeți semnificația fiecărui
simbol. Care putea fi motivul pentru care a comparat
congregațiile Bisericii cu niște sfeșnice, pe Satana cu
un balaur și pe Isus Hristos cu un miel? În esență, nu
trebuie să înțelegeți fiecare simbol din Apocalipsa
pentru a înțelege temele sale importante, inclusiv pe
cea mai proeminentă: Isus Hristos și ucenicii Săi vor
triumfa împotriva împărățiilor oamenilor și a lui Satana.

A pocalipsa 1-11

Idei pentru studiul din scripturi personal
APOCALIPSA

Cum pot să înțeleg Apocalipsa?
Apocalipsa poate fi greu de înțeles, însă nu vă descurajați. Promisiunea lui Ioan vă poate încuraja să continuați să încercați: „Binecuvântați sunt aceia care citesc,
și aceia care aud și înțeleg cuvintele acestei profeții,
și păzesc aceste lucruri scrise aici, pentru că vremea
venirii Domnului se apropie” (Traducerea Bibliei de
Joseph Smith, Apocalipsa 1:3 [în Ghid pentru scripturi],
subliniere adăugată).

ajute aceasta să înțeleg planul lui Dumnezeu pentru mine?
V-ar putea fi util să știți că, în general:

•

cea mai mare parte a capitolului 12 relatează
evenimente din viața premuritoare (vedeți, de
asemenea, „Premortality (Viața premuritoare)”,
Gospel Topics (Subiecte din Evanghelie), topics.
lds.org);

•

capitolele 6-11, 13-14, 16-19 descriu evenimente
din viața muritoare și istoria pământului (vedeți,
de asemenea, „Mortality (Viața muritoare)”, Gospel
Topics (Subiecte din Evanghelie), topics.lds.org;

•

capitolele 2-3, 15, 20-22 descriu judecata finală și
slava care îi așteaptă pe cei credincioși în existența
eternă (vedeți, de asemenea, „Postmortality (Viața
de după viața muritoare)” Gospel Topics, topics.
lds.org).

Întrebările și resursele de mai jos vă pot oferi cunoștințe în timp ce studiați Apocalipsa.

•

Cine a fost Ioan? (Vedeți 1 Nefi 14:18-27; Ghid
pentru scripturi, „Ioan, fiul lui Zebedei”.)

•

Cum este organizată cartea și care sunt unele
dintre subiectele pe care ar trebui să le căutăm?
(Vedeți Ghid pentru scripturi, „Apocalipsa lui Ioan”.)

•

Ce reprezintă simbolurile din Apocalipsa? (Vedeți
Doctrină și legăminte 77; New Testament Student
Manual [manual al Sistemului Educațional al
Bisericii, 2014], p. 525-568.)

V-ar putea fi, de asemenea, util să căutați să dobândiți
mai multă cunoaștere din Traducerea lui Joseph Smith
a diferitelor fragmente din Apocalipsa. (Vedeți Traducerea lui Joseph Smith, în Ghid pentru scripturi.)
APOCALIPSA

Viziunea lui Ioan ne învață cum îi
salvează Tatăl Ceresc pe copiii Săi.
Când începeți să studiați Apocalipsa, gândiți-vă ce
legătură există între lucrurile pe care le citiți cu ceea
ce cunoașteți despre planul întocmit de Tatăl Ceresc
pentru mântuirea și exaltarea copiilor Săi. Puteți să
începeți prin a trece în revistă rezumatul panului
salvării din Predicați Evanghelia Mea (paginile 47-59).
Apoi, în timp ce citiți relatarea lui Ioan despre viziunea
sa, adresați-vă întrebări, cum ar fi: Ce adevăruri învăț
din Apocalipsa cu privire la ceea ce a făcut Tatăl Ceresc
pentru a mă ajuta să mă întorc la El? Cum poate să mă

