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În timp ce restaurarea aflată în desfășurare continuă, 
Evanghelia este prezentă în întreaga lume. Kenya este 
un exemplu de creștere a Bisericii în Africa.

Birourile zonale din Nairobi au 
devenit pe deplin operaționale, 
deservind 100.000 de membrii  
în 18 țări din Africa Centrală.

2020

A fost organizat țărușul Nairobi.2001

Printr- un post special se adună 
fonduri pentru a ușura efectele 
secetei în 15 sate.

1988

Primi convertiți locali se alătură 
Bisericii.

1979

Centre de istorie 
a familiei

Congregații

Membri

Misiune
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La sută din 
populație sunt 
creștini



200 de ani de lumină
A cum 200 de ani, într- o zi frumoasă și senină, un tânăr a pășit într- o dumbravă cu intenția de a 

căuta iertare și a se ruga pentru a ști cărei biserici trebuia să i se alăture. Dintr- o viziune mira-
culoasă, a aflat că nu trebuia să se alăture niciuneia. Acel eveniment a marcat începutul restaurării 
Evangheliei lui Isus Hristos – un proces care continuă în zilele noastre.

În acest număr, sărbătorim 200 de ani de lumină:
•  președintele Russell M. Nelson ne învață în ce fel adunarea lui Israel de ambele părți  

ale vălului ne poate pregăti pe noi și pe alții pentru a Doua Venire a Domnului (pagina 6);
•  vârstnicul LeGrand R. Curtis jr. ne arată cum au contribuit sfinții din zilele din urmă  

la restaurarea aflată în desfășurare – și cum poate contribui fiecare dintre noi (pagina 18);
•  pentru tineri, vârstnicul Neil L. Andersen împărtășește cinci adevăruri pe care le putem  

învăța din Prima Viziune (pagina 52).
În timp ce învățăm din cuvintele profetului nostru și povestirile sfinților credincioși, speranța 

noastră este să dobândim aceeași cunoaștere pe care a dobândit- o profetul Joseph acum 200 de 
ani: aceea că Tatăl Ceresc și Isus Hristos sunt ființe reale și vii care ne iubesc. Haideți să împărtășim 
acea cunoaștere prietenilor și semenilor noștri.

Cu stimă,
Vârstnicul Randy D. Funk, din Cei Șaptezeci
Redactor – Revistele Bisericii

Slujind prin  
conferința generală

14

Ce înseamnă 
Paștele pentru 
mine?

28

Restaurarea aflată în desfășurare
Vârstnicul LeGrand R. Curtis jr.

18

Viitorul Bisericii
Președintele Russell M. Nelson

6
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5 Conferința generală de- a lungul anilor

6 Viitorul Bisericii
Președintele Russell M. Nelson
Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă pregătește lumea 
pentru întoarcerea Salvatorului.

12 Portrete ale credinței
Berglind Guðnason
Când lupta ei cu depresia a devenit insuportabilă, Berglind a vorbit despre 
greutățile ei, iar Tatăl Ceresc a ajutat- o să se vindece.

14 Principii ale slujirii
Slujind prin conferința generală
Conferința generală ne oferă multe feluri în care să slujim – înainte de  
sfârșitul de săptămână în care se desfășoară, în timpul conferinței și  
după aceasta.

18 Restaurarea aflată în desfășurare
Vârstnicul LeGrand R. Curtis jr.
Restaurarea a început în Dumbrava Sacră acum 200 de ani și continuă azi.

24 Au avut speranță în venirea lui Hristos – și noi putem avea
Mindy Selu
Putem dobândi speranță în a Doua Venire a lui Hristos în același mod în 
care au dobândit profeții din Cartea lui Mormon.

28 Vino și urmează- Mă: Cartea lui Mormon
Folosiți aceste articole săptămânale pentru a vă îmbunătăți studiul Cărții  
lui Mormon în această lună.

32 Glasuri ale sfinților din zilele din urmă
Un tată îi oferă fiicei sale un dar neprețuit; unei mame îndurerate i se 
amintește de îndurarea lui Dumnezeu; o soră reflectează asupra valorii 
sufletului; credința unui băiat îi ajută familia.

36 Lecții din Cartea lui Mormon
O mare schimbare în inimă
Vârstnicul Kyle S. McKay
Când ne pocăim, ispășirea Salvatorului poate produce o mare schimbare  
în inimile noastre.

40 Să ne îmbunătățim experiența din templu
Din partea Primei Președinții

Tineri adulți
42 
Tinerii adulți sunt o parte 
vitală a restaurării aflate în 
desfășurare. 
Află cum poți 
ajuta!

Tineri
50 
Prima Viziune este o dovadă 
a dragostei lui Dumnezeu 
pentru 
copiii Săi – 
în special 
pentru 
cei care Îl 
caută.

Copii

Prietenul
Biserica lui Isus 
Hristos este 
restaurată!

Pe copertă
Fotografie de  

Stefano Cirianni

Relatări scurte

Secțiuni

Cuprins

Ajutor pentru  
Vino și urmează-Mă 
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ARTICOLELE NUMAI ÎN FORMAT DIGITAL DIN LUNA APRILIE

CONTACTAȚI- NE
Trimiteți întrebări și sugestii pe adresa  
liahona@ChurchofJesusChrist.org.

Trimiteți- vă povestirile la  
liahona.ChurchofJesusChrist.org  
sau prin poștă la:
Liahona, floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Liahona în format digital

AFLAȚI MAI MULTE
În aplicația Biblioteca Evangheliei și pe  
liahona .ChurchofJesusChrist .org, puteți:

• să găsiți numărul curent;
• să găsiți articole doar în format digital;
• să studiați numere anterioare;
• să trimiteți povestirile dumneavoastră, precum  

și întrebări și sugestii;
• să vă faceți abonament sau să oferiți un abona-

ment ca dar;
• să vă îmbunătățiți studiul cu ajutorul instrumen-

telor digitale;
• să împărtășiți articole și prezentări video 

preferate;
• să descărcați sau să tipăriți articole;
• să ascultați articolele dumneavoastră preferate.

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona Aplicația Biblioteca 
Evangheliei

Găsind bucurie în a face lucrarea 
Domnului
Tineri adulți din întreaga lume împăr-
tășesc în ce fel participă la restaurarea 
aflată în desfășurare.

Vă împiedică trecutul să  
progresați?
Jeff Bates
Un tânăr adult împărtășește felul în 
care putem merge înainte invitându- L 
pe Isus Hristos în viețile noastre.

Folosirea întregii denumiri  
a Bisericii a fost stânjenitoare,  
însă a meritat
Lauri Ahola
Un tânăr adult împărtășește felul în 
care sfatul președintelui Nelson l- a 
ajutat să împărtășească mai bine 
Evanghelia.
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Pentru a găsi cuvântări din 
cadrul conferințelor gene-
rale actuale și din trecut, 
vizitați gc .ChurchofJesus 
Christ .org sau secțiunea 
„Conferința generală” 
din aplicația Biblioteca 
Evangheliei.

Acum, la 190 ani de la prima conferință generală, a devenit o tra-
diție de lungă durată ca aceasta să se desfășoare de fiecare dată 

în luna aprilie și octombrie, dar, de- a lungul anilor, au avut loc câteva 
schimbări interesante:

1967
Conferința generală a 
fost televizată pe ecrane 
TV color. Bărbații din 
Corul Tabernacolului au 
purtat sacouri bleumarin, 
iar femeile, bluze de un 
roz- somon.

1949
Conferința a fost televi-
zată pentru prima oară 
folosindu- se camere de 
filmat în tabernacol.
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1924
A fost pentru prima 
oară când s- au folosit 
microfoane la pupitrul din 
tabernacol. Până atunci, 
vorbitorii trebuiau să se 
bazeze pe forța glasurilor 
lor pentru a se face auziți.

1962
Pentru prima oară în 
tabernacol, cuvântările au 
fost traduse în alte limbi 
– germană, olandeză și 
spaniolă. Acum cuvântă-
rile sunt traduse în mai 
mult de 90 de limbi! 

1977
Durata conferinței a fost 
modificată, de la trei zile 
și șase sesiuni generale, 
la două zile și cinci sesiuni 
generale.

2000
Noul Centru de conferințe 
din orașul Salt Lake, cu o 
capacitate de 21.000 de 
locuri, a găzduit prima sa 
conferință generală.

1830
La două luni după ce 
Biserica a fost organizată, 
Joseph Smith a prezidat 
prima conferință generală 
în Fayette, New York. Au 
fost prezenți aproximativ 
30 de membri și alte 
câteva persoane.

1850
Deseret News a publicat 
primul raport integral al 
conferinței deoarece un 
tânăr reporter, George D. 
Watt, a putut să steno-
grafieze toate cuvântările 
conferinței.

1867
Conferința generală a 
durat patru zile în loc de 
trei, deoarece congregația 
a votat să se stea încă 
o zi.

CONFERINȚA GENERALĂ  
DE-  A  LUNGUL ANILOR
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Biserica lui 
Isus Hristos 
a Sfinților 
din Zilele 
din Urmă 
pregătește 
lumea pentru 
ziua în care 
„pământul 
va fi plin de 
cunoașterea 
Domnului” 
(Isaia 11:9).
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Dumneavoastră și cu mine participăm la restaurarea Evangheliei 
lui Isus Hristos, aflată în desfășurare. Este minunată! Nu este 
înfăptuită de mâna omului! Vine de la Domnul, care a spus: 
„Iată, voi grăbi lucrarea Mea, la timpul ei” (Doctrină și legămin-

te 88:73). Această lucrare își dobândește puterea dintr- o declarație divină 
făcută acum 200 de ani. Aceasta a constat din doar șapte cuvinte: „Acesta 
este Fiul Meu Iubit. Ascultă- L!” (vedeți Joseph Smith – Istorie 1:17).

Rostită de Atotputernicul Dumnezeu, acea declarație l- a adus pe tânărul 
Joseph Smith la Domnul Isus Hristos. Acele șapte cuvinte au reprezentat 
începutul restaurării Evangheliei Sale. De ce? Fiindcă Dumnezeul nostru 
viu este un Dumnezeu iubitor! El dorește ca toți copiii Lui să dobândeas-
că nemurire și viață veșnică! Minunata lucrare din zilele din urmă la care 
luăm parte a început la timp, pentru a binecuvânta o lume îndurerată, 
aflată în așteptare.

Nu pot vorbi despre restaurare fără să mă entuziasmez. Acest eveniment 
din istorie este absolut uimitor! Este incredibil! Îți taie respirația! Este 
minunat că mesageri din cer au venit pentru a conferi autoritate și putere 
acestei lucrări!

Astăzi, lucrarea Domnului în Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din 
Zilele din Urmă progresează într- un ritm cât mai rapid. Biserica va avea un 
viitor fără precedent, de neegalat. „Ochiul nu le- a văzut, urechea nu le- a 
auzit… lucrurile pe care le- a pregătit Dumnezeu pentru cei ce- L iubesc” 
(1 Corinteni 2:9; vedeți, de asemenea, Doctrină și legăminte 76:10).

Președintele  
Russell M. Nelson
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Amintiți- vă că plenitudinea slujirii lui Hristos 
ține de viitor. Profețiile despre a Doua Sa Venire 
încă nu s- au împlinit cu totul. Abia începem să ne 
apropiem de punctul culminant al acestei ultime 
dispensații – când a Doua Venire a Salvatorului 
devine o realitate.

Adunarea lui Israel de ambele părți ale 
vălului

Un lucru necesar care trebuie să aibă loc 
înainte de a Doua Venire este mult- așteptata 
adunare a lui Israel care a fost risipit (vedeți 
1 Nefi 15:18; vedeți, de asemenea, pagina de 
titlu a Cărții lui Mormon). Această doctrină 
a adunării este una dintre învățăturile impor-
tante ale Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților 
din Zilele din Urmă. Domnul a declarat: „Eu 
vă dau vouă un semn… când Eu voi aduna pe 
poporul Meu din rătăcirea lui îndelungată, o, 
casă a lui Israel, și voi întemeia iarăși Sionul 
Meu printre ei” (3 Nefi 21:1).

