
Vârstnicul D. Todd Christofferson,
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

pentru ca tofli sæ poatæ citi øi sæ aplice
cuvântul lui Dumnezeu. Cererea sa a
fost respinsæ pentru cæ opinia generalæ
era cæ accesul direct la scripturi al altor
persoane în afara membrilor clerului
ameninfla autoritatea bisericii øi echiva-
la cu a „[arunca] mærgæritarele… înain-
tea porcilor” (Matei 7:6).

Cu toate acestea, Tyndale a început
dificila muncæ de traducere. În anul
1524, el a plecat în Germania, sub un
alt nume, unde a træit cea mai mare
parte a timpului ascunzându-se din
cauza pericolului permanent de a fi
arestat. Cu ajutorul unor prieteni cre-
dincioøi, Tyndale a putut sæ publice 
traducerile în limba englezæ a Noului
Testament øi, mai târziu, a Vechiului
Testament. Bibliile au fost introduse,
pe ascuns, în Anglia unde erau foarte
cæutate øi mult prefluite de cei care le
puteau obfline. Ele au fost împærflite
unui numær mare de oameni, dar în
secret. Autoritæflile au ars toate exem-
plarele pe care le-au putut gæsi. Cu
toate acestea, la mai puflin de trei ani
de la moartea lui Tyndale, Dumnezeu 
a deschis ochii regelui Henry al VIII-lea
øi, ca urmare a publicærii a ceea ce a
fost numit „Marea Biblie”, scripturile 
în limba englezæ au început sæ fie dis-
ponibile publicului larg. Lucrarea lui
Tyndale a devenit baza a aproape tutu-
ror traducerilor viitoare ale Bibliei în
limba englezæ, mai ales a versiunii 
King James1.

William Tyndale nu a fost primul øi
nici ultimul dintre aceia care, în multe
flæri øi multe limbi, au fæcut sacrificii
mari, sacrificându-øi chiar øi viafla, pen-
tru a scoate cuvântul lui Dumnezeu
din obscuritate. Le suntem foarte recu-
noscætori. Datoræm o recunoøtinflæ øi
mai mare acelora care au consemnat 
øi au pæstrat cu credinflæ cuvântul de-a
lungul timpurilor, deseori cu muncæ
asiduæ øi cu sacrificii – Moise, Isaia,
Avraam, Ioan, Pavel, Nefi, Mormon,

În ziua de 6 octombrie a anului 1536,
o persoanæ vrednicæ de milæ era
scoasæ dintr-o temniflæ a castelului

Vilvorde, de lângæ Bruxelles, Belgia.
Timp de aproape un an øi jumætate,
omul fusese flinut izolat într-o celulæ
umedæ øi întunecatæ. Acum, aflat în
afara zidurilor castelului, prizonierul
era legat de un flæruø. A avut timp sæ-øi
rosteascæ cu glas tare ultima rugæciu-
ne: „Doamne! Deschide ochii regelui
Angliei”, øi, apoi, a fost strangulat.
Trupul lui a fost imediat ars lângæ flæ-
ruø. Cine a fost acest om øi care a fost
delictul pentru care atât autoritæflile
politice, cât øi cele ecleziastice l-au
condamnat? Numele lui a fost William
Tyndale øi crima sa a fost cæ a tradus øi
a publicat Biblia în limba englezæ.

Tyndale, næscut în Anglia în, aproxi-
mativ, perioada în care Columb naviga
spre lumea nouæ, a fost educat la
Oxford øi Cambridge øi a devenit apoi
membru al clerului catolic. Vorbea
fluent opt limbi, inclusiv greaca, ebraica
øi latina. Tyndale a fost un cercetætor de-
votat al Bibliei, iar ignoranfla ræspânditæ

în ceea ce privea scripturile, pe care a
constat-o atât în rândul preoflilor, cât øi
al laicilor, l-a îndurerat profund. Într-o
disputæ aprinsæ cu un cleric, care se
opunea punerii scripturilor la îndemâ-
na omului de rând, Tyndale a promis:
„Dacæ Dumnezeu îmi va crufla viafla, nu
vor trece mulfli ani øi voi face ca bæiatul
care împinge plugul sæ cunoascæ scrip-
turile mai bine decât tine!”.