APOCALIPSA 2-3

Isus Hristos mă cunoaște personal și mă
va ajuta să-mi birui încercările.
Cuvintele Salvatorului din Apocalipsa 2-3 ne arată că El
a înțeles reușitele și greutățile specifice fiecărei ramuri
ale Bisericii din vremea lui Ioan. El i-a asigurat pe sfinții
din mai multe congregații că El cunoștea, printre alte
lucruri, „faptele”, „necazul”, „sărăcia” și „dragostea” lor
(Apocalipsa 2:2, 9, 19) – împreună cu unele moduri
prin care puteau să se îmbunătățească.
Aceste capitole vă pot aduce aminte că Salvatorul vă
înțelege punctele forte și slăbiciunile și dorește să
vă ajute să vă biruiți provocările din viața muritoare.
Ce le-a promis Isus Hristos celor care vor birui? Ce
schimbări sunteți îndemnați să faceți pentru a vă birui
încercările?
APOCALIPSA 5

Doar Isus Hristos putea să facă posibil
planul întocmit de Tatăl Ceresc.
Deși nu vă aduceți aminte, ați fost prezenți la evenimentele descrise de Ioan în Apocalipsa 5. În timp ce
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citiți despre aceste evenimente, gândiți-vă la cum ar
fi putut să fie când ne-am dat seama că Isus Hristos
(„Mielul”) va face planul întocmit de Tatăl Ceresc posibil
(va deschide cartea și va rupe cele șapte peceți). De ce
doar Isus Hristos putea să facă aceasta? Cum puteți să
vă arătați credința în El ca Salvator al dumneavoastră?
Vedeți, de asemenea, Iov 38:4-7; „Atonement of
Jesus Christ (Ispășirea lui Isus Hristos)”, Gospel Topics
(Subiecte din Evanghelie), topics.lds.org.

APOCALIPSA 6 -11

Restaurarea a precedat distrugerea care
va avea loc înainte de a Doua Venire a
lui Isus Hristos.
Apocalipsa 6-11 descrie evenimentele care vor avea
loc în timpul existenței temporale a pământului (vedeți
D&L 77:6), care include restaurarea Evangheliei în zilele
din urmă (vedeți Apocalipsa 7). În timp ce citiți despre
evenimentele profețite de Ioan și vedeți cum unele
dintre ele se întâmplă, ce sunteți inspirați să faceți
pentru a vă pregăti mai bine, dumneavoastră și familia
dumneavoastră, pentru a Doua Venire?

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată câteva sugestii.
APOCALIPSA 2-3

Imaginați-vă că lui Ioan i s-a cerut să transmită familiei
dumneavoastră un mesaj asemănător celui pe care l-a
transmis bisericilor de pe vremea sa. Ce ar spune că
merge bine? Cum puteți să vă îmbunătățiți?

APOCALIPSA 3:20

Expuneți ilustrația care Îl înfățișează pe Salvator bătând
la ușă (vedeți ilustrația care însoțește acest rezumat).
Invitați-vă familia să citească Apocalipsa 3:20 și discutați despre întrebări precum următoarele: De ce bate
Isus în loc să intre? Cum putem să invităm influența Sa
în căminul nostru?
APOCALIPSA 7:9, 13 -1 4.

Ce ne pot învăța aceste versete despre motivul pentru
care purtăm alb pentru rânduielile din templu?

Să ne îmbunătățim predarea
Încurajați adresarea întrebărilor. Faptul că membrii familiei adresează întrebări arată că ei sunt
pregătiți să învețe și oferă înțelegere cu privire la modul în care ei reacționează la ceea ce sunt învățați.
Învățați membrii familiei dumneavoastră să găsească răspunsuri în scripturi. (Vedeți Să predăm în modul
Salvatorului, p. 25-26.)
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Lăsați-L să intre, de Greg K. Olsen

În siguranță într-un staul, de Dan Burr
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Crăciun

„O veste bună, care va fi o mare bucurie”
Pentru unii, Crăciunul poate fi o perioadă agitată. Gândiți-vă cum vă poate ajuta studiul
dumneavoastră din Noul Testament în aducerea unui spirit de pace și sfințenie în viața
dumneavoastră. Cugetați asupra influenței nașterii și misiunii Salvatorului în viața
dumneavoastră și consemnați-vă impresiile spirituale pe care le primiți.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