Noi nu numai că propovăduim această 

doctrină, dar participăm și la punerea ei în 
practică. Facem acest lucru în timp ce contri-
buim la adunarea poporului ales al Domnului, 
de ambele părți ale vălului. Ca parte a desti-
nului menit al pământului și locuitorilor săi, 
strămoșii noștri decedați trebuie să fie mântuiți 
(vedeți Doctrină și legăminte 128:15). Plină 
de îndurare, invitația de a „[veni] la Hristos” 
(Iacov 1:7; Moroni 10:32; Doctrină și legă-
minte 20:59) poate fi făcută și celor care au 
murit fără o cunoaștere a Evangheliei (vedeți 
Doctrină și legăminte 137:6- 8). Totuși, o parte 
a pregătirii lor necesită eforturile de pe pământ 
ale altora. Noi adunăm tabele cu arbori genea-
logici, întocmim foi pentru grupuri de familie 
și facem muncă în templu pentru și în folo-
sul celor decedați pentru a aduna oameni la 
Domnul și la familiile lor (vedeți 1 Corinteni 
15:29; 1 Petru 4:6).

Familiile trebuie să fie pecetluite pentru 
eternitate (vedeți Doctrină și legăminte 2:2- 3; 
49:17; 138:48; Joseph Smith – Istorie 1:39). 

Amintiți- vă că 
plenitudinea slujirii 
lui Hristos ține de 
viitor.
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O verigă de legătură trebuie făurită între 
strămoși și urmași. În vremea noastră, trebu-
ie să se producă o unire completă, perfectă, 
a tuturor dispensațiilor, cheilor și puterilor 
(vedeți Doctrină și legăminte 128:18). Pentru 
aceste scopuri sacre, există temple sfinte pe 
întreg pământul. Subliniez din nou: construi-
rea acestor temple poate că nu vă va schimba 
viața, dar timpul pe care- l petreceți în templu 
o va face cu siguranță.

Vine momentul în care cei care nu se supun 
Domnului vor fi despărțiți de cei care se supun 
(vedeți Doctrină și legăminte 86:1- 7). Asigurarea 
noastră cea mai bună este aceea de a continua 
să fim demni pentru a putea intra în casa Sa 
sfântă. Cel mai mare dar pe care îl puteți oferi 
Domnului este acela de a vă menține neîntinați 
de lume, demni de a intra în casa Lui sfântă. 
Darul Său către dumneavoastră va fi pacea și 
siguranța de a ști că sunteți demni de a- L întâlni 
oricând va veni acel moment.

Pe lângă munca din templu, scoaterea la lumină a Cărții lui Mormon 
este un semn pentru întreaga lume că Domnul a început să- l adune pe 
Israel și să împlinească legămintele pe care El le- a făcut cu Avraam, 
Isac și Iacov (vedeți Genesa 12:2- 3; 3 Nefi 21; 29). Cartea lui Mormon 
declară doctrina adunării 
(vedeți, de exemplu, 1 Nefi 
10:14). Ea îi determină pe 
oameni să învețe despre 
Isus Hristos, să creadă în 
Evanghelia Sa și să se ală-
ture Bisericii Sale. De fapt, 
dacă nu ar fi Cartea lui 
Mormon, promisa adunare 
a lui Israel nu ar avea loc.

Munca misionară este, 
de asemenea, vitală pentru 
acea adunare. Slujitorii 
Domnului merg înainte proclamând restaurarea. În multe națiuni, mem-
brii și misionarii noștri i- au căutat pe cei din Israelul risipit; i- au vânat 
din „crăpăturile stâncilor” (Ieremia 16:16) și i- au pescuit, ca în zilele din 
vechime.

Munca misionară îi unește pe oameni cu legământul pe care l- a făcut 
Domnul cu Avraam în vechime:

„Vei fi o binecuvântare pentru semințiile tale de după tine, pentru că în 
mâinile lor vor purta această slujire și preoție către toate națiunile.

Și Eu le voi binecuvânta prin numele tău; pentru că toți aceia care vor 
primi această Evanghelie vor fi numiți după numele tău și vor fi consi-
derați seminția ta și se vor ridica și te vor binecuvânta ca pe tatăl lor” 
(Avraam 2:9- 10).

Munca misionară este doar începutul binecuvântării. Împlinirea și 
desăvârșirea acelor binecuvântări au loc atunci când cei care au intrat în 
apele botezului își perfecționează viața până în punctul în care pot intra 
în templul sfânt. Primirea înzestrării din templu pecetluiește membrii 
Bisericii la legământul avraamic.

Alegerea de a veni la Hristos nu depinde de locul în care trăim; 
depinde de angajamentul individual. Toți membrii Bisericii au acces la 
doctrina, rânduielile și binecuvântările Evangheliei și la cheile preoției, 
indiferent unde trăiesc. Oamenii pot fi „aduși la cunoașterea Domnului” 
(3 Nefi 20:13) fără a- și părăsi țara.

Este adevărat că, adesea, în perioada de început a Bisericii, converti-
rea însemna și emigrarea. Dar, acum, adunarea are lor în fiecare națiune. 
Domnul a decretat stabilirea Sionului (vedeți Doctrină și legăminte 6:6; 

Cel mai mare dar pe care îl puteți 
oferi Domnului este acela de a 
vă menține neîntinați de lume, 
demni de a intra în casa Lui 
sfântă.
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11:6) în fiecare loc în care El le- a dat sfinților Săi 
viață și naționalitate. Locul de adunare pentru 
sfinții brazilieni este în Brazilia; locul de adunare 
pentru sfinții nigerieni este în Nigeria; locul de 
adunare pentru sfinții coreeni este în Coreea.  
Sionul înseamnă „cei care au inima pură” 
(Doctrină și legăminte 97:21). Este oriunde se 
află sfinți drepți.

Siguranța spirituală va depinde mereu de cum 
ne trăim viața, nu unde trăim. Vă promit că, dacă 
vom face tot ce vom putea pentru a ne exercita 
credința în Isus Hristos și a avea acces la puterea 
ispășirii Sale prin pocăință, vom avea cunoaște-
rea și puterea lui Dumnezeu care să ne ajute să 
ducem binecuvântările Evangheliei restaurate a 
lui Isus Hristos la fiecare națiune, neam, limbă 
și popor și să pregătim lumea pentru a Doua 
Venire a Domnului.

A Doua Venire
Domnul Se va întoarce pe pământul pe care 

l- a sfințit prin misiunea Sa aici, în viața muri-
toare. El va veni din nou triumfal în Ierusalim. 
În robă împărătească, roșie, pentru a simboliza 

sângele său, care a țâșnit din fiecare por, El Se 
va întoarce în Cetatea Sfântă (vedeți Doctrină și 
legăminte 133:46- 48). Acolo și în alte părți „se va 
descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice 
făptură o va vedea” (Isaia 40:5; vedeți, de aseme-
nea, Doctrină și legăminte 101:23). „Îl vor numi: 
«Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele 
veșniciilor, Domn al păcii»” (Isaia 9:6).

El va guverna din două capitale mondiale: 
una în vechiul Ierusalim (vedeți Zaharia 14), iar 
cealaltă în Noul Ierusalim, „clădit pe continen-
tul american” (Articolele de credință 1:10). Din 
aceste centre, El va administra treburile Bisericii 
și împărăției Sale. Un alt templu va fi construit în 
Ierusalim. Din acel templu El va domni pentru 
totdeauna ca Domn al domnilor. De sub templu, 
va curge apă. Apele Mării Moarte vor fi vindeca-
te. (Vedeți Ezechiel 47:1- 8.)

În acea zi, El va avea titluri noi și va fi 
înconjurat de sfinți speciali. El va fi cunoscut 
drept „Domnul domnilor și Împăratul împă-
raților. Și, cei chemați, aleși și credincioși [spe-
ranței aici, în viața muritoare], [sunt cei care 
vor fi] cu El” (Apocalipsa 17:14). Apoi, „El va 

Vă promit că, pe 
măsură ce- L urmați 
pe Isus Hristos, 
veți găsi pace 
continuă și bucurie 
adevărată.
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împărăți în vecii vecilor” (Apocalipsa 11:15).
Pământul își va recăpăta starea sa de paradis și 

va fi reînnoit. Vor exista un cer nou și un pământ 
nou (vedeți Apocalipsa 21:1; Eter 13:9; Doctrină 
și legăminte 29:23- 24).

Este responsabilitatea noastră – este privile-
giul nostru – să ajutăm la pregătirea lumii pentru 
acea zi.

Întâmpinați viitorul cu credință
Între timp, aici și acum, trăim într- o perioadă 

agitată. Au loc cutremure și se produc tsunami- 
uri care provoacă dezastre, cad guverne, măsuri-
le economice sunt austere, familia este în pericol 
și rata divorțurilor este în creștere. Avem motive 
foarte întemeiate să fim îngrijorați. Însă nu tre-
buie să permitem temerilor noastre să ne învingă 
credința. Putem combate acele temeri întărindu- 
ne credința.

De ce avem nevoie de o credință atât de puter-
nică? Deoarece ne așteaptă zile grele. În viitor, 
nu vor fi prea dese ocaziile când va fi ușor sau 
convenabil să fii un sfânt credincios din zilele 
din urmă. Fiecare dintre noi va fi pus la încerca-
re. Apostolul Pavel a avertizat că, în aceste zile 
din urmă, cei care- L vor urma cu sârguință pe 
Domnul „vor fi prigoniți” (2 Timotei 3:12). Acea 
prigonire, fie vă va face să cădeți într- o slăbiciune 
tăcută, fie vă va motiva să fiți exemple mai bune 
și să fiți mai curajoși în viața dumneavoastră de 
zi cu zi.

Modul în care înfruntați încercările vieții face 
parte din dezvoltarea credinței dumneavoastră. 
Tăria vine atunci când vă amintiți că aveți o 
natură divină, o moștenire cu o valoare infinită. 
Domnul v- a amintit dumneavoastră, copiilor și 
nepoților dumneavoastră, că sunteți moștenitori 
legitimi, că ați fost păstrați în cer pentru timpul 
care v- a fost rezervat și pentru locul desemnat 
în care să vă nașteți, pentru a crește și a deveni 
reprezentanții Săi și oamenii Săi de legământ. 
În timp ce mergeți pe calea neprihănirii stabilită 

de Domnul, veți fi binecuvântați să continuați în bunătatea Lui și să fiți o 
lumină și un salvator pentru poporul Său (vedeți Doctrină și legăminte 
86:8- 11).

Faceți tot ce trebuie pentru a vă întări credința în Isus Hristos 
aprofundându- vă înțelegerea doctrinei propovăduite în Biserica Sa res-
taurată și căutând cu sârguință adevărul. Ancorați în doctrina pură, veți 
putea să mergeți înainte cu credință și perseverență continuă și să faceți 
cu bucurie tot ce stă în puterea dumneavoastră pentru a împlini scopurile 
Domnului.

Vor fi zile în care veți fi descurajați. Așadar, rugați- vă pentru curajul de 
a nu renunța! Din nefericire, unii oameni pe care i- ați crezut prieteni vă 
vor trăda. Și unele lucruri vor părea, pur și simplu, nedrepte.

Cu toate acestea, vă promit că, pe măsură ce- L urmați pe Isus Hristos, 
veți găsi pace continuă și bucurie adevărată. Pe măsură ce vă țineți 
legămintele cu rigurozitate crescândă și apărați Biserica și împărăția lui 
Dumnezeu pe pământ, Domnul vă va binecuvânta cu putere și înțelepciu-
ne pentru a putea îndeplini 
ceea ce doar membri ai 
Bisericii lui Isus Hristos 
a Sfinților din Zilele din 
Urmă pot îndeplini.

Trebuie să clădim 
credința individuală în 
Dumnezeu, credința în 
Domnul Isus Hristos și 
credința în Biserica Sa. 
Trebuie să clădim familii, 
ca acestea să fie pecetlui-
te în templu. Trebuie să 
clădim Biserica și împărăția 
lui Dumnezeu pe pământ 
(vedeți Matei 6:33). Trebuie 
să ne pregătim pentru destinul nostru divin: slavă, nemurire și vieți veșni-
ce (vedeți Romani 2:7; Doctrină și legăminte 75:5).