El a cæutat sæ obflinæ aprobarea au-
toritæflilor bisericii pentru a pregæti o
traducere a Bibliei în limba englezæ

Binecuvântærile 
pe care ni le aduc
scripturile
Scopul central al tuturor scripturilor este sæ ne umple
sufletele cu credinflæ în Dumnezeu, Tatæl, øi în Fiul Sæu, 
Isus Hristos.
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Joseph Smith øi mulfli alflii. Ce lucru au
øtiut ei despre importanfla scripturilor
pe care øi noi trebuie sæ-l øtim? Ce lu-
cru au înfleles oamenii din Anglia seco-
lului al XVI-lea, care plæteau sume
enorme de bani øi îøi asumau mari ris-
curi personale pentru a putea sæ folo-
seascæ o Biblie, pe care trebuie sæ-l
înflelegem øi noi?

Cu puflin timp înainte de moartea
sa, profetul Alma i-a încredinflat fiului
sæu, Helaman, cronicile sacre ale po-
porului. El i-a reamintit lui Helaman
cæ scripturile „au lærgit memoria aces-
tui popor, da, øi i-au convins pe mulfli
de greøeala cæilor lor øi i-au adus pe 
ei la cunoaøterea Dumnezeului lor,
pentru salvarea sufletelor lor” (Alma
37:8). El i-a poruncit lui Helaman sæ
pæstreze cronicile, astfel încât, prin
ele, Dumnezeu „sæ-Øi arate puterea cæ-
tre generafliile viitoare” (Alma 37:14).

Prin scripturi, Dumnezeu cu ade-
værat Îøi „aratæ puterea” de a-i salva øi
exalta pe copiii Sæi. Prin cuvântul Sæu,
aøa cum a spus Alma, El ne lærgeøte
memoria, revarsæ luminæ asupra lu-
crurilor false øi greøelilor øi ne duce
la pocæinflæ øi bucurie în Isus Hristos,
Mântuitorul nostru.

Scripturile ne lærgesc memoria
Scripturile ne lærgesc memoria, aju-

tându-ne întotdeauna sæ ne aducem
aminte de Domnul øi de relaflia noastræ

cu El øi cu Tatæl. Ele ne aduc aminte ce-
ea ce øtiam în viafla noastræ premuri-
toare. Ele ne lærgesc memoria øi în alt
sens, învæflându-ne despre epoci, oa-
meni øi evenimente prin care nu am
trecut personal. Niciunul dintre noi 
nu a fost prezent sæ vadæ Marea Roøie
despærflindu-se øi sæ treacæ, alæturi de
Moise, printre pereflii de apæ de cealal-
tæ parte. Nu am fost acolo sæ ascultæm
Cuvântarea de pe munte, sæ-l vedem
pe Lazær înviat din morfli, sæ vedem su-
ferinfla Salvatorului în Ghetsimani øi 
pe cruce øi nu am auzit, împreunæ cu
Maria, pe cei doi îngeri mærturisind, 
la mormântul gol, cæ Isus a înviat din
morfli. Dumneavoastræ øi cu mine nu
am înaintat, unul câte unul, alæturi de
mulflimea din flara Abundenfla, la invita-
flia Salvatorului înviat, pentru a pipæi
urmele cuielor øi nu I-am spælat picioa-
rele cu lacrimile noastre. Nu am înge-
nuncheat alæturi de Joseph Smith în
dumbrava sacræ øi nu I-am privit acolo
pe Tatæl øi pe Fiul. Totuøi noi øtim toate
lucrurile acestea øi mult, mult mai mul-
te pentru cæ noi avem consemnærile
scripturale pentru a ne lærgi memoria,
pentru a ne învæfla ceea ce nu øtiam. Øi,
când aceste lucruri pætrund în mintea
øi în inima noastræ, credinfla noastræ în
Dumnezeu øi Fiul Sæu Preaiubit prinde
rædæcini.

Scripturile ne lærgesc, de asemenea,
memoria, ajutându-ne sæ nu uitæm ce

am învæflat noi øi generafliile de dinain-
tea noastræ. Aceia care nu au sau care
ignoræ cuvântul consemnat al lui
Dumnezeu înceteazæ, în cele din ur-
mæ, sæ creadæ în El øi uitæ scopul exis-
tenflei lor. Væ vefli aduce aminte cât de
important a fost pentru poporul lui
Lehi sæ ia plæcile de aramæ cu ei când
au pæræsit Ierusalimul. Aceste scripturi
au fost pentru ei cheia cunoaøterii lui
Dumnezeu øi a mântuirii viitoare a oa-
menilor de cætre Hristos. Celælalt grup,
care „a plecat din Ierusalim” la scurt
timp dupæ Lehi, nu a avut scripturi øi,
când urmaøii lui Lehi l-au întâlnit trei
sau patru sute de ani mai târziu, este
consemnat cæ „vorbirea lor devenise
stâlcitæ; … øi negau existenfla
Creatorului lor” (Omni 1:15, 17).

În zilele lui Tyndale, necunoaøterea
scripturilor era larg ræspânditæ pentru
cæ oamenii nu aveau acces la Biblie,
mai ales într-o limbæ pe care s-o poatæ
înflelege. Astæzi, Biblia øi alte scripturi
sunt la îndemânæ øi, totuøi, analfabetis-
mul scriptural creøte pentru cæ oamenii
nu vor sæ deschidæ cærflile. Ca urmare,
ei au uitat lucruri pe care bunicii lor 
le øtiau.

Scripturile sunt standardul care ne
ajutæ sæ facem diferenfla dintre adevær
øi eroare

Dumnezeu foloseøte scripturile
pentru a corecta concepfliile greøite,
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tradifliile false øi pentru a demasca pæ-
catul cu efectele lui devastatoare. El
este un pærinte grijuliu care doreøte sæ
ne crufle de suferinfla øi durerea inutile
øi, în acelaøi timp, sæ ne ajute sæ ne rea-
lizæm potenflialul divin. Scripturile, de
exemplu, discrediteazæ o veche filozo-
fie care este din nou popularæ în zilele
noastre – filozofia lui Corihor cæ nu
existæ standarde morale absolute, cæ
„fiecare om [prosperæ] dupæ geniul
sæu øi fiecare om [cucereøte] dupæ pu-
terea sa; øi orice [face] un om în viafla
lui nu este nicio crimæ” øi cæ atunci
„când un om este mort, acesta [este]
sfârøitul a toate cele” (Alma 30:17-18).
Alma, care îl cunoscuse pe Corihor, nu
l-a læsat pe propriul sæu fiu, Corianton,
sæ se îndoiascæ de realitatea øi conflinu-
tul unui cod moral divin. Corianton se
fæcuse vinovat de pæcat sexual øi tatæl
sæu i-a vorbit cu dragoste, dar limpede:
„Nu øtii tu, fiul meu, cæ aceste lucruri
sunt abominabile în ochii Domnului;
da, mai odioase decât orice alte pæca-
te, în afaræ de værsarea de sânge nevi-
novat sau de tægæduirea Duhului
Sfânt?” (Alma 39:5).

În totalæ opoziflie cu ceea ce gân-
deau oamenii cu un secol în urmæ,
multe persoane din zilele noastre ar
intra în disputæ cu Alma cu privire la
gravitatea actelor imorale. Alflii ar spu-
ne cæ totul este relativ sau cæ dragos-
tea lui Dumnezeu le permite. Dacæ
existæ Dumnezeu, spun ei, El iartæ toa-
te pæcatele øi faptele rele datoritæ dra-
gostei Lui pentru noi – nu este nevoie
de pocæinflæ. Sau, cel mult, o simplæ
mærturisire va fi suficientæ. Ei îøi imagi-
neazæ un Isus care doreøte ca oamenii
sæ acflioneze pentru dreptate socialæ,
dar care nu le impune nicio condiflie în
ceea ce priveøte viafla øi comportamen-
tul lor personal.2 Dar un Dumnezeu al
dragostei nu ne lasæ sæ învæflæm din ex-
perienfle triste cæ „ticæloøia niciodatæ
nu a fost fericire” (Alma 41:10; vezi, 
de asemenea, Helaman 13:38).
Poruncile Sale dau glas realitæflii øi ne
protejeazæ împotriva durerii autopro-
vocate. Scripturile sunt instrumentul
de mæsurare a corectitudinii øi adevæ-
rului øi ele spun clar cæ adeværata feri-
cire nu constæ în negarea dreptæflii lui
Dumnezeu sau în încercarea de a evita

consecinflele pæcatului, ci în pocæinflæ
øi iertare prin slava ispæøitoare a Fiului
lui Dumnezeu (vezi Alma 42).

Scripturile ne învaflæ principii øi 
valori morale esenfliale pentru menfli-
nerea societæflii civile, printre care inte-
gritatea, responsabilitatea, altruismul,
loialitatea øi caritatea. În scripturi, gæ-
sim descrieri clare ale binecuvântærilor
care rezultæ din onorarea principiilor
adeværate, precum øi ale tragediilor ca-
re se produc când indivizi sau civilizaflii
le nesocotesc. Când adeværurile scrip-
turale sunt ignorate sau abandonate,
temelia moralæ esenflialæ a societæflii se
dezintegreazæ øi rezultatul este decæ-
derea. Cu timpul, nu mai ræmâne ni-
mic din ce ar putea susfline institufliile
care susflin societatea.

Scripturile ne aduc la Hristos,
Mântuitorul nostru

În cele din urmæ, scopul central al
tuturor scripturilor este sæ ne umple
sufletele cu credinflæ în Dumnezeu,
Tatæl, øi în Fiul Sæu, Isus Hristos – cre-
dinflæ cæ Ei existæ, credinflæ în planul
Tatælui cu privire la nemurirea øi viaflæ
noastræ veønicæ, credinflæ în ispæøirea øi
învierea lui Isus Hristos care fac posibil
acest plan al fericirii, credinflæ pentru a
face din Evanghelia lui Isus Hristos
drumul nostru în viaflæ øi credinflæ pen-
tru a ajunge sæ cunoaøtem „pe singurul
Dumnezeu adeværat, øi pe Isus Hristos,
pe care [L-a] trimis [El]” (Ioan 17:3).

Cuvântul lui Dumnezeu este, aøa
cum a spus Alma, ca o sæmânflæ plantatæ
în inimile noastre care produce credin-
flæ pe mæsuræ ce creøte în noi (vezi Alma
32:27-43; vezi, de asemenea, Romani
10:13-17). Credinfla nu va veni prin stu-
diul textelor strævechi într-un mod pur
academic. Nu va veni datoritæ sæpæturi-
lor øi descoperirilor arheologice. Nu va
veni prin experimente øtiinflifice. Nu va
veni nici chiar dacæ oamenii sunt mar-
torii unor miracole. Aceste lucruri pot
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confirma credinfla sau, uneori, o pot
provoca, dar ele nu creeazæ credinflæ.
Credinfla vine prin mærturia fæcutæ de
Duhul Sfânt sufletelor noastre, de la
Spirit la spirit, când ascultæm sau citim
cuvântul lui Dumnezeu. Øi credinfla
creøte pe mæsuræ ce continuæm sæ ne
ospætæm din cuvânt.

Relatærile scripturale despre cre-
dinfla altora ajutæ la întærirea credinflei
noastre. Ne amintim credinfla unui
sutaø care i-a dat posibilitatea lui
Hristos sæ-l vindece pe robul acestuia
færæ sæ-l vadæ (vezi Matei 8:5-13) øi
vindecarea fiicei unei femei dintre
neamuri pentru cæ acea mamæ umilæ
ar fi acceptat, figurativ vorbind, chiar
øi firimiturile de la masa Învæflætorului
(vezi Matei 15:22-28; Marcu 7:25-30).
Auzim strigætul lui Iov cel în suferin-
flæ: „Deøi El mæ ucide, eu mæ voi în-
crede în El” (Iov 13:15), declarând:
„Dar øtiu cæ Ræscumpærætorul meu 
este viu, øi cæ se va ridica la urmæ pe
pæmânt; … [øi] în trup voi vedea to-
tuøi pe Dumnezeu” (Iov 19:25-26).
Ascultæm øi suntem încurajafli de 
hotærârea unui bæiat-profet, urât øi
amarnic persecutat de nenumærafli
adulfli: „Avusesem o viziune; øtiam
aceasta øi øtiam cæ Dumnezeu øtia
aceasta øi n-am putut sæ o neg, nici 
sæ îndræznesc sæ fac acest lucru”
(Joseph Smith – Istorie 1:25).

Pentru cæ ele expun doctrina lui
Hristos, scripturile sunt însoflite de
Duhul Sfânt al Cærui rol este sæ depu-
næ mærturie despre Tatæl øi Fiul (vezi 
3 Nefi 11:32). Ca urmare, citirea
scripturilor este un mod în care noi
primim Duhul Sfânt. Desigur, de la
început, scriptura este datæ prin
Duhul Sfânt (vezi 2 Petru 1:21; D&L
20:26-27; 68:4) øi acelaøi Spirit ne
poate atesta, dumneavoastræ øi mie,
adeværul ei. Studiafli scripturile cu
atenflie, din proprie voinflæ. Meditafli
asupra lor øi rugafli-væ. Scripturile

sunt revelaflie øi ele vor aduce mai
multæ revelaflie.

Gândifli-væ la însemnætatea binecu-
vântærii noastre de a avea sfânta Biblie øi
alte aproximativ 900 de pagini de scrip-
turæ, incluzând Cartea lui Mormon,
Doctrinæ øi legæminte øi Perla de mare
prefl. Gândifli-væ apoi cæ, pe lângæ aces-
tea, cuvintele profeflilor, rostite aøa cum
sunt inspirafli de Duhul Sfânt în situaflii
ca aceasta øi pe care Domnul le numeø-
te scripturæ (vezi D&L 68:2-4), curg spre
noi aproape permanent prin interme-
diul televiziunii, radioului, Internetului,
satelitului, CD-urilor, DVD-urilor øi în
formæ tipæritæ. Presupun cæ niciodatæ în
istorie un popor nu a fost binecuvântat
cu o cantitate atât de mare de scrieri
sfinte. Øi, chiar mai mult, fiecare bærbat,
femeie øi copil poate defline øi studia
propriul exemplar cu aceste texte sacre,
de cele mai multe ori în propria limbæ.
Cât de incredibil ar fi pærut un astfel de
lucru oamenilor din timpul lui William
Tyndale øi sfinflilor din primele dispensa-
flii! Prin aceastæ binecuvântare, Domnul

ne spune, cu siguranflæ, cæ noi avem mai
mare nevoie sæ folosim scripturile decât
au avut oamenii din trecut. Fie ca noi sæ
ne ospætæm permanent din cuvintele 
lui Hristos, care ne vor spune toate 
lucrurile pe care trebuie sæ le facem
(vezi 2 Nefi 32:3). Eu am studiat scriptu-
rile, am meditat asupra lor øi, în aceastæ
perioadæ a Paøtelui, væ depun mærturie
despre Tatæl øi despre Fiul aøa cum 
sunt prezentafli în scripturile sfinte, în
numele lui Isus Hristos, amin. ■

NOTE
1. Urmætoarele surse au fost consultate pentru

a obfline informaflii despre William Tyndale:
David Daniell, The Bible in English (2003),
p. 140-157; Lenet Hadley Read, How We
Got the Bible (1985), p. 67-74; S. Michael
Wilcox, Fire in the Bones: William Tyndale
– Martyr, Father of the English Bible
(2004); John Foxe, The New Foxe’s Book 
of Martyrs (1997), p. 121-133; William
Tyndale, http://en.wikipedia.org/wiki/
William_Tyndale, accesat 28 februarie 2010;
Bible Dictionary, „Bible, English”.

2. Vezi interviul cu Richard Neitzel Holzapfel
din cartea lui Michael De Groote,
„Questioning the Alternative Jesus“, Deseret
News, 29 noiembrie 2009, M5.
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