De ce aduce nașterea unui bebeluș atât de multă
bucurie? Probabil pentru că un bebeluș poate fi un
simbol al speranței. Există ceva cu privire la o nouă
viață plină de posibilități care ne invită să cugetăm asupra a ceea ce viața are de oferit acelui copil și a lucrurilor minunate pe care el sau ea le va realiza. Acest lucru
nu a fost niciodată mai adevărat ca la nașterea Fiului
lui Dumnezeu, Isus Hristos. Nu a existat vreodată mai
multă speranță într-un copil și nu a existat vreodată
unul născut cu atât de multe promisiuni.
Când un înger i-a invitat pe păstori să caute bebelușul
nou născut într-un staul, el le-a oferit, de asemenea,
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un mesaj despre acel bebeluș. Acesta a fost un mesaj
de speranță – că acest bebeluș a venit pe pământ să
îndeplinească o misiune sacră. Păstorii au făcut ca
mesajul îngerilor să fie „istorisit . . .[și] toți cei ce i-au
auzit, s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria
păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în
inima ei” (Luca 2:17-19). Poate că ar fi bine să urmați
exemplul Mariei cu prilejul acestui Crăciun: să cugetați,
în inima dumneavoastră, asupra lucrurilor pe care
le-ați învățat despre Salvator în acest an. Cum Și-a
îndeplinit misiunea de mântuire în relatările pe care
le-ați citit? Și mai important, cum v-a schimbat viața
misiunea Sa?

Cr ăciun

Idei pentru studiul din scripturi personal
MATEI 1:18 -2 5; 2:1-1 2; LUCA 1:26 -3 8; 2:1-2 0

Isus Hristos a coborât de bunăvoie
pentru a Se naște, printre noi,
pe pământ.
Chiar dacă ați citit sau ați auzit de relatarea nașterii
lui Isus Hristos de multe ori, studiați-o acum cu acest
gând în minte: „Crăciunul nu este numai o sărbătorire a modului în care a venit Isus în lume, ci este, de
asemenea, o sărbătorire a faptului de a ști cine este
El – Domnul și Salvatorul nostru, Isus Hristos – și de
ce a venit” (Craig C. Christensen, „Povestea completă
a Crăciunului” [Adunare de devoțiune organizată de
Prima Președinție cu prilejul Crăciunului, 4 dec. 2016],
broadcasts.lds.org).
Ce știți despre cine a fost Isus Hristos înainte să Se
nască (vedeți, de exemplu, Ioan 17:5; Mosia 3:5; D&L
76:13-14, 20-24; Moise 4:2)? Cum vă influențează
această cunoaștere modul în care vă simțiți când citiți
despre nașterea Lui?
Ce știți despre motivul pentru care Isus Hristos a
venit pe pământ (vedeți, de exemplu, Luca 4:16-21;
Ioan 3:16-17; 3 Nefi 27:13-16; D&L 20:20-28)? Cum vă
influențează această cunoaștere sentimentele față de
Salvator? Cum vă influențează modul în care trăiți?
Vedeți, de asemenea, 2 Corinteni 8:9; Evrei 2:7-18;
1 Nefi 11:13-33; Alma 7:10-13; „The Nativity (Nașterea
Domnului)” (prezentare video, LDS.org).
1 CORINTENI 15:21-2 6; COLOSENI 1:12-2 2;
1 PETRU 2:21-2 5

una obișnuită dacă nu ar fi fost acea lucrare măreață
pe care a îndeplinit-o mai târziu în cursul vieții Sale.
Președintele Gordon B. Hinckley a spus: „Fără Mântuitorul Hristos din Ghetsimani și de pe Golgota și fără
evenimentul triumfător al învierii, bebelușul Isus din
Betleem ar fi un simplu bebeluș” („The Wondrous and
True Story of Christmas (Minunata și adevărata poveste a Crăciunului)”, Ensign, dec. 2000, p. 5).

Ghetsimani, de J. Kirk Richards

Peste tot în Noul Testament se găsesc dovezi privind
misiunea divină a Salvatorului și dragostea Sa puternică față de alții. Ce fragmente sau relatări vă vin în minte? Puteți să vă uitați în această resursă sau în jurnalul
dumneavoastră de studiu și să revedeți câteva dintre
impresiile pe care le-ați consemnat. Puteți, de asemenea, să citiți 1 Corinteni 15:21-26; Coloseni 1:12-22;
1 Petru 2:21-25 și să cugetați asupra modului în care
Salvatorul și lucrarea Sa v-au binecuvântat viața. Ce
sunteți inspirați să schimbați în viața dumneavoastră?
Cum veți folosi puterea Salvatorului?

Isus Hristos a îndeplinit misiunea Sa
și a făcut posibil ca eu să moștenesc
viața eternă.
Deși relatarea despre nașterea lui Hristos cuprinde
multe evenimente miraculoase, nașterea Sa ar fi fost
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Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată câteva sugestii.

• faceți un act de slujire;

MATEI 1:18 -2 5; 2:1-1 2; LUCA 1:26 -3 8; 2:1-2 0

• rugați membrii familiei să caute detalii în
prezentarea video Nașterea Domnului care le
oferă idei pentru ornamente sau decorațiuni pe
care le-ar putea face și care le-ar aduce aminte de
Isus Hristos.

Cum puteți să sărbătoriți nașterea lui Isus Hristos
împreună cu familia dumneavoastră? Iată câteva idei,
sau puteți să folosiți propriile idei:

1 CORINTENI 15:21-2 6; COLOSENI 1:12-2 2;
1 PETRU 2:21-2 5

• citiți sau interpretați pe roluri, împreună, părți din
relatarea despre nașterea Domnului;
• vizionați prezentarea video „The Nativity (Nașterea
Domnului)” (LDS.org);
• studiați unele dintre resursele de pe christmas
.mormon.org; jesuschrist.lds.org; sau „Christmas
(Crăciun)”, Gospel Topics (Subiecte din Evanghelie),
topics.lds.org;
• vizionați o adunare de devoțiune organizată
de Prima Președinție cu prilejul Crăciunului
(broadcasts.lds.org);
• cântați împreună imnuri de Crăciun sau alegeți
vecini sau prieteni pe care să-i vizitați și cărora să le
cântați (vedeți Imnuri, nr. 125-136);

De ce suntem recunoscători pentru faptul că Isus Hristos S-a născut? Ce daruri ne-a oferit El? Cum ne putem
arăta recunoștința față de El?
„HRISTOS CEL VIU: MĂRTURIA APOSTOLILOR”

Dacă doriți să vă ajutați familia să se concentreze asupra Salvatorului în perioada Crăciunului, poate că ați
putea petrece puțin timp citind și studiind împreună
„Hristos cel Viu: mărturia apostolilor” (Ensign sau Liahona, mai 2017, în interiorul copertei din față). Poate
că ați putea să memorați fragmente din „Hristos cel
Viu” sau să căutați descrierile despre viața Salvatorului,
în Noul Testament, care susțin afirmațiile din aceasta.
Puteți, de asemenea, să invitați fiecare membru al
familiei să-și scrie propria mărturie despre Isus Hristos,
și, dacă simte îndemnul, să o citească familiei.

Să ne îmbunătățim studiul personal
Să-L căutăm pe Isus Hristos. Scripturile ne învață că toate lucrurile depun mărturie despre Isus Hristos
(vedeți Moise 6:62-63), așadar, trebuie să-L căutăm în toate lucrurile. Pe măsură ce citiți din scripturi, puteți
să notați sau să marcați versetele care vă învață despre El. Petreceți timp în zilele premergătoare Crăciunului
căutând lucrurile din jurul dumneavoastră care depun mărturie despre Isus Hristos.
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Nașterea Domnului, de Brian Call

Cetatea eternă, de Keith Larson
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Apocalipsa 12-22

„Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri”
În timp ce citiți Apocalipsa 12-22, găsiți asemănările între ceea ce a văzut Ioan și ceea ce
vedeți dumneavoastră în lumea de astăzi. Căutați îndrumarea Spiritului pentru a vă ajuta să
găsiți învățături personale în timp ce vă cufundați în limbajul plin de simboluri al lui Ioan.
C O N S E M N AȚ I - V
 Ă IMPRESIILE



Imaginați-vă o femeie care fiind „însărcinată, țipa, în
durerile nașterii, și avea un mare chin ca să nască”.
Acum, imaginați-vă „un mare balaur roșu, cu șapte
capete [și], zece coarne”, plutind amenințător deasupra femeii, gata „să-i mănânce copilul, când îl va naște”
(Apocalipsa 12:2-4). Pentru a înțelege aceste versete
din revelația primită de Ioan, amintiți-vă că aceste
metafore reprezintă Biserica și împărăția lui Dumnezeu și pericolul de care vor avea parte. Pentru sfinții
care au avut parte de persecuție intensă în zilele lui
Ioan, victoria asupra răului poate că nu părea posibilă.
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Această victorie poate fi, de asemenea, greu de anticipat, în zilele noastre, când dușmanul este în „război
cu sfinții” și are „stăpânire. . . peste orice norod, peste
orice limbă și peste orice neam” (Apocalipsa 13:7).
Însă, sfârșitul revelației primită de Ioan arată, în mod
glorios, că binele va triumfa asupra răului. Babilonul
va cădea. Isus Hristos va domni ca Împărat al împăraților. „El va șterge orice lacrimă” și cei credincioși vor
domni alături de El și vor „moșteni [toate lucrurile]”
(Apocalipsa 21:4, 7).

A pocalipsa 12-2 2

Idei pentru studiul din scripturi personal
APOCALIPSA 12:7-1 7

Războiul din cer continuă pe pământ.
Nu știm multe lucruri despre războiul din cer, dar
există o descriere bogată, deși scurtă, despre acesta în Apocalipsa 12:7-11. Când citiți aceste versete,
imaginați-vă că ați luat parte la acel conflict din viața
premuritoare. Ce ne învață aceste versete despre
modul în care dumneavoastră și ceilalți copii credincioși ai lui Dumnezeu l-ați biruit pe Satana? Ce sugerează aceasta despre modul în care puteți să-l biruiți în
zilele noastre, în timp ce continuă „să facă război cu. . .
[cei care] țin mărturia lui Isus Hristos” (versetul 17)?

din Babilon care există în lume astăzi și cugetați la ce
puteți să faceți pentru a urma sfatul de a „[ieși] din
mijlocul” Babilonului și de a nu fi „ părtași la păcatele
[lui]” (Apocalipsa 18:4).
APOCALIPSA 20:12-1 5

Toți copiii lui Dumnezeu vor fi judecați
pe baza cărții vieții.

Vedeți, de asemenea, 1 Nefi 14:12-14; „War in Heaven
(Război în cer)”, Gospel Topics (Subiecte din Evanghelie), topics.lds.org; Ghid pentru scripturi, „Mihail”,
„Război în cer”.

Să presupunem că un autor s-a oferit să scrie o carte
despre viața dumneavoastră. Ce detalii sau experiențe
ați dori să fie incluse? Dacă ați ști că faptele dumneavoastră viitoare vor fi, de asemenea, consemnate, în ce
mod diferit v-ați trăi viața? Gândiți-vă la aceasta în timp
ce citiți despre ziua judecății, în Apocalipsa 20:12-15.
Ce anume sperați că va fi scris despre dumneavoastră
în cartea vieții?

APOCALIPSA 14:6 -7

Vedeți, de asemenea, Ghid pentru scripturi,
„Cartea vieții”.

Cine este îngerul pe care Ioan l-a văzut
predicând Evanghelia?
O împlinire a profeției din aceste versete a avut loc
când Moroni s-a arătat lui Joseph Smith și l-a condus la
cronicile pe care Joseph le-a tradus și publicat cu titlul
Cartea lui Mormon. Această carte conține „Evanghelia
veșnică” pe care avem responsabilitatea să o propovăduim „oricărui neam, oricărei seminții și oricărui norod”
(Apocalipsa 14:6).
APOCALIPSA 17-1 8

Salvatorul mă invită să fug din Babilon și
de păcatele lui.
Apocalipsa 17-18 conține metafore tulburătoare care
descriu păcatul, materialismul și poftele Babilonului – simbol al deșertăciunii lumești și al ticăloșiei.
Gândiți-vă la exemple de condiții asemănătoare celor

APOCALIPSA 21; 22:1-5

Dacă sunt credincios, voi primi
gloria celestială.
În contrast cu descrierile despre Babilon, Apocalipsa
21-22 descrie gloria celestială care îi așteaptă pe ucenicii credincioși ai lui Hristos. Ce metafore, expresii sau
promisiuni din aceste capitole vă inspiră să rămâneți
credincioși chiar și când este dificil?
APOCALIPSA 22:18 -1 9

Înseamnă aceste versete că nu poate să
existe alte scripturi în afara Bibliei?
Unii oameni au citat Apocalipsa 22:18-19 ca motiv
pentru a respinge Cartea lui Mormon și alte scripturi
din zilele din urmă. Însă, vârstnicul Jeffrey R. Holland
ne-a învățat:
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„Acum, există un consens covârșitor printre aproape
toți erudiții biblici că acest verset este valabil doar
pentru cartea Apocalipsa, nu pentru întreaga Biblie.
Acești erudiți din zilele noastre recunosc un număr de
«cărți» din Noul Testament care au fost scrise, aproape
sigur, după ce revelația lui Ioan a fost primită pe insula
Patmos. . .

Dar există un răspuns simplu. . . Întreaga Biblie, așa
cum o știm – o colecție de texte, legate într-un singur volum – nu exista când a fost scris acest verset”
(„Cuvintele mele. . . niciodată nu se opresc”, Ensign sau
Liahona, mai 2008, p. 91).

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie
În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să
accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor
familiei dumneavoastră. Iată câteva sugestii.

APOCALIPSA 12:11

APOCALIPSA 12; 19; 21

APOCALIPSA 13:11-1 4

Este posibil ca unora dintre membrii familiei să le facă
plăcere și să le fie util să facă desene despre viziunile
descrise în Apocalipsa. De exemplu, desenele bazate
pe Apocalipsa 12 pot duce la discuții despre războiul
care a avut loc în cer (vedeți versetele 7-11). Desenele
bazate pe Apocalipsa 21 pot să inspire conversații
despre împărăția celestială. Puteți, de asemenea, să
arătați ilustrația care însoțește acest rezumat și să
rugați membri ai familiei să găsească, în Apocalipsa 19,
versetele care sunt descrise în ilustrație.

Ce gânduri au membrii familiei dumneavoastră despre
fiara amăgitoare? Cum depistăm și evităm înșelătoriile
pe care le vedem în lumea de astăzi?

Ce poate să însemne expresia „cuvântul mărturisirii
lor”? Cum ne ajută, pe noi și pe alții, mărturia despre
Isus Hristos să-l biruim pe Satana?

APOCALIPSA 20:2-3

Cum ne ajută 1 Nefi 22:26; Doctrină și legăminte
43:30-31 să înțelegem ce poate să însemne ca Satana
să fie „legat”?
APOCALIPSA 22:1- 4

Ce poate să însemne, în mod simbolic, să avem numele Salvatorului „pe frunțile [noastre]” (Apocalipsa 22:4;
vedeți, de asemenea, Apocalipsa 13:16-17)?

Să ne îmbunătățim predarea
Urmăriți progresul invitațiilor de a acționa. „Când urmăriți progresul unei invitații de a acționa,
le arătați [membrilor familiei dumneavoastră] că vă pasă de ei și de modul în care Evanghelia le
binecuvântează viața. Le oferiți, de asemenea, ocazii de a-și împărtăși experiențele, ceea ce le întărește
angajamentul și le permite să se sprijine unul pe altul în a trăi potrivit Evangheliei” (Să predăm în modul
Salvatorului, p. 35).
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Hristos în haine roșii stând pe un cal alb.