Vă depun mărturie cu umilință – așa cum a declarat profetul Joseph 
Smith – că Evanghelia restaurată a lui Isus Hristos „va merge înainte 
curajos, nobil și independent până ce va pătrunde pe fiecare continent, va 
vizita fiecare parte a lumii, va intra în fiecare țară și va fi auzită de fiecare 
persoană, până când scopurile lui Dumnezeu vor fi împlinite și Marele 
Iehova va spune că lucrarea este terminată” (History of the Church, 4:540).

Noi suntem implicați în lucrarea Atotputernicului Dumnezeu. Mă rog 
ca binecuvântările Sale să fie cu fiecare în parte. ◼
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Tăria vine atunci când vă 
amintiți că aveți o natură 
divină, o moștenire cu o 
valoare infinită.
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Berglind Guðnason
Árnessýsla, Islanda

Berglind (stânga) cu sora ei, Elín (dreapta). 
Când Berglind suferea de cea mai acută 
depresie pe care o avusese vreodată, a simțit 
că nu mai putea continua. Mărturisindu- le 
familiei și prietenilor despre dificultățile 
sale, a avut parte de vindecare spirituală și 
emoțională prin resursele pe care le- a pus la 
dispoziție Tatăl Ceresc.
MINDY SELU, FOTOGRAFĂ

P O R T R E T E  A L E  C R E D I N Ț E I

Faptul că am vorbit despre depresie cu 
familia și prietenii mei m- a ajutat foarte 
mult. De asemenea, am primit mai mult 
ajutor datorită acestui lucru. Nu doream să 
iau medicamente sau să merg la terapie. 
Îmi tot spuneam: „Îl am pe Dumnezeu”. 
Dar Dumnezeu ne oferă multe alte resur-
se, cum ar fi medicamentele și terapia, pe 
lângă lucrurile spirituale.

Când simțeam cel mai acut depresia, 
oamenii îmi spuneau: „Totul o să fie bine”. 
Mă săturasem atât de mult să aud aceasta și, 
indiferent cât de ciudat sună, este adevărat.

Nu am crezut niciodată că voi fi așa de 
fericită cum sunt acum. În unele zile încă 
îmi este greu, dar, cu resursele pe care mi 
le- a dat Tatăl Ceresc, pot trece peste ele. 
Acum, când îmi dau seama că mă adâncesc 
în depresie, îmi spun că sunt iubită, că am 
oameni cu care să vorbesc și că totul o să 
fie bine.

DESCOPERIȚI MAI MULTE
Descoperiți mai multe despre 
călătoria plină de credință 
a lui Berglind, inclusiv mai 
multe fotografii, în versiunea 
online sau cea din Biblioteca 
Evangheliei a acestui articol, pe 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
42013.
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În calitate de învățători la clasa de pregătire misionară, Susie și Tom Mullen îi încu-
rajează cu regularitate pe membrii claselor lor să invite pe cineva să vizioneze confe-
rința generală.

„Faptul de a invita pe cineva să facă ceva este o parte integrantă din munca misionară 
și se aplică și principiului slujirii”, spune ea. „Cursanții noștri ne spun frecvent cum a 
mers pentru ei și pentru persoana pe care au invitat- o.”

Iată câteva dintre modurile pe care le- au folosit cursanții lor pentru a invita.

•  „I- am slujit unui prieten care se confruntă cu unele probleme. L- am invitat să 
asculte conferința generală pentru a găsi răspunsuri. Când l- am vizitat după confe-
rință, ne- a spus că a auzit atât de multe idei care aveau să- l ajute.”

•  „Am organizat o petrecere cu ocazia conferinței generale și fiecare a adus gustări. 
A fost atât de distractivă, încât am hotărât să o facem din nou.”

•  „Am invitat un prieten să vizioneze conferința generală cu mine. În timp ce vor-
beam despre aceasta, am hotărât să mergem până la casa de întruniri pentru a 
vedea dacă o puteam urmări de acolo. Am urmărit- o de acolo și a fost cea mai 
bună experiență!”

Așa cum au învățat cuplul Mullen și cursanții lor, există multe modalități de a sluji 
prin conferința generală. Aceasta reprezintă o ocazie minunată de a împărtăși citate 
pline de inspirație, tradiții de familie, discuții pline de însemnătate și învățăturile slujito-
rilor Domnului!

Principii ale slujirii

Cu toate citatele pline de inspirație, tradițiile de familie și învățăturile din 
partea slujitorilor Domnului, conferința generală ne oferă multe feluri în 
care să slujim – înainte de sfârșitul de săptămână în care se desfășoară,  
în timpul conferinței sau după aceasta.

SLUJIND PRIN  
CONFERINȚA GENERALĂ
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PRINCIPII DE LUAT ÎN CONSIDERARE

„A observat”
Salvatorul Și- a făcut timp, cu dragoste, să 
observe nevoile altora și, apoi, a acționat 
pentru a răspunde acelor nevoi (vedeți Matei 
9:35- 36; Ioan 6:5; 19:26- 27). Noi putem face 
la fel.

„A invitat imediat”
După ce observăm nevoile celor cărora le 
slujim, următorul pas este să acționăm.

„Să ascultăm cuvintele profeților”
Ar trebui să „[ne adunăm] laolaltă deseori” 
(Moroni 6:5) să învățăm împreună, să creș-
tem împreună și să vorbim despre lucrurile 
spirituale care contează cel mai mult pentru 
sufletele noastre.
„Veniți, profetul s- ascultați și al Domnului 
cuvânt” 2 poate fi una dintre cele mai impor-
tante invitații pe care le putem face celor 
cărora le slujim.

„Dragoste și prietenie”
Pentru a- i ajuta și influența pe alții cu adevă-
rat, trebuie să clădim relații bazate pe com-
pasiune și „dragoste sinceră” (vedeți Doctrină 
și legăminte 121:41).

Invitați- i pe alții în căminul 
dumneavoastră
„Salvatorul le- a poruncit ucenicilor Săi: «Să vă iubiți unii pe alții; cum 
v- am iubit Eu» (Ioan 13:34). Așadar, ne uităm la cum ne- a iubit El… 
Dacă facem din El modelul nostru, ar trebui să încercăm mereu să dăm o 
mână de ajutor pentru a- i include pe toți” – președintele Dallin H. Oaks 1.

Cu ani în urmă, un învățător de acasă minunat, Mike, a obser-
vat că cei trei copii ai mei și cu mine aveam doar un laptop mic de 
pe care puteam urmări conferința generală. Ne- a invitat imediat 
să venim la ei acasă pentru a o urmări împreună cu soția sa, Jackie, 
insistând că s- ar bucura de compania noastră. Copiii mei au fost 
încântați să vizioneze conferința pe un ecran TV, eu am apre-
ciat foarte mult sprijinul și tuturor ne- a plăcut să petrecem timp 
împreună.

După aceea, faptul de a urmări împreună conferința generală a 
devenit o tradiție. Chiar și după ce ne- am cumpărat televizor, mer-
geam cu plăcere la Mike și Jackie cu pernele, carnețelele și gustările 
noastre pentru conferința generală. Ascultând cuvintele profeților 
împreună, evenimentul a fost mai deosebit. Am devenit ca o familie. 
Mike și Jackie au devenit unii dintre cei mai buni prieteni ai mei 
și un fel de bunici pentru copiii mei. Dragostea și prietenia lor 
au fost o binecuvântare incredibilă pentru familia mea. Sunt atât 
de recunoscătoare pentru bunăvoința lor de a- și deschide casa și 
inimile pentru noi.
Suzanne Erd, California, S.U.A.



NOTE
 1. Dallin H. Oaks, „Love and the Law” (prezentare video), mormonandgay .Church 

ofJesusChrist .org.
 2. „Veniți, profetul s- ascultați”, Imnuri, nr. 15.
 3. David A. Bednar, „Flood the Earth through Social Media”, Liahona,  

aug. 2015, p. 50.
 4. Predicați Evanghelia Mea: un ghid pentru slujirea misionară, (2004), p. 198.

PRINCIPII DE LUAT ÎN CONSIDERARE

„Împărtășiți Evanghelia”
Noi am făcut legământ să „[fim] martorii  
lui Dumnezeu în toate timpurile și în toate  
lucrurile și în toate locurile” (Mosia 18:9).

„Generați o discuție”
Mesajele de la conferința generală pot inspi-
ra conversații minunate, relevante și spiri-
tuale. Iar aceste feluri de discuții vă pot întări 
relațiile, vă pot întări mărturia și vă pot aduce 
bucurie! (vedeți Doctrină și legăminte 50:22).

„Folosiți întrebări”
„Întrebările bune vă vor ajuta să înțelegeți 
interesele, nelămuririle sau întrebările pe 
care le au alții. Ele pot îmbunătăți propovă-
duirea dumneavoastră, pot invita Spiritul și… 
pot ajuta [oamenii] să învețe.” 4

Împărtășiți pe Internet
„Canalele media de socializare sunt instrumente globale care pot avea un 
impact pozitiv și personal asupra unui număr foarte mare de persoane și 
familii. Eu cred că a sosit timpul în care noi, în calitate de ucenici ai lui 
Hristos, trebuie să folosim aceste instrumente inspirate în mod corespun-
zător și mai eficient pentru a depune mărturie despre Dumnezeu Tatăl 
Etern, despre planul fericirii pe care El l- a pregătit pentru copiii Săi, pre-
cum și despre Fiul Său, Isus Hristos, în calitatea Sa de Salvator al lumii” 
– Vârstnicul David A. Bednar 3.

Internetul face posibil să împărtășim Evanghelia întregii lumii. 
Îmi place acest lucru! Împărtășesc câteva activități pentru confe-
rința generală, dar cel mai mult încerc să- i ajut pe alții să genereze 
o discuție pornind de la cuvântările conferinței generale. Adesea, 
a citi întrebări de la alții ne ajută să vedem lucrurile într- o lumină 
nouă, iar aceasta poate fi un început al marilor noastre întrebări 
pentru discuții.

Am descoperit că, folosind întrebări pentru a discuta despre 
cuvântări de la conferința generală cu familiile cărora le slujim, 
putem afla punctele lor forte, precum și nevoile lor. Una dintre 
întrebările mele preferate pe care o adresez este: Ce temă crezi că s- a 
abordat la cea mai recentă sesiune a conferinței generale?

Aproape de fiecare dată, răspunsul te ajută să vezi ce se întâmplă 
în viața lor și ce este important pentru ei. Te ajută să devii un frate 
sau o soră care slujește mai bun sau mai bună pentru că ajungi să îi 
înțelegi mai bine. ◼
Camille Gillham, Colorado, S.U.A.
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Vârstnicul  
LeGrand R. Curtis jr.
Autoritate generală-Cei 
Șaptezeci și istoric și 
cronicar al Bisericii

R ESTAUR A R E A  

Restaurarea a început în 
Dumbrava Sacră acum 200 
de ani și continuă azi – iar 
dumneavoastră și cu mine 
putem contribui la aceasta.

aflată în desfășurare
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A ceasta este o perioadă minunată și plină 
de entuziasm pentru a fi pe pământ. 
Avem binecuvântarea de a participa la 

minunatele evenimente care au loc în dispen-
sația plenitudinii timpurilor, pregătitoare celei 
de- a Doua Veniri a Domnului.1 Putem nu doar 
să urmărim aceste evenimente magnifice, ci și să 
participăm la ele.2

Uneori, vorbim despre restaurarea 
Evangheliei ca și cum s- ar fi întâmplat dintr- o 
dată. Acum două sute de ani, Prima Viziune a 
marcat începutul procesului, dar, bineînțeles, res-
taurarea nu s- a încheiat acolo. Prin Joseph Smith 
și apropiații săi, lucrarea Domnului a început cu 
traducerea Cărții lui Mormon, restaurarea preoți-
ei, organizarea Bisericii, trimiterea de misionari, 
construirea de temple, organizarea Societății de 
Alinare și așa mai departe. Aceste evenimente ale 
restaurării au început în anul 1820 și au conti-
nuat de- a lungul vieții lui Joseph Smith.

Oricât sunt de minunate lucrurile pe care le- a 
revelat Dumnezeu prin Joseph Smith, restaurarea 
nu s- a încheiat în timpul vieții lui Joseph. Prin 
profeții de după el, am primit lucruri precum 
dezvoltarea neîntreruptă a muncii din templu; 
scripturi suplimentare; traducerea scripturilor 
în multe limbi; propovăduirea Evangheliei în 
întreaga lume; organizarea Școlii de duminica,  
a Tinerelor Fete, a Societății Primare și a cvo-
rumurilor preoției; precum și numeroase alte 
modificări privind organizarea și procedurile  
din cadrul Bisericii.

Președintele Russell M. Nelson a spus: 
„Suntem martori la un proces al restaurării. 
Dacă credeți că Biserica a fost restaurată în 
întregime, vedeți doar începutul. Sunt mult mai 
multe de făcut… Așteptați până anul viitor. Și, 
apoi, până anul celălalt. Luați- vă vitaminele. 
Odihniți- vă. O să fie minunat” 3.

Potrivit declarației președintelui Nelson că 
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restaurarea continuă, de când a devenit preșe-
dintele Bisericii, am văzut multe modificări 
semnificative în cadrul acesteia. Printre acestea, 
se numără restructurarea cvorumurilor preoției, 
slujirea care a înlocuit învățământul de acasă și 
prin vizite și implementarea unui mod de studiu 
al Evangheliei concentrat asupra căminului și 
susținut de Biserică.4 Multe modificări au avut 
loc de atunci și multe vor avea loc.

Un exemplu din Africa de Vest
Mărturia mea despre caracterul neîntrerupt 

al restaurării a fost influențată de cei cinci ani 
pe care i- am petrecut slujind în președinția 
Zonei Vest, Africa. Din tinerețe, am o mărturie 
despre Evanghelie. Dar, locuind în Africa, am 
cunoscut unii dintre primii care au acceptat 
Evanghelia în zona de vest a Africii. Am văzut, 
de asemenea, cum Biserica se dezvolta rapid 

pe întregul continent, organizându- se sute de 
episcopii și țăruși, templele și casele de întruniri 
fiind arhipline cu membri credincioși, și femei 
și bărbați buni acceptând cu toată inima lor 
Evanghelia restaurată. Am văzut cu ochii mei 
împlinirea profeției lui Joseph Smith, aceea că 
Biserica „va umple pământul” 5.

Doi dintre acei membri credincioși, James 
Ewudzie și Frederick Antwi, m- au aju-
tat într- o zi în Templul Accra, Ghana. 
Cu câțiva ani înainte ca misionarii 
sfinți din zilele din urmă să sosească 
în Ghana, James făcea parte dintr- un 
grup de aproximativ 1.000 de persoa-
ne care foloseau Cartea lui Mormon 
și alte materiale ale Bisericii în adu-
nările bisericii lor. S- au rugat pentru 
ziua în care Biserica avea să vină în 
Ghana. James s- a alăturat altor tineri 
care au călătorit prin Ghana și au 

predicat Evanghelia așa cum se găsea în mate-
rialele noastre. Când misionarii au sosit în anul 
1978, el a fost botezat în prima zi în care s- au 
înfăptuit botezuri în Ghana de către sfinți din 
zilele din urmă.

La puțin timp după ce Fred a devenit mem-
bru, el a participat la înmormântarea unei 
rude care fusese șef de trib. Acolo, a descoperit 
că planul familiei era să îl facă pe el noul șef. 
Știind că o astfel de poziție l- ar fi determinat 
să facă lucruri contrare crezurilor sale privind 
Evanghelia, el a plecat în grabă după înmor-
mântare și a refuzat o poziție care i- ar fi adus 
proeminență și bogăție.

Odată ce Templul Accra a fost dedicat, atât 
James, cât și Fred călătoreau peste opt ore în fie-
care săptămână pentru a putea lucra în templu. 
În timp ce înfăptuiam rânduieli cu ei, am fost 
copleșit de sentimentul că eram înconjurat de 

istorie. Dându- mi seama că cei doi reprezentau 
istoria Bisericii în Africa, m- am simțit ca și cum 
aș fi înfăptuit rânduieli alături de John Taylor 
sau Wilford Woodruff sau de alți membrii din 
perioada de început a Bisericii.

Ce am văzut, trăit și simțit în Africa de Vest a 
fost parte din ceea ce i- a spus Domnul lui Enoh 
că avea să se întâmple: „Și dreptatea o voi trimite 
din cer; și adevărul îl voi trimite din pământ pen-
tru a depune mărturie despre Singurul Meu Fiu 
Născut… și voi face ca dreptatea și adevărul să 
măture pământul ca un torent de apă, să- i adune 
pe aleșii Mei din cele patru colțuri ale lumii” 
(Moise 7:62).

Am văzut dreptatea și adevărul răspândindu- 
se rapid pe continentul african și cum cei aleși 
sunt adunați din acea parte a lumii. Mărturia 
mea despre restaurare a fost întărită pentru că 
am văzut cu ochii mei acea parte importantă a 
restaurării.

Dumnezeu ne- a dat 
ocazia minunată de 
a avea roluri vitale 
în această lucrare.

Samuel Smith, unul dintre primii 
misionari, oferind un exemplar al 
Cărții lui Mormon

Fred Antwi, membru pionier al Bisericii  
din Ghana
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Am văzut, de asemenea, altceva cu pri-
vire la restaurarea continuă: o credință vie 
și o energie spirituală în rândul membrilor 
africani. L- am auzit pe vârstnicul David A. 
Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, spunând: „Kirtland [unde au trăit 
sfinții în anii 1830] nu este doar în Ohio. 
Este și în Africa”. Mulți oameni se alătură 
Bisericii în Africa datorită experiențelor 
lor spirituale personale puternice. Acești 
membri noi vin cu energie spirituală și 
nevoia de a învăța mai mult din Evanghelie. 
Pentru ei, restaurarea este continuă într- 
un sens personal. Cu cât învață mai mult 
despre Biserică, adevărurile Evangheliei 
continuă să li se dezvăluie. Același lucru este 
valabil pentru fiecare dintre noi pe măsură 
ce dobândim mai multă cunoaștere despre 
Evanghelie.

Trei moduri prin care să ajutăm  
restaurarea aflată în desfășurare

Dumnezeu ne- a dat ocazia minunată de a 
avea roluri esențiale în această lucrare. Domnul 
a spus că „trupul [Bisericii] are nevoie de fiecare 
membru” (Doctrină și legăminte 84:110). Toți 
membrii Bisericii au binecuvântarea de a parti-
cipa la această restaurare continuă. Cum putem 
face acest lucru?

Un mod prin care participăm este făcând 
și ținând legăminte sacre. Rânduielile, inclusiv 
rânduielile din templu, nu au niciun scop decât 
dacă, într- adevăr, oamenii fac și țin legămintele 
asociate acelor rânduieli. Sora Bonnie Parkin, 
fostă președintă generală a Societății de Alinare, 
ne- a învățat: „Facerea legămintelor este expresia 
unei inimi dornice; ținerea legămintelor, expresia 
unei inimi credincioase” 6.

Făcând și ținând legăminte, nu numai că ne 
pregătim pentru viața veșnică, ci, de asemenea, 

Al doilea mod în care putem participa 
la restaurarea aflată în desfășurare este 
îndeplinindu- ne chemările și însărcinările pe 
care le primim. În acest fel Biserica merge înain-
te. Învățători dedicați predau copiilor, tinerilor și 
adulților Evanghelia. Surorile și frații care slujesc 
se îngrijesc de membrii Bisericii. Președințiile și 
episcopatele oferă îndrumare țărușilor, districte-
lor, episcopiilor, ramurilor, cvorumurilor, orga-
nizațiilor, claselor și grupurilor. Conducătorii 
tinerilor se îngrijesc de tinerele fete și tinerii 
băieți. Funcționarii și secretarii consemnează 
informații esențiale care sunt, apoi, consemnate 
în cer, și mulți alți nenumărați membri îndepli-
nesc roluri esențiale în a pregăti oamenii pentru 
viața veșnică și a Doua Venire a Salvatorului.

Al treilea mod în care putem participa la 
restaurare este ajutând la adunarea lui Israel. 
Din primele zile ale restaurării, aceasta a fost un 
element cheie al lucrării. După cum ne- a învățat 

ajutăm la pregătirea și întărirea a ceea ce Domnul 
numește „poporul Meu de legământ” (Doctrină 
și legăminte 42:36). Facem legăminte cu 
Dumnezeu și devenim parte a poporului Său de 
legământ prin botez, confirmare, împărtășanie, 
Preoția lui Melhisedec și rânduielile din templu.

Tineri stând la coadă pentru a intra în Templul Accra, Ghana

SA
M

UE
L 

SM
IT

H:
 P

RI
M

UL
 M

IS
IO

NA
R,

 D
E 

SA
M

 L
AW

LO
R



22 L i a h o n a

rugăciunea. După rugăciune, s- a ridicat și, cu 
lacrimi în ochi, a spus: „În regulă, voi fi boteza-
tă”. Și, câteva minute mai târziu, a fost. Un an 
mai târziu, s- a căsătorit cu Sebastiano Caruso, și 
au crescut împreună patru copii, dintre care toți 
au slujit în misiune și au continuat, după aceea, 
să slujească în Biserică.

președintele Nelson, avem ocazia și datoria să aju-
tăm la adunarea care are loc de ambele părți ale 
vălului. În mesajul său de încheiere de la prima 
sa conferință generală în calitate de președinte 
al Bisericii, președintele Nelson a spus pe scurt: 
„Mesajul nostru către lume este simplu și sincer: 
îi invităm pe toți copiii lui Dumnezeu aflați de 
ambele părți ale vălului să vină la Salvatorul lor, 
să primească binecuvântările templului sfânt, 
să aibă parte de bucurie de durată și să devină 
demni pentru viața eternă” 7.

Adunarea lui Israel de această parte a 
vălului înseamnă muncă misionară. Fiecare 
dintre noi care poate sluji în misiuni cu timp 
deplin ar trebui să se gândească cu atenție la 
o astfel de ocazie. Eu consider că este o mare 
binecuvântare faptul că am slujit în misiune 
în Italia într- o perioadă în care Biserica era la 
început acolo. Ramurile noastre se întâlneau 

în încăperi închiriate și speram ca, într- o zi, acolo 
să existe țăruși și episcopii. Am văzut pionieri 
curajoși alăturându- se Bisericii și punând temelia 
pentru adunarea lui Israel în acea țară minunată.

Una dintre acești pionieri a fost Agnese 
Galdiolo. Cu toții am simțit Spiritul puternic 
în timp ce i se predau lecțiile misionare. Dar, în 
pofida faptului că simțea Spiritul, știa că familia 
ei se va opune vehement ca ea să fie botezată. 
Totuși, la un moment dat, plină de Spirit, a fost 
de acord să fie botezată. Dar s- a răzgândit în 
dimineața zilei în care era programat botezul ei. 
A venit devreme la locul închiriat în care urma 
să fie botezată pentru a ne spune că, din pricina 
presiunii venite din partea familiei, ea nu putea 
face pasul acesta.

Înainte să plece, a fost de acord să vorbim 
câteva minute. Am intrat într- o sală de clasă, 
unde am sugerat să ne rugăm împreună. După 
ce am îngenuncheat, am rugat- o pe ea să spună 

Agnese și Sebastiano au slujit, de asemenea, în 
misiune, Sebastiano fiind președinte de misiune. 
Când am slujit a doua oară în misiune în Italia, 
25 de ani mai târziu, am putut vedea ce au făcut 
familia Caruso și alți pionieri pentru a crește 
împărăția lui Dumnezeu acolo. Misionarii mei și 
cu mine am lucrat pentru a clădi Biserica, visând 
că, într- o zi, în Italia se va construi un templu. 
Imaginați- vă bucuria mea pentru că acum avem 
Templul Roma, Italia.

Sunt puține bucurii care se pot compara cu 
bucuria de a fi misionar. Ce binecuvântare minu-
nată să ne fi născut într- o perioadă în care putem 
participa cu bucurie la restaurarea aflată în 
desfășurare ajutând la adunarea lui Israel!

Bineînțeles că bucuria muncii misionare nu 
este simțită doar de misionarii cu timp deplin. 
Fiecare dintre noi poate sprijini procesul de 
convertire sau activare a surorilor și fraților 
noștri lucrând mână în mână cu misionarii cu 

După cum ne- a 
învățat președintele 

Nelson, avem 
ocazia și datoria 

să ajutăm la 
adunarea care are 
loc de ambele părți 

ale vălului.

La botezul lui Agnese Galdiolo

Vârstnicul și sora Curtis cu unii membri  
ai familiei Caruso
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Prin munca 
din templu și de 

întocmire a istoriei 
familiei ajutăm la 

adunarea lui Israel 
de cealaltă parte  

a vălului.

timp deplin. Avem ocazia să adunăm poporul 
lui Israel invitându- i pe alții să vină și să vadă și 
fiindu- le aproape celor cărora li se predă.

Prin munca din templu și de întocmire a 
istoriei familiei, ajutăm la adunarea lui Israel 
de cealaltă parte a vălului. De foarte mulți ani, 
avem responsabilitatea sacră să facem această 
lucrare. Înainte de moartea lui Joseph Smith, 
sfinții au înfăptuit botezuri pentru cei morți, iar 
câțiva și- au primit înzestrarea și au fost pecetluiți. 
După finalizarea construirii Templului Nauvoo, 
înzestrările pentru cei vii au început să aibă loc 
mult mai frecvent. Înzestrările și pecetluirile 
pentru strămoși au început să fie înfăptuite în 
templele din Utah.

Eliza R. Snow, o participantă cheie în pro-
cesul de restaurare, a înțeles importanța acestei 
părți a restaurării. A petrecut mult timp în 
Casa de Înzestrări, ajutând acolo la înfăptuirea 

rânduielilor.8 În timpul unei adunări din anul 
1869 cu surorile de la Societatea de Alinare, ea 
le- a spus surorilor: „M- am gândit la minunata 
lucrare pe care o avem de înfăptuit, anume de a 
ajuta la salvarea celor vii și celor morți. Dorim 
să fim… colege potrivite ale Dumnezeilor și ale 
celor sfinți” 9.

Și, bineînțeles, prin construirea mai multor 
temple în întreaga lume și a multor altora care se 
vor construi, rânduielile din templu sunt din ce 
în ce mai accesibile.

Cu instrumentele pe care le avem acum la 
dispoziția noastră, munca din templu și de întoc-
mire a istoriei familiei poate fi o parte integrantă 
a participării noastre la restaurarea aflată în 
desfășurare. Ani de zile am fost interesat de mun-
ca de întocmire a istoriei familiei și implicat în 
aceasta, dar instrumentele online mi- au facilitat 
efortul de a găsi și a pregăti cu succes nume ale 
strămoșilor mei pentru a li se înfăptui rânduieli 

în templu. O amintire sacră este aceea în care, 
aflându- mă la biroul din apartamentul nostru 
din Ghana, am găsit nume ale unor strămoși 
de ai mei europeni, pentru care soția mea și cu 
mine am putut face rânduieli în Templul Accra, 
Ghana. După acea ocazie fericită, au urmat alte-
le, în alte locuri în care am fost trimiși.

Prin profetul Joseph Smith, Dumnezeu a înce-
put procesul „aducerii la îndeplinire a restaurării 
tuturor lucrurilor, spuse de când a început lumea 
prin gura tuturor profeților sfinți” (Doctrină și 
legăminte 27:6). Acea restaurare a continuat până 
în prezent, deoarece Dumnezeu „revelează… în 
zilele noastre” și „va revela încă multe lucruri 
mărețe și importante referitoare la Împărăția lui 
Dumnezeu” (Articolele de credință 1:9). Sunt 
profund recunoscător pentru că putem participa 
la această restaurare aflată în desfășurare. ◼

„Dacă credeți că Biserica a fost 
restaurată în întregime,  

vedeți doar începutul.  
Sunt mult mai multe de făcut.”  

– Președintele Nelson
NOTE
 1. Vedeți Efeseni 1:10; Doctrină și legăminte 27:13.
 2. Vedeți Daniel 2:35- 45; Doctrină și legăminte 65.
 3. Russell M. Nelson, în „Latter- day Saint Prophet, Wife and 

Apostle Share Insights of Global Ministry”, 30 oct. 2018, 
newsroom .ChurchofJesusChrist .org.

 4. Vedeți „Îndrumare inspirată”, Liahona, mai 2019, p. 121.
 5. Învățături ale președinților Bisericii: Joseph Smith (2007),  

p. 145.
 6. Bonnie D. Parkin, „Cu sfințenia inimii”, Liahona, nov. 

2002, p. 103.
 7. Russell M. Nelson, „Cu toți în munca Domnului să înain-

tăm”, Liahona, mai 2018, p. 118- 119. În aceeași ordine de idei, 
președintele Nelson a spus la conferința generală, un an mai 
târziu: „Fie ca noi să ne dedicăm și să ne rededicăm viața 
slujirii lui Dumnezeu și copiilor Săi – de ambele părți ale 
vălului” („Cuvânt de încheiere”, Liahona, mai 2019, p. 112).

 8. Casa de Înzestrări a fost construită în Piața Templului în 
timp ce se construia Templul Salt Lake. Dedicată în anul 
1855, Casa de Înzestrări a fost folosită pentru rânduieli din 
templu până în anul 1899.

 9. Eliza R. Snow, cuvântare adresată Societății de Alinare din 
Episcopia Lehi, 27 oct. 1869, Relief Society Minute Book, 
1868- 1879, Biblioteca de Istorie a Bisericii, p. 26- 27.

Eliza R. Snow, una dintre 
primele conducătoare ale 
Societății de Alinare
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Ce cuvinte vă vin în minte când vă gândiți la Cartea lui 
Mormon?

Nefiți, lamaniți, alți - iți?
Război, pustiu, durere?
Pocăință, mântuire, neprihănire?
Isus Hristos?
Speranță?
Paștele este momentul perfect pentru a cugeta din nou 

la mesajul Cărții lui Mormon. În special, la mesajul că Isus 
este Hristosul, Salvatorul și Mântuitorul nostru. Datorită 
lui, în cele din urmă, putem fi eliberați de durerile trupului 
și sufletului. De moarte și păcat. Putem învinge fiecare lucru 
rău din lume.

Simplu spus, putem avea speranță.
Speranța – adevărata speranță, concentrată asupra lui Isus 

Hristos – a inspirat profeții din vechime să păstreze cronici 
pe plăci de aur, care, ulterior, au devenit Cartea lui Mormon. 
Iacov ne spune: „Căci cu acest scop am scris aceste lucruri, 
pentru ca ei să știe că noi L- am cunoscut pe Hristos și că am 
avut speranță în slava Lui multe sute de ani înaintea venirii Lui” 
(Iacov 4:4; subliniere adăugată).

Iacov a dorit ca noi să știm că el – și ceilalți profeți care 
au păstrat cronici – au știut despre venirea lui Hristos. Multe 
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Profeții din Cartea lui Mormon au avut speranță că Hristos va veni.  
Citind cuvintele lor, putem avea aceeași speranță că El va veni din nou.

AU AVUT  

SPERANȚĂ  

sute de ani înainte ca El să vină! Și au fost inspirați să 
aibă acea speranță de cuvintele profeților pe care ei le 
citiseră. Iacov explică: „Și nu numai noi am avut spe-
ranță în slava Lui, ci și toți profeții sfinți care au fost 
înaintea noastră.

Iată, ei au crezut în Hristos și L- au preaslăvit pe Tatăl 
în numele Lui și, de asemenea, noi preaslăvim pe Tatăl în 
numele Lui…

Prin urmare, îi cercetăm pe profeți și avem multe reve-
lații și spiritul profeției; și având toate aceste mărturii, noi 
căpătăm o speranță și credința noastră devine nestrămu-
tată” (Iacov 4:4- 6; vedeți, de asemenea, 1 Nefi 19:21; Iacov 
7:11; Mosia 3:13; Helaman 8:16).

Speranța pe care au dobândit- o atât din proprie expe-
riență, cât și din profețiile pe care le- au citit în scripturi 
i- a pregătit pentru ziua în care Isus avea să vină. În mod 
asemănător, profeții de azi ne îndeamnă să ne pregătim 
pentru ziua în care Hristos va veni din nou. Dacă dorim 
să avem aceeași speranță, și noi trebuie să „îi cercetăm pe 
profeți și [să căutăm să] avem multe revelații și spiritul 
profeției”. Mărturiile lor despre Isus Hristos nu doar vor 
întări mărturiile noastre, ci ne vor și ajuta să ne pregătim 
pentru venirea Sa.

ÎN VENIREA LUI  
HRISTOS – ȘI NOI PUTEM AVEA

Mindy Selu
Revistele Bisericii
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Lehi
„Prin urmare, cât este de important ca aceste lucruri să fie cunoscute 
de locuitorii pământului, pentru ca ei să poată ști că nu este niciun 
trup care poate să locuiască în prezența lui Dumnezeu, decât prin 
meritele și mila și harul lui Mesia cel Sfânt, care Și- a oferit viața Sa 
trupească și pe care a recăpătat- o prin puterea Spiritului, pentru  
ca El să poată înfăptui învierea morților, El fiind primul care va învia.”
2 Nefi 2:8

Nefi
„Și noi vorbim despre Hristos, ne 
bucurăm în Hristos, predicăm despre 
Hristos, profețim despre Hristos și 
scriem după profețiile noastre pentru 
ca să știe copiii noștri la ce sursă să se 
uite pentru iertarea păcatelor lor.”
2 Nefi 25:26
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Samuel Lamanitul
„Căci iată, El cu siguranță va trebui să 
moară pentru ca Salvarea să poată 
veni; da, aceasta are nevoie de El și tre-
buie ca El să moară pentru ca învierea 
morților să aibă loc, pentru ca în felul 
acesta oamenii să poată fi aduși în 
prezența Domnului.

Da, iată, această moarte face ca 
învierea să aibă loc și mântuiește toată 
omenirea de prima moarte – acea moar-
te spirituală; căci toată omenirea, prin 
căderea lui Adam, alungată din prezența 
Domnului, este considerată ca fiind 
moartă, atât în ceea ce privește lucrurile 
vremelnice, cât și cele spirituale.

Dar iată, învierea lui Hristos mân-
tuiește omenirea, da, și anume toată 
omenirea, și o aduce înapoi în prezența 
Domnului.”
Helaman 14:15- 17

Amulec
„Iar acea jertfă mare și finală va fi Fiul 
lui Dumnezeu, da, nesfârșit și veșnic.

Și astfel, El va aduce salvare tuturor 
acelora care vor crede în numele Său; 
acesta fiind scopul acestei jertfe finale ca 
să înfăptuiască o inimă plină de îndurare 
care este mai presus de dreptate și care 
le dă oamenilor mijloacele prin care ei să 
poată avea credință [întru] pocăință.

Și astfel, îndurarea poate să satisfacă 
cerințele dreptății și le înconjoară pe 
acestea cu brațele siguranței, în timp ce 
acela care nu practică nicio credință prin 
pocăință este expus la întreaga lege a 
cerințelor dreptății; de aceea, marele și 
veșnicul plan al mântuirii este realizat 
numai pentru acela care are credință 
[întru] pocăință.”
Alma 34:14- 16

Alma
„Și El va merge înainte, răbdând dureri 
și suferințe și ispite de toate felurile; și 
aceasta pentru ca să fie împlinit cuvân-
tul, acela care spune că El va lua asupra 
Lui durerile și bolile poporului Său.

Și El va lua moartea asupra Lui, ca să 
poată dezlega legăturile morții care leagă 
poporul Său; și va lua asupra Lui infirmi-
tățile lor, ca inima Lui să fie inundată de 
milă, în ce privește trupul, ca El să știe, 
în ce privește trupul, cum să- i ajute pe 
oameni după infirmitățile lor.”
Alma 7:11- 12
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Mormon
„Voi să știți că trebuie să ajungeți la cunoașterea 
strămoșilor voștri și să vă pocăiți de toate păcatele 
și nedreptățile voastre și să credeți în Isus Hristos, 
că El este Fiul lui Dumnezeu și că El a fost ucis de 
către iudei și că prin puterea Tatălui, El a înviat din 
nou, prin care El a câștigat victorie asupra mormân-
tului; și prin El, de asemenea, mușcătura morții este 
înghițită.

Și El va face învierea morților prin care omul trebuie 
să se ridice și să stea în fața scaunului Lui de judecată.

Și El a înfăptuit mântuirea lumii prin care aceluia care 
este găsit nevinovat în fața Lui în ziua judecății i se dă să 
locuiască în prezența lui Dumnezeu în împărăția Lui, să 
cânte neîncetat împreună cu corurile de sus cântece de 
preamărire pentru Tatăl și pentru Fiul și pentru Duhul 
Sfânt, care sunt un Dumnezeu, într- o stare de fericire 
fără de sfârșit.”
Mormon 7:5- 7 ◼

Regele Beniamin
„Și El Se va numi Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu…

Și iată, El va veni la ai Săi, pentru ca salvarea să poată veni la 
copiii oamenilor chiar prin credința în numele Lui… 

Iar El Se va ridica a treia zi din morți…
Căci iată, sângele Lui, de asemenea, ispășește păcatele celor 

care au căzut prin păcatul lui Adam, care au murit fără a cunoaște 
voința lui Dumnezeu în legătură cu ei sau care au păcătuit fără să 
știe.”
Mosia 3:8- 11
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Ce înseamnă Paștele  
pentru mine?

Pocăința
Isus ne întreabă pe fieca-
re dintre noi: „Nu vă veți 
întoarce voi acum către 
Mine și nu vă veți pocăi 
voi de păcatele voastre 
și nu vă veți converti voi 
pentru ca Eu să vă pot 
vindeca?”. El promite: 
„Oricine va veni, pe acela 
Eu îl voi primi” (3 Nefi 
9:13- 14). Cum vă  
simțiți atunci când  
vă pocăiți?

Vino și urmează- Mă: 
C A R T E A  L U I  M O R M O N

30 MARTIE -  12 APRILIE  

Paște

NOTE
 1. Dieter F. Uchtdorf, „Priviți 

Omul!” Liahona, mai 2018,  
p. 108.

 2. Russell M. Nelson, „În timp ce 
înaintăm împreună”, Liahona, 
apr. 2018, p. 6- 7.

De Paște, noi săr-
bătorim „cea mai 

importantă zi din istorie” 1 
– învierea Salvatorului 
nostru Isus Hristos. Acest 
eveniment ocupă locul 
central în planul fericirii 
întocmit de Tatăl Ceresc.

În viața premuritoare, 
Isus Hristos a fost ales 
să fie Salvatorul nostru. 
El a promis că va oferi o 
cale ca noi să fim iertați 
de păcatele noastre și să 
ne întoarcem la căminul 
nostru ceresc.

În acea primă dimi-
neață de Paște, Isus Și- a 
îndeplinit promisiunea. 
El a învins moartea. 
Drept rezultat, „El este 
lumina și viața lumii; da, 
o lumină care este fără de 
sfârșit, care nu poate fi 
întunecată niciodată; da, 
și, de asemenea, o viață 
care este fără de sfârșit, 
pentru ca să nu mai fie 
moarte” (Mosia 16:9).

Ce binecuvântări vă 
oferă învierea?



 a p r i l i e  2 0 2 0  29

Viața eternă
Ispășirea Salvatorului 
face ca viața eternă, 
sau exaltarea, să fie 
posibilă. Pentru a primi 
această binecuvântare, 
trebuie să ne supunem 
poruncilor. Președintele 
Russell M. Nelson a 
numit calea către viața 
eternă „cărarea legă-
mintelor” 2. Ce trebuie 
să facem pentru a urma 
această cale către viața 
eternă?

Învierea
Moartea este inevi-
tabilă, dar victoria 
Salvatorului asupra 
morții ne asigură că 
vom fi înviați cu toții – 
trupul și spiritul vor fi 
reunite, într- o formă 
perfectă (vedeți Alma 
11:43). În ce mod 
cunoașterea învierii  
vă aduce speranță?

Ce înseamnă Paștele  
pentru mine?
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De ce ne invită regele Beniamin  
să devenim asemenea unor copii?13- 19 APRILIE  

Mosia 1- 3

Ați simțit vreodată că 
vi s- a înduioșat inima 

când ați privit un copil? 
Adesea, copiii vorbesc din 
inimă, își exprimă dragos-
tea și fac declarații simple 
de credință. Salvatorul 
ne- a învățat: „De aceea, 
oricine se va smeri ca [un] 
copilaș va fi cel mai mare 
în împărăția cerurilor” 
(Matei 18:4).

Acesta poate fi unul 
dintre motivele pentru 
care regele Beniamin 
le- a cerut oamenilor săi să 
renunțe la omul firesc și să 
devină asemenea copiilor 
(vedeți Mosia 3:19).

Cum devenim aseme-
nea copiilor? Faceți refe-
rire la Mosia 3:19 pentru 
a umple spațiile libere cu 
acele cuvintele pe care le- a 
folosit regele Beniamin 
pentru a descrie o per-
soană care este asemenea 
unui copil.

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

4.___________________________

5.___________________________

6.___________________________ DISCUȚIE
Găsiți însușiri asemănătoare 
celor ale copiilor la eroii dum-
neavoastră preferați din Cartea 
lui Mormon. Cum puteți urma 
exemplul lor?

Faptul de a deveni asemenea copiilor 
ne ajută să ne apropiem mai mult de 
Hristos și să simțim bucuria de a deveni 
sfinți prin ispășirea Sa.
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20- 26 APRILIE  

Mosia 4- 6

Ce înseamnă să avem  
numele lui Hristos scris  

în inima noastră?

În Cartea lui Mormon, 
oamenii au multe nume 

– nefiți, lamaniți și anti- 
nefi- lehiți sunt doar câteva 
dintre acestea. Dar regele 
Beniamin a dorit ca oame-
nii săi să poarte un nume 
special, mai sfânt – numele 
lui Isus Hristos.

Iată cum putem păstra 
numele Salvatorului „scris 
pentru totdeauna în inimile 
[noastre]” (Mosia 5:12).

LEGĂMÂNT PRIN BOTEZ
La botez, facem legământ cu 

Dumnezeu să luăm asupra noastră 
numele lui Isus Hristos. Ce credeți 
că înseamnă acest lucru? (Vedeți 

Mosia 18:8- 9.)

LUAȚI DIN ÎMPĂRTĂȘANIE
Ni se poruncește să luăm din împăr-

tășanie în fiecare săptămână fiind 
demni. În timpul împărtășaniei, ne 

reînnoim legământul de a lua asupra 
noastră numele lui Isus Hristos 

(vedeți Moroni 4:3).

DISCUȚIE
Ce faceți în fiecare zi pentru 
a vă asigura că păstrați 
numele lui Hristos scris în 
inima dumneavoastră?

ACȚIONAȚI CA UN 
UCENIC AL LUI 

HRISTOS
Legămintele noastre ne 
cer să ținem poruncile. 

Acțiunile noastre trebuie 
să reflecte dorința noastră 

de a- L urma pe Hristos 
și a deveni ca El. Făcând 

astfel, putem continua să 
fim chemați după numele 
Său. Astfel putem păstra 
numele Salvatorului scris  

în inimile noastre  
(vedeți Mosia 5:12).
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Am absolvit dreptul cam în același timp în care fiica mea 
a împlinit un an. Soția mea și cu mine eram nerăbdători 

să sărbătorim absolvirea mea, ziua de naștere a fiicei noastre 
și noile ocazii pe care doar le anticipam, dar nimic nu a mers 
cum planificasem.

La scurt timp după ce mi- am obținut diploma, eram șomer 
și nu reușeam să găsesc un loc de muncă. Curând, au apărut 
dificultățile financiare. Simplul fapt de a sărbători o zi de 
naștere avea să fie dificil.

După multe conversații cu soția mea, am acceptat situația 
în care ne aflam. Nu mi- a fost ușor, ca tată, să nu îmi per-
mit să cumpăr chiar și un dar simplu fiicei mele și să- mi 
văd iubita soție supărată.

Nu înțelegeam ce se întâmpla. M- am rugat și 
I- am cerut Tatălui Ceresc să mă ajute să înțeleg 
ce aștepta El de la mine. Pe neașteptate, ca 
și cum cineva mi- a vorbit în minte, am 
auzit următoarele cuvinte: „Tu 
deții ceva mai valoros decât orice 
posesiune de pe acest pământ. 
Tu deții preoția. Ce dar mai 
bun i- ai putea oferi fiicei tale 
decât o binecuvântare a 
preoției?”.

Mi- au dat lacrimile în 
timp ce mă gândeam ce 
înseamnă preoția pentru 

mine. Inima mea s- a umplut de recunoștință când mi- am 
amintit că preoția este puterea care îmi poate uni familia 
pentru toată eternitatea.

I- am împărtășit soției mele sentimentele pe care le aveam. 
I- am spus că tot ce- i puteam oferi fiicei noastre era o binecu-
vântare a preoției. Amândoi am știut că aceasta îi va aduce 
fericire și pace, iar aceasta avea să fie suficient.

De ziua fiicei noastre, prietenii, rudele și vecinii au adus 
un tort și decorațiuni simple. Am fost recunoscători să săr-

bătorim acea zi specială cu cei pe care îi iubim. În 
acea seară, mi- am așezat mâinile pe capul fiicei 

mele și i- am oferit o binecuvântare. Am 
binecuvântat- o cu tot ceea ce m- a îndem-

nat Spiritul Domnului să spun.
Încă trecem printr- o perioadă de 

schimbări și încercări legate de carieră 
și bani. Dar, chiar și în mijlocul tris-
teții și frustrării, avem parte de pace 
și alinare prin Salvatorul nostru, Isus 
Hristos. Nu am nicio îndoială că fap-
tul de a fi membru al Bisericii lui Isus 
Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă 
și accesul la puterea preoției sunt o 

binecuvântare. Era tot ce puteam 
oferi de ziua fiicei mele și era mai 
mult decât suficient. ◼
Jonathan Mafra Sena de Santana, 
Santa Catarina, Brazilia
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O binecuvântare era tot ce puteam oferi

G L A S U R I  A L E  S F I N Ț I L O R  D I N  Z I L E L E  D I N  U R M Ă

Ca și cum cineva îmi vorbea în 
minte, am auzit: „Tu deții ceva 
mai valoros decât orice posesiune 
de pe acest pământ”.
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Aveam 26 de ani când soțul meu și 
cu mine am pierdut primul nos-

tru copil. Kennedy a fost diagnostica-
tă cu o tumoare pe creier când avea 
doar 13 luni. După trei operații, cinci 
cicluri de chimioterapie și multe medi-
camente și tratamente, ea a decedat în 
brațele noastre la vârsta de 20 de luni.

Am fost distrusă să îmi pierd fru-
moasa, curioasa și energica fetiță. 
Cum a fost posibil acest lucru? Cum 
puteam merge mai departe? Aveam 
atât de multe întrebări, dar nu aveam 
niciun răspuns. La două zile după 
înmormântare, soțul meu și cu mine 
am vizitat mormântul, încă acoperit 
cu frumoase flori și panglici roz de la 
înmormântare.

În timp ce mă gândeam la fiica 
noastră, am văzut o păsărică, prea 
mică pentru a putea zbura, sărind 
prin iarbă. Acea pasăre mi- a amintit de 
Kennedy, pentru că ea iubea animale-
le. Pasărea a sărit până la mormânt și 
s- a jucat prin panglici și flori. Am zâm-
bit știind că exact aceasta și- ar fi dorit 
Kennedy. Apoi, pasărea a sărit până 
spre mine. Nu am îndrăznit să mișc 
niciun mușchi. Micuța pasăre a sărit 
până la mine, s- a rezemat de piciorul 
meu, și- a închis ochii și a adormit.

Îmi este greu să exprim în cuvinte 
sentimentele pe care le- am avut în 
acel moment. Era ca și cum primeam 
o îmbrățișare de la Kennedy. Nu- mi 
puteam ține fiica, dar acea micuță 
pasăre – o creație a Tatălui Ceresc 

Mi- a amintit o păsărică
– a putut veni și și- a putut odihni 
căpșorul pe mine, amintindu- mi că 
Tatăl Ceresc îmi înțelegea durerea și 
avea să fie mereu lângă mine pentru 
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a mă alina și a mă ajuta să trec prin 
această încercare.

Vârstnicul David A. Bednar, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a 
spus: „Când cuvintele nu ne pot aduce 
alinarea de care avem nevoie… când 
logica și rațiunea nu pot aduce înțelege-
rea adecvată a nedreptății și inechității 
vieții… și când ni se pare că, probabil, 

suntem complet singuri, suntem într- 
adevăr binecuvântați cu îndurarea blân-
dă a Domnului” („Îndurarea blândă a 
Domnului”, Liahona, mai 2005, p. 100).

Încă nu aveam răspunsuri la toate 
întrebările mele, dar această îndurare 
blândă m- a încredințat că Kennedy și 
cu mine suntem iubite de Tatăl nostru 
Ceresc și că, prin sacrificiul ispășitor al 
Fiului Său, Isus Hristos, am speranța că 
Kennedy, soțul meu și cu mine vom fi 
din nou o familie într- o bună zi. ◼
Laura Linton, Utah, S.U.A.

În timp ce mă 
gândeam la fiica 
noastră, o păsărică, 
prea mică pentru a 
putea zbura, a sărit 
prin iarbă spre mine.



34 L i a h o n a

Când am fost rugată să conduc o 
discuție la Societatea de Alinare 

despre invitația Salvatorului de a paște 
oile Sale, am hotărât că, dacă doream 
să le motivez pe surori, ar trebui să fac 
ceva pentru una dintre oile Sale.

Mi- am făcut curaj și am invitat o 
soră mai puțin activă să vină cu mine la 
o activitate a Societății de Alinare. Mi- a 
acceptat invitația și ne- am simțit bine 
împreună. Am simțit că acesta era un 
exemplu bun și eram nerăbdătoare să 
împărtășesc experiența pe care o avuse-
sem. Dar Domnul dorea să mă învețe 
mai mult.

Într- o dimineață, în timp ce mă 
îmbrăcam, mi- am dat seama că- mi 
lipsea brățara de argint. Acea brățară 
îmi fusese oferită ca dar de ziua mea în 
timp ce vizitam Franța, așa că avea o 

Mai prețioase decât o brățară  
de argint

pentru surorile tale din Biserică?. Sunt 
ele la fel de prețioase ca brățara ta? Dar 
pentru surorile tale din afara Bisericii? 
Te rogi și pentru ele?”

Când am împărtășit la Societatea de 
Alinare experiența mea cu brățara mea 
pierdută, am avut o discuție frumoasă. 
Le- am spus surorilor că învățasem că, 
atunci când Salvatorul ne cere să paș-
tem oile sale, trebuie să ne amintim că 
„valoarea sufletelor este mare înaintea 
lui Dumnezeu” (Doctrină și legăminte 
18:10). El vrea ca noi să fim atenți la 
cei din jurul nostru și să- i iubim, să- i 
îngrijim și să ne rugăm pentru ei cu 
toată puterea noastră. Când facem acest 
lucru, vom descoperi că fiecare dintre 
noi este infinit mai prețios decât o 
brățară de argint. ◼
Sylvie Houmeau, Quebec, Canada
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însemnătate specială pentru mine. Am 
început să o caut în locurile cele mai 
evidente, dar nu am putut- o găsi. Apoi, 
mi- am spus că, dacă m- aș ruga, mi- aș 
putea găsi repede brățara.

După ce m- am rugat, am căutat peste 
tot. Timp de două zile, m- am rugat 
cu intenție și am căutat intens. L- am 
implorat pe Tatăl Ceresc să mă ajute 
să o găsesc, dar tot nu am putut- o găsi. 
Eram foarte abătută, pentru că acea 
brățară îmi era atât de dragă!

Într- o seară, fiul meu s- a rugat cu 
mine lângă pat. După rugăciune, a 
ridicat ceva de pe jos și mi l- a dat. Era 
brățara mea! O găsise sub pat. Cumva, 
nu mă uitasem după ea acolo. Am plâns 
de bucurie pentru că o aveam din nou.

Pe neașteptate, mi- a trecut un gând 
prin minte: „Te rogi la fel de puternic și 

Într- o dimineață, mi- am dat seama că- mi 
lipsea brățara de argint. Eram foarte 
abătută, pentru că acea brățară îmi era 
atât de dragă!



Mai prețioase decât o brățară  
de argint
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Cu ceva timp în urmă, soția mea 
și cu mine i- am luat pe cei doi fii 

ai noștri mai mici în Franța pentru a 
face un tur al zonelor în care eu slu-
jisem în calitate de misionar cu timp 
deplin. Am vizitat ramuri ale Bisericii 
în care slujisem și ne- am bucurat cu 
membri cărora le predasem. De ase-
menea, am vizitat locuri istorice.

Unul dintre aceste locuri a fost 
ruinele Castelului Châlucet. Acel 
castel medieval imens a fost atacat 
și, în mare parte, distrus cu secole 
în urmă. În jurul ruinelor crescuse 
vegetație, iar cărarea care ducea la el 
era strâmtă și abruptă. Am urcat cu 
dificultate, dar odată ajunși acolo, 
efortul a meritat.

Băieților le- a plăcut să coboare în 
ceea ce fusese înainte o temniță și să 
urce pe ceea ce rămăsese din zidu-
rile castelului. Castelul le- a captivat 
imaginația la fel cum mi- o captivase și 
mie cu 24 de ani în urmă.

În timp ce eram acolo, în zare s- a 
văzut că se apropia o furtună de vară. 
Se deplasa rapid. Cerul s- a umplut 
de nori negri și fulgere, urmate de 
tunete puternice.

Ne- am repezit înapoi spre cărare și 
am fugit spre mașină în timp ce fur-
tuna se apropia de noi. La scurt timp, 
o ploaie torențială ne- a udat până la 
piele, iar praful de pe cărarea nepie-
truită s- a transformat în nămol. Ne- am 
temut să nu alunecăm și să cădem de 

pe cărarea abruptă, plină de pietre.
Am zărit un adăpost printre copacii 

de la marginea cărării. Ne- am lipit unii 
de alții sub adăpost întrebându- ne cât 
de mult vom avea de așteptat pentru a 
putea coborî.

„Haideți să spunem o rugăciune”, a 
spus fiul nostru cel mai mic.

A cerut să o spună el și s- a rugat ca 
ploaia să se oprească pentru a putea să 
coborâm dealul în siguranță. S- a uitat 
spre noi și a spus: „Acum, tot ce ne 
trebuie este suficientă credință”.

I- am explicat că rugăciunile nu func-
ționează întotdeauna așa.

„Nu”, a spus el, „o să se oprească în 
10 minute!”.

După aproximativ 10 minute, ploaia 
s- a oprit.

„În regulă, să mergem!”, a spus el.
„Dacă plecăm acum, ploaia va începe 

din nou și o să rămânem blocați”, a spus 
fiul nostru mai mare.

„Nu va reîncepe”, a răspuns fiul nos-
tru cel mai mic. „Să mergem!”

Ne- am făcut loc pe părțile mai uscate 
ale cărării, dând la o parte tufișurile și 
ramurile în timp ce mergeam. Ajunși 
înapoi la mașină, am spus o rugăciune 
de recunoștință. La scurt timp, ploaia a 
reînceput.

„Vedeți ce poate face puțină cre-
dință?”, a spus fiul nostru cu umilință.

El ne- a învățat pe toți o lecție în 
acea zi. ◼
Godfrey J. Ellis, Washington, S.U.A.

„Vedeți ce poate face  
puțină credință?”

Ne- am repezit înapoi spre cărare în timp ce furtuna se apropia de noi.  
„Haideți să spunem o rugăciune”, a spus fiul nostru cel mai mic.
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Ca urmare a căderii lui Adam, în lume au pătruns boala și păcatul. Ambele pot 
fi fatale în sfera lor de influență. Dintre toate bolile, probabil că niciuna nu 
este atât de răspândită și de devastatoare precum cancerul. În anumite țări, 

mai mult de o treime din populație va dezvolta o formă sau alta de cancer, care este 
responsabil pentru aproape un sfert din toate decesele.1 Adesea, cancerul începe cu 
o singură celulă, atât de mică, încât poate fi văzută doar la microscop. Dar se poate 
dezvolta și răspândi rapid.

Pacienții care au cancer fac un tratament care să determine remisiunea cancerului. 
Remisiunea completă înseamnă că nu mai există urme detectabile ale bolii. Totuși, 
profesioniștii din domeniu subliniază repede faptul că, deși un pacient poate fi în 
remisiune, acest lucru nu înseamnă neapărat că acesta s- a vindecat.2 Astfel, deși remi-
siunea oferă alinare și speranță, pacienții care au cancer speră mereu la ceva mai presus 
de remisiune – ei speră să se vindece. Conform unei surse, „pentru a declara pe cineva 
ca fiind vindecat de cancer, persoana trebuie să aștepte pentru a vedea dacă, vreodată, 
cancerul va recidiva, așadar timpul este un factor crucial. Dacă pacientul rămâne în 
remisiune câțiva ani, acesta ar putea fi vindecat de cancer. Anumite tipuri de cancer  
pot recidiva după mulți ani de remisiune” 3.

Boala și păcatul
Pe cât de devastator este cancerul pentru trup, păcatul este 

și mai devastator pentru suflet. De obicei, păcatul este mic la 
început – uneori, imperceptibil de mic – dar poate crește rapid. 
Infectează, apoi paralizează, apoi ucide sufletul. Este cauza prin-
cipală – într- adevăr, singura cauză – a morții spirituale pentru 
întreaga creație. Tratamentul împotriva păcatului este pocăința. 
Adevărata pocăință îl pune în întregime în remisiune pe păcă-
tos sau aduce iertarea păcatelor. Această iertare aduce alinare și 
bucurie sufletului. Totuși, primirea iertării păcatelor și eliberarea 
de simptomele și efectele sale nu înseamnă neapărat că păcătosul 

Vârstnicul  
Kyle S. McKay
din Cei Șaptezeci

O mare schimbare 
în inimă

Păcatul infectează,  
paralizează și ucide 

sufletul. Păcatul este 
cauza principală – 

într- adevăr, singura cauză 
– a morții spirituale.  

Tratamentul împotriva 
păcatului este pocăința.
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a fost complet vindecat. Există ceva în legătură cu inima omului decă-
zut care face loc păcatului sau este predispus la păcat. Așadar, păcatul 
se poate repeta, chiar și după ani de remisiune. Faptul de a rămâne în 
remisiune sau, cu alte cuvinte, de a păstra iertarea păcatelor, este crucial 
pentru a fi complet vindecat.

Curățați și vindecați
Această analogie ne ajută să înțelegem că, din punct de vedere spiritual, 

trebuie nu doar să fim curățați de păcate, ci și vindecați de la faptul de a 
păcătui. Războiul dintre voința noastră de a face bine și firea noastră de 
a face rău poate fi epuizant. Dacă suntem credincioși, vom fi victorioși nu 
doar pentru că ne- am impus voința asupra firii, ci pentru că ne- am supus 
voinței lui Dumnezeu, iar El ne- a schimbat firea.

Regele Beniamin ne- a învățat: „Căci omul prin firea lui este un dușman 
al lui Dumnezeu și a fost de la căderea lui Adam și va fi în vecii vecilor, 
dacă el nu se supune chemărilor Spiritului Sfânt și înlătură omul firesc… 
prin ispășirea lui Hristos Domnul” (Mosia 3:19). Drept răspuns la această 
învățătură și la altele, oamenii din poporul regelui Beniamin s- au rugat: 
„O, ai milă și folosește sângele ispășitor al lui Hristos pentru ca noi să 
putem primi iertarea păcatelor noastre și inimile noastre să fie purificate” 
(Mosia 4:2; subliniere adăugată). După ce s- au rugat, Domnul a răspuns la 
cererea lor alcătuită din două părți. În primul rând: „Spiritul Domnului a 
venit asupra lor și au fost umpluți de bucurie, primind iertarea păcatelor și 
având pace în conștiință” (Mosia 4:3).

Văzând că oamenii din poporul său primiseră iertarea păcatelor lor 
(erau în remisiune), regele Beniamin i- a îndemnat să se vindece complet 
învățându- i cum să păstreze acea iertare (vedeți Mosia 4:11- 30). El a promis: 
„Dacă veți face aceasta, vă veți bucura întotdeauna și veți fi plini de iubirea 
lui Dumnezeu și veți păstra pentru totdeauna iertarea păcatelor voastre” 
(Mosia 4:12).

Oamenii au crezut și și- au luat un angajament față de cuvintele regelui 
Beniamin, drept pentru care Domnul a răspuns la cea de- a doua parte a 
rugăciunii lor – ca „inimile [lor] să fie purificate”. În semn de recunoștință 
și laudă, oamenii au strigat: „[Spiritul] Domnului cel Atotputernic… a 
lucrat o schimbare mare în noi sau în inimile noastre, pentru că nu mai 
avem înclinare să facem rău, ci să facem bine neîncetat” (Mosia 5:2). Regele 
Beniamin a explicat că acea schimbare mare din inimă însemna că ei se 
născuseră din Dumnezeu (vedeți Mosia 5:7).

„Cum se face aceasta?”
Profetul Alma ne- a învățat că trebuie să ne pocăim, precum și să ne 

naștem din nou – să ne naștem din Dumnezeu, să avem o schimbare 
în inimă (vedeți Alma 5:49). Pe măsură ce ne pocăim în mod continuu, 

Domnul va înlătura toate păcatele noastre și va 
îndepărta ceea ce, în mod firesc, duce la păcat 
sau ne împinge să păcătuim. Dar, în cuvintele lui 
Enos: „Doamne, cum se face asta?” (Enos 1:7). 
Răspunsul este simplu, dar profund și etern. 
Tuturor celor care au fost vindecați de orice 
boală, fizică sau spirituală, Domnul le- a declarat: 
„Credința ta te- a mântuit” (vedeți Marcu 5:34; 
Enos 1:8).

Acea schimbare mare în inimă de care a avut 
parte Alma s- a produs „potrivit credinței [sale]”, 
iar inimile ucenicilor săi au fost schimbate când 
„și- au pus nădejdea în Dumnezeul cel Viu și 
Adevărat” (Alma 5:12, 13). Inimile oamenilor 
din poporul regelui Beniamin au fost „schim-
bate prin credință în numele [Salvatorului]” 
(Mosia 5:7).

Dacă avem o astfel de credință, încât să avem 
încredere în Domnul cu toată inima noastră, 
trebuie să facem lucrurile care duc la credință 
și, apoi, să facem lucrurile la care ne îndeamnă 

Această mare schimbare 

despre care vorbim se 

produce în noi; nu este 

produsă de noi.

credința. Printre multele lucruri care duc la 
credință, în contextul acestei schimbări a inimii, 
Domnul a accentuat importanța postului, rugă-
ciunii și a cuvântului lui Dumnezeu. Deși credința 
duce la multe lucruri, pocăința este primul ei rod.

Gândiți- vă la următoarele două versete din 
cartea lui Helaman, care subliniază aceste 
principii. Mai întâi, citim despre câțiva oameni 
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care „au postit și s- au rugat adeseori și au devenit din ce în ce mai puter-
nici în… credința în Hristos… chiar până la purificarea și sfințirea inimi-
lor lor, care sfințire vine datorită supunerii inimilor lor în Dumnezeu” 
(Helaman 3:35). Apoi, de la Samuel, profetul lamanit, învățăm: 
„Scripturile cele sfinte, da, profețiile profeților celor sfinți… i- au condus 
pe ei la credința în Domnul și la pocăință, care credință și pocăință aduc 
o schimbare a inimii lor” (Helaman 15:7).

Încrezători în Dumnezeu
Aici, ar trebui să ne oprim și să recunoaștem că această mare schim-

bare despre care vorbim se produce în noi; nu este produsă de noi. Ne 
putem pocăi, putem schimba comportamentul, atitudinea noastră, chiar 
și dorințele și crezurile, dar este dincolo de puterea și capacitatea noastră 
să ne schimbăm firea. Pentru această mare schimbare, depindem întru 
totul de Atotputernicul Dumnezeu. El este Cel care, prin harul Său, 
ne purifică inimile și ne schimbă firea, „după ce am făcut tot posibilul” 
(2 Nefi 25:23). Invitația Sa este constantă și sigură: „[Pocăiți- vă și veniți] 
la Mine cu toată inima, iar Eu [vă] voi tămădui ” (3 Nefi 18:32; subliniere 
adăugată).

Rezultatul vindecării de la faptul de a păcătui este acela că vom fi „[schim-
bați] din starea… carnală și decăzută la o stare de dreptate… devenind fiii 
și fiicele Lui; și, astfel… [devenim] ființe noi” (Mosia 27:25, 26). Chipurile 

noastre radiază lumina lui Hristos. Pe lân-
gă aceasta, scripturile ne spun că „oricine 
este născut din Dumnezeu nu păcătuiește” 

(1 Ioan 5:18). Acest lucru nu este pentru 
că nu am fi capabili de păcat, ci pentru că, 

acum, firea noastră este de a nu păcătui. Aceea 
este o mare schimbare, într- adevăr.

Ar trebui să reținem că marea schimbare 
din inimă este un proces care durează întreaga 
viață, nu un eveniment unic. De obicei, schim-
barea se produce treptat, uneori este aproape 
imperceptibilă, dar este reală, este puternică și 
este necesară.

Dacă nu ați trăit o astfel de mare schimbare, 
aș dori să vă întreb: V- ați pocăit și ați primit 
iertarea păcatelor dumneavoastră? Studiați 
scripturile sfinte? Postiți și vă rugați des, pentru 
a deveni din ce în ce mai puternici în credința 
în Hristos? Aveți suficientă credință pentru a vă 
încrede în Domnul cu toată inima dumneavoas-
tră? Sunteți fermi în acea credință? Vă exami-
nați gândurile, cuvintele și faptele și respectați 
poruncile lui Dumnezeu? Dacă veți face aceste 
lucruri, vă veți bucura întotdeauna și veți fi 
plini de iubirea lui Dumnezeu și veți păstra 
pentru totdeauna iertarea păcatelor dumnea-
voastră. Și, dacă păstrați iertarea păcatelor, veți 
fi vindecați, tămăduiți și schimbați !

Isus Hristos are puterea de a ne curăța de 
păcatele noastre și, de asemenea, de a ne vinde-
ca de la faptul de a păcătui. El are puterea de a 
salva și, de aceea, are puterea de a ne schimba. 
Dacă ne supunem din inimă Lui, dând dovadă 
de credință făcând toate lucrurile pe care le 
putem face, El Își va exercita puterea pentru a 
produce această măreață schimbare în inima 
noastră (vedeți Alma 5:14). ◼ 
 

NOTE
 1. Vedeți Stacy Simon, „Facts & Figures 2019: US Cancer 

Death Rate Has Dropped 27% in 25 Years”, American 
Cancer Society, 8 ian. 2019, cancer.org.

 2. Vedeți „Remission: What Does It Mean?” webMD.com.
 3. Cathy Sweat, The Gates to Recovery (2019).

Mulțumită ispășirii lui Isus Hristos, nu doar că putem fi 
curățați de păcate; putem fi, de asemenea, vindecați de la 
faptul de a păcătui.
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„Bijuteria supremă a restaurării este templul sfânt. Rânduielile și legămintele sacre 
ale acestuia sunt cruciale în pregătirea unui popor care este gata să- I ureze bun 
venit Salvatorului la a Doua Sa Venire.” 1

De- a lungul timpului, Prima Președinție a făcut modificări cu privire la ceremoniile și 
procedurile privind templul, pentru a îmbunătăți experiența din templu pentru membri 
și a- i ajuta pe toți care intră să simtă o legătură mai strânsă cu Dumnezeu în aceste 
locuri sacre.

Ca parte a experienței din templu, membrii se îmbracă în haine de ceremonie care 
au însemnătate doctrinară și simbolică ce datează încă din timpul Vechiului Testament, 
când se preaslăvea în templu (vedeți Leviticul 8 și Exodul 28).

S-au făcut unele modificări cu privire la îmbrăcămintea de ceremonie din templu. 
Aceste modificări nu reflectă schimbări cu privire la simbolismul sau doctrina tem-
plului, ci sunt menite să simplifice experiența din templu, să o facă mai confortabilă și 
accesibilă, îmbrăcămintea fiind mai ușor de îmbrăcat, întreținut și achiziționat.

Printre aceste modificări se numără:

Din partea Primei Președinții

Să ne îmbunătățim  
experiența din templu

„Orice modificări aduse 
rânduielilor și procedurilor 
nu schimbă natura sacră 
a legămintelor făcute [în 
templu]. Modificările fac 
posibil ca legămintele să 
pătrundă în inimile oamenilor 
care trăiesc în perioade și 
împrejurări diferite.”
Președintele Russell M. Nelson, 
adunarea de instruire a 
conducătorilor din cadrul conferinței 
generale, oct. 2019.

•  un design mai simplu pentru văl și robă;
•  renunțarea la materialul din plastic din tocă și la șnurul 

de la tocă și văl;
•  folosirea aceluiași material, mai rezistent, pentru robă, 

tocă și brâu, ceea ce face ca acestea să dureze mai mult 
și să fie mai ușor de întreținut.

Sperăm că aceste modificări vor duce la îmbunătățirea 
acestei experiențe sacre pentru dumneavoastră, pe măsură ce 
faceți din preaslăvirea în templu un obicei constant în viața 
dumneavoastră. ◼
NOTĂ

1. Russell M. Nelson, „Cuvânt de încheiere”, Liahona, nov. 2019, p. 120.
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RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Pot continua să folosesc îmbrăcămintea de 
ceremonie pe care o am deja?

Da. Modelele vechi pot fi folosite până când se 
uzează.
Cum renunț în mod corespunzător la vechea 
îmbrăcăminte de ceremonie?

„Pentru a renunța la îmbrăcămintea de cere-
monie pentru templu uzată, membrii trebuie să 
o distrugă tăind- o, astfel încât scopul pentru care 
era folosită să nu poată fi recunoscut” (Handbook 
2: Administering the Church [2010], 21.1.42).
Pot să modific îmbrăcămintea pe care o am 
acum pentru a reflecta noile modificări?

Da. Mai multe informații despre acest lucru 
pot fi găsite pe store.ChurchofJesusChrist.org/
ceremonialclothing când vă logați folosindu- vă 

contul de membru sau vizitând Serviciile de 
distribuire și solicitând ajutorul unui vânzător.
Pot să donez îmbrăcăminte de ceremonie 
veche?

Când este potrivit, puteți dona îmbrăcăminte 
ușor uzată membrilor de familie sau prietenilor 
înzestrați. Totuși, îmbrăcămintea de ceremonie, 
indiferent de starea în care se află, nu trebuie 
donată unui templu, către Deseret Industries 
sau oricărui alt magazin de haine.
Cum obțin noua îmbrăcăminte?

Pentru informații privind prețul și disponibi-
litatea îmbrăcămintei în zona dumneavoastră, 
accesați store.ChurchofJesusChrist.org/ 
ceremonialclothing sau luați legătura cu  
Serviciile de distribuire.
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În această secțiune

44 Cum aduc tinerii adulți o 
schimbare în restaurarea 
aflată în desfășurare

Împărtășiți povestea voastră
Aveți o povestire extraordinară de împărtășit? 
Sau doriți să citiți articole despre anumite 
subiecte? Dacă da, dorim să auzim părerea 
voastră! Puteți trimite articole sau întrebări 
și sugestii la liahona .ChurchofJesusChrist 
.org.

Găsiți aceste articole și altele:
•  pe liahona .ChurchofJesusChrist .org;
•  în Săptămânal TA (la secțiunea „Tineri 

Adulți” în aplicația Biblioteca Evangheliei);

Tineri adulți

Putem răspândi lumina Evangheliei

Numai în format digital

Crezi că nu ai niciun scop ca tânăr 
adult? Mai gândește- te!
Cesar Gervacio

Folosirea întregii denumiri  
a Bisericii a fost stânjenitoare,  
însă a meritat
Lauri Ahola

Găsind bucurie în a face lucrarea 
Domnului

Clădind împărăția în Noua  
Caledonie
Mