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Însă, înainte ca omenirea să fi avut 
instrumente suficient de puternice 
pentru a capta lumină cerească şi a 
face vizibile aceste galaxii, noi nu am 
crezut că aşa ceva ar fi posibil.

Imensitatea universului nu s- a 
schimbat subit, ci abilitatea noastră de 
a vedea şi înţelege acest adevăr este 
cea care s- a schimbat enorm. Şi, cu 
această cunoaştere sporită, omenirii 
i s- au prezentat privelişti deosebit de 
frumoase pe care nu şi le imaginase 
vreodată.

Ne este greu să credem ceea  
ce nu putem vedea

Presupuneţi că aţi putea călători 
înapoi în timp şi că aţi putea avea o 
conversaţie cu oameni care au trăit 
în urmă cu o mie sau chiar cu o sută 
de ani. Imaginaţi- vă că încercaţi să 
le descrieţi unele dintre tehnologiile 
moderne pe care dumneavoastră şi 
cu mine le considerăm, în prezent, ca 
fiind ceva normal. De exemplu, ce ar 
putea crede despre noi aceşti oameni 
dacă le- am povesti despre avioane cu 
reacţie de mare capacitate, cuptoare 
cu microunde, dispozitive ce pot fi 
ţinute în palmă care conţin biblioteci 
digitale vaste şi filmuleţe cu nepoţii 
noştri pe care le putem împărtăşi in-
stantaneu cu milioane de oameni din 
întreaga lume?

Unii ne- ar putea crede. Cei mai 
mulţi ne- ar ridiculiza, ne- ar contrazice 
sau poate chiar ar căuta să ne reducă 
la tăcere sau să ne facă rău. Alţii ar 
putea încerca să pună în practică lo-
gica, raţiunea şi faptele, aşa cum ei le 
cunosc, pentru a demonstra că suntem 
pe o cale greşită, că suntem nesăbuiţi 
sau chiar periculoşi. Ne- ar putea con-
damna că încercăm să- i ducem pe alţii 
în rătăcire.

Desigur, aceşti oameni ar greşi în 
totalitate. Ei ar putea fi bine inten-
ţionaţi şi sinceri. Ei ar putea crede în 

Cu mai puţin de un secol în urmă, 
cei mai mulţi dintre astronomi credeau 
că galaxia noastră, Calea- Lactee, era 
singura din univers.2 Ei presupuneau 
că tot ceea ce este dincolo de galaxia 
noastră era un neant imens, un vid 
infinit – gol, friguros şi lipsit de stele, 
lumină şi viaţă.

Pe măsură ce telescoapele au 
devenit mai performante – inclusiv 
telescoape care puteau fi lansate 
în spaţiu – astronomii au început 
să înţeleagă un adevăr spectaculos, 
aproape incomprehensibil: universul 
este cu mult mai mare decât a crezut 
vreodată cineva, ceea ce- l face greu 
de înţeles pentru noi şi cerurile sunt 
pline de nenumărate galaxii, aflate 
la o distanţă de noi de neimaginat, 
fiecare dintre ele conţinând sute de 
miliarde de stele.3

Într- o perioadă foarte scurtă, înţele-
gerea noastră cu privire la univers s- a 
schimbat pentru totdeauna.

Astăzi, putem vedea unele dintre 
aceste galaxii îndepărtate.4

Ştim că ele există.
Ele există de foarte mult timp.

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf
al doilea consilier în Prima Preşedinţie

Fiind pilot de avion, am zburat 
nenumărate ore deasupra conti-
nentelor şi oceanelor în întunericul 

nopţii. Imaginea cerului pe timp de 
noapte, văzut prin fereastra cabinei 
mele, în mod deosebit a Căii- Lactee, 
m- a făcut adesea să mă minunez de 
vastitatea şi profunzimea creaţiilor lui 
Dumnezeu – ceea ce scripturile des-
criu ca fiind „lumi fără număr” 1.

Să primim o mărturie 
despre lumină şi adevăr
Mărturia dumneavoastră personală despre lumină şi adevăr 
nu numai că vă va binecuvânta pe dumneavoastră şi pe 
urmaşii dumneavoastră aici, în viaţa muritoare, dar vă  
va însoţi şi de- a lungul întregii eternităţi.

Imaginea cerului pe timp de noapte 
…m-a făcut adesea să mă minunez  
de vastitatea şi profunzimea creaţiilor 
lui Dumnezeu.
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totalitate că opinia lor este corectă. 
Însă, ei pur şi simplu nu ar fi capabili 
să vadă cu claritate, deoarece nu  
au primit încă lumina completă  
a adevărului.

Promisiunea privind lumina
Se pare că noi, oamenii, credem că 

avem dreptate chiar şi atunci când nu 
avem. Şi, dacă aşa stau lucrurile, ce 
speranţă putem avea? Suntem me-
niţi să plutim în derivă pe un ocean 
de informaţii contradictorii, izolaţi 
pe o plută pe care am construit- o în 
mod mediocru, folosindu- ne propria 
înţelepciune?

Este posibil să găsim adevărul?
Scopul observaţiilor mele este de a 

proclama mesajul plin de bucurie că 
Dumnezeu Însuşi – Dumnezeul oşti-
rilor care cunoaşte tot adevărul – le- a 
făcut copiilor Săi promisiunea că ei 
pot cunoaşte singuri adevărul.

Vă rog să vă gândiţi la importanţa 
acestei promisiuni:

Dumnezeul Nepieritor şi Atotputer-
nic, Creatorul acestui univers vast, le 
va vorbi celor care se apropie de El cu 
inima sinceră şi cu intenţie adevărată.

El le va vorbi prin intermediul 
viselor, viziunilor, gândurilor şi 
sentimentelor.

El va vorbi într- un mod vădit şi 
care este mai presus de cunoaşterea 
omului. El le va oferi îndrumare divină 
şi răspunsuri pentru viaţa lor privată.

Desigur, vor exista cei care vor 
ridiculiza şi vor spune că aşa ceva 
este imposibil, că dacă Dumnezeu 
ar exista, El ar avea ceva mai bun de 
făcut decât să asculte şi să răspundă 
rugăciunii unei persoane individuale.

Dar eu vă spun: lui Dumnezeu 
Îi pasă de dumneavoastră. El vă va 
asculta întrebările personale şi vă va 
răspunde la ele. Răspunsurile la rugă-
ciunile dumneavoastră vor veni în felul 
Lui şi la timpul ales de El şi, astfel, 

dumneavoastră trebuie să învăţaţi să 
daţi ascultare glasului Său. Dumnezeu 
doreşte să vă găsiţi calea care vă duce 
înapoi la El, iar Salvatorul este acea 
cale.5 Dumnezeu doreşte să învăţaţi 
despre Fiul Său, Isus Hristos, şi să aveţi 
parte de pacea profundă şi bucuria 
care rezultă din urmarea căii uceniciei 
divine.

Dragii mei prieteni, iată un expe-
riment destul de simplu, care este ga-
rantat de Dumnezeu şi care se găseşte 
într- o carte de scripturi din vechime, 
disponibil fiecărui bărbat, fiecărei 
femei şi fiecărui copil dornic să- l pună 
la încercare.

Primul pas, trebuie să cercetaţi 
cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta în-
seamnă să citiţi scripturile şi să studiaţi 
atât cuvintele profeţilor din vechime, 
cât şi pe cele ale profeţilor din zilele 
noastre cu privire la Evanghelia restau-
rată a lui Isus Hristos – nu cu intenţia 
de a vă îndoi sau critica, ci cu dorinţa 
sinceră de a descoperi adevărul. Cu-
getaţi asupra lucrurilor pe care le veţi 
simţi şi pregătiţi- vă mintea pentru a 
primi adevărul.6 „Chiar dacă nu faceţi 
nimic mai mult decât să doriţi să cre-
deţi, lăsaţi această dorinţă să lucreze în 
voi… [pentru a putea] face loc [cuvân-
tului lui Dumnezeu]” 7.

Al doilea pas, trebuie să cugetaţi, 
să meditaţi, să vă străduiţi fără frică să 
credeţi 8 şi să fiţi recunoscători pentru 
cât de milos a fost Domnul cu propriii 

Săi copii din vremurile lui Adam până 
în zilele noastre, oferindu- ne profeţi, 
văzători şi revelatori care să conducă 
Biserica Sa şi să ne ajute să găsim ca-
lea care să ne ducă înapoi la El.

Al treilea pas, trebuie să- L rugaţi 
pe Tatăl dumneavoastră Ceresc, în 
numele Fiului Său, Isus Hristos, să vă 
dezvăluie autenticitatea Bisericii lui 
Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din 
Urmă. Cereţi cu inima sinceră şi cu 
intenţie adevărată, având credinţă în 
Hristos.9

Mai este, de asemenea, al patrulea 
pas, care ne- a fost prezentat de Salva-
tor: „Dacă vrea cineva să facă voia [lui 
Dumnezeu], va ajunge să cunoască 
dacă învăţătura este de la Dumnezeu, 
sau dacă Eu vorbesc de la Mine” 10. Cu 
alte cuvinte, când încercaţi să verificaţi 
autenticitatea principiilor Evangheliei, 
trebuie, mai întâi, să trăiţi conform lor. 
Puneţi doctrina Evangheliei şi învă-
ţăturile Bisericii la încercare în viaţa 
dumneavoastră. Faceţi acest lucru cu 
intenţie adevărată şi cu credinţă trai-
nică în Dumnezeu.

Dacă veţi face aceste lucruri, aveţi 
o promisiune de la Dumnezeu – care 
Şi- a dat cuvântul 11 – că El vă va face 
cunoscut adevărul prin puterea Du-
hului Sfânt. El vă va oferi mai multă 
lumină care vă va permite să priviţi în 
întuneric şi să vedeţi privelişti inima-
ginabil de frumoase care nu pot fi 
văzute cu ochi muritori.
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Unii ar putea spune că paşii sunt 
prea grei sau că nu merită efortul. 
Dar eu vă spun că această mărturie 
personală despre Evanghelie şi despre 
Biserică este cel mai important lucru 
pe care- l puteţi dobândi în această 
viaţă. Nu doar că vă va binecuvânta şi 
îndruma în timpul acestei vieţi, dar va 
avea şi un impact direct în viaţa dum-
neavoastră de- a lungul eternităţii.

Lucrurile Spiritului pot fi înţelese  
doar prin Spirit

Oamenii de ştiinţă s- au chinuit să 
înţeleagă amploarea universului până 
când instrumentele au devenit suficient 
de performante pentru a putea capta 
mai multă lumină, astfel încât să poată 
înţelege un adevăr mult mai complet.

Apostolul Pavel ne- a învăţat un 
principiu similar cu privire la cu-
noaşterea spirituală. „Omul firesc nu 
primeşte lucrurile Duhului lui Dum-
nezeu”, le- a scris el corintenilor, „căci, 
pentru el, sunt o nebunie; şi nici nu 
le poate înţelege, pentru că trebuie 
judecate duhovniceşte” 12.

Cu alte cuvinte, dacă doriţi să recu-
noaşteţi adevărul spiritual, trebuie să 

folosiţi instrumentele corespunzătoare. 
Nu puteţi dobândi o înţelegere cu 
privire la adevărul spiritual cu instru-
mente care nu- l pot detecta.

În zilele noastre, Salvatorul ne- a 
spus: „Ceea ce este de la Dumnezeu 
este lumină; şi acela care primeşte 
lumina şi rămâne credincios lui Dum-
nezeu, primeşte mai multă lumină; şi 
acea lumină devine din ce în ce mai 
strălucitoare, crescând mereu până în 
miezul zilei” 13.

Cu cât ne îndreptăm mai mult 
inima şi mintea către Dumnezeu, cu 
atât mai multă lumină cerească se 
revarsă asupra sufletului nostru. Şi, de 
fiecare dată când căutăm cu sinceritate 
şi de bunăvoie acea lumină, Îi arătăm 
lui Dumnezeu că suntem pregătiţi să 
primim mai multă lumină. Treptat, 
lucruri care înainte păreau neclare, în-
tunecate şi vagi devin clare, luminoase 
şi cunoscute nouă.

În acelaşi mod, dacă ne îndepărtăm 
de lumina Evangheliei, propria noastră 
lumină începe să pălească – nu într- o 
zi sau o săptămână, ci, treptat, de- a 
lungul timpului – până când vom privi 
înapoi şi nu vom putea înţelege exact 

de ce am fi crezut vreodată că Evan-
ghelia ar fi adevărată. Cunoaşterea 
noastră anterioară ne- ar putea părea 
nesăbuită, pentru că ceea ce odată a 
fost atât de clar a devenit, din nou, 
ceva vag, neclar şi nefamiliar.

De aceea a fost Pavel atât de ferm 
în crezul său că mesajul Evangheliei 
este o nebunie pentru cei care sunt pe 
calea pierzării, „dar pentru [cei care 
sunt] pe calea mântuirii este puterea 
lui Dumnezeu” 14.

Nu există un test de turnesol
Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor 

din Zilele din Urmă este un loc pentru 
oameni care au tot felul de mărturii. 
Sunt unii membri ai Bisericii a căror 
mărturie este certă şi foarte puternică. 
Alţii încă încearcă să dobândească o 
mărturie. Biserica este un adăpost în 
care să ne adunăm cu toţii, indiferent 
de profunzimea sau tăria mărturiei 
noastre. Nu ştiu să fie vreun semn pe 
uşile caselor noastre de întruniri pe 
care să scrie: „Pentru a putea intra, 
mărturia dumneavoastră trebuie să  
fie atât de puternică”.

Biserica nu este doar pentru 
oameni perfecţi, ci pentru toţi oame-
nii, ca ei „[să vină] la Hristos şi [să se 
perfecţioneze întru] El 15. Biserica este 
pentru oameni ca dumneavoastră şi 
ca mine. Biserica este un loc în care 
oamenii trebuie să se simtă bineveniţi 
şi hrăniţi spiritual, nu un loc al separă-
rii sau criticării. Este un loc în care ne 
încurajăm, înălţăm spiritual şi susţinem 
unul pe altul în timp ce căutăm, în 
mod individual, adevărul divin.

În cele din urmă, suntem cu toţii 
pelerini în căutarea luminii lui Dum-
nezeu în timp ce călătorim pe calea 
uceniciei. Nu- i judecăm pe alţii pentru 
cantitatea de lumină pe care o au sau 
nu; ci, întreţinem şi susţinem toată 
lumina până când devine clară, strălu-
citoare şi adevărată.
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O promisiunea adresată tuturor
Trebuie să recunoaştem că, adesea, 

dobândirea unei mărturii nu se întâm-
plă într- un minut, într- o oră sau o zi. 
Nu este ceva care se întâmplă o dată 
şi gata. Procesul de captare a luminii 
spirituale este un efort pe viaţă.

Mărturia dumneavoastră despre Fiul 
viu al lui Dumnezeu şi despre Biserica 
Sa restaurată, Biserica lui Isus Hristos 
a Sfinţilor din Zilele din Urmă, poate 
că nu vine atât de repede precum vă 
doriţi, dar vă pot face următoarea pro-
misiune: dacă vă faceţi partea, va veni.

Şi va fi glorioasă.
Vă depun mărturia personală că 

adevărul spiritual vă va umple inima 
şi va aduce lumină spiritului dum-
neavoastră. Vă va dezvălui inteligenţă 
pură alături de o bucurie minunată 
şi o pace cerească. Am avut parte de 
aceasta prin puterea Duhului Sfânt.

Aşa cum este promis în scripturile 
din vechime, prezenţa de netăgăduit a 
Spiritului lui Dumnezeu vă va face să 
cântaţi cântecul iubirii mântuitoare 16, 
să vă ridicaţi privirea spre cer şi să vă 
ridicaţi glasurile în slavă faţă de Dum-
nezeul cel Preaînalt, Adăpostul dum-
neavoastră, Speranţa dumneavoastră, 
Protectorul dumneavoastră, Tatăl 
dumneavoastră. Salvatorul a promis 
că, dacă veţi căuta, veţi găsi.17

Depun mărturie că acest lucru este 
adevărat. Dacă dumneavoastră căutaţi 
adevărul lui Dumnezeu, ceea ce acum 
pare a fi pal, neclar şi nefamiliar va fi, 
treptat, revelat, clarificat şi va deveni 
drag inimii dumneavoastră prin lu-
mina harului lui Dumnezeu. Privelişti 
spirituale deosebit de frumoase, de 
neimaginat pentru ochiul omenesc,  
vă vor fi dezvăluite.

Depun mărturie că această lumină 
spirituală este disponibilă fiecărui 
copil al lui Dumnezeu. Vă va lumina 
mintea, vă va vindeca inima şi vă va 
aduce bucurie în viaţă. Dragii mei 

prieteni, vă rog să nu amânaţi mo-
mentul dobândirii şi întăririi mărturiei 
dumneavoastră personale despre 
lucrarea divină a lui Dumnezeu, însăşi 
lucrarea luminii şi adevărului.

Mărturia dumneavoastră personală 
despre lumină şi adevăr nu numai că 
vă va binecuvânta pe dumneavoastră 
şi pe urmaşii dumneavoastră aici, în 
viaţa muritoare, dar vă va însoţi şi de- a 
lungul întregii eternităţi, în lumile fără 
sfârşit. Despre aceasta depun mărtu-
rie şi vă las binecuvântarea mea, în 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. Moise 1:33.
 2. Vezi Marcia Bartusiak, The Day We Found 

the Universe (2009), p. xii. Sunt mereu 
surprins de cât de încrezători putem fi 
în propriile noastre concluzii. Uneori, 
încrederea noastră este atât de mare, încât 
credem că avem tot adevărul existent. De 
exemplu: „Simon Newcomb, conducătorul 
specialiştilor americani în astronomie din a 
doua jumătate a secolului al XIX- lea, a spus 
la inaugurarea unui observator, în anul 
1887, că «în ceea ce priveşte astronomia… 
ne apropiem cu paşi repezi de limitele 

cunoaşterii noastre… Rezultatul este faptul 
că lucrarea care se află în centrul atenţiei 
specialiştilor în astronomie se concentrează 
mai puţin asupra descoperirii de lucruri noi 
şi mai mult pe studierea mai aprofundată a 
celor deja cunoscute»” (Bartusiak, p. xv).

 3. Este interesant să cugeţi la Moise 1:33, 35 
în lumina acestei descoperiri „recente”. 
Cartea lui Moise din Perla de mare preţ 
i- a fost revelată profetului Joseph Smith în 
luna iunie a anului 1830, cu aproximativ 
un secol înainte ca Edwin Hubble să fi 
anunţat descoperirea sa cu privire la galaxii 
îndepărtate.

 4. Vezi, de exemplu, Galeria foto Moştenirea 
Hubble de la heritage.stsci.edu/gallery/
gallery.html.

 5. Vezi Ioan 14:6.
 6. Vezi 3 Nefi 17:3.
 7. Alma 32:27.
 8. Vezi Doctrină şi legăminte 67:3.
 9. Vezi Moroni 10:3–5.
 10. Ioan 7:17; vezi, de asemenea, Psalmii 

25:14; Ioan 3:21.
 11. Vezi Doctrină şi legăminte 82:10.
 12. 1 Corinteni 2:14.
 13. Doctrină şi legăminte 50:24.
 14. 1 Corinteni 1:18.
 15. Moroni 10:32; vezi, de asemenea, Doctrină 

şi legăminte 20:59.
 16. Vezi Alma 5:26.
 17. Vezi Doctrină şi legăminte 88:63.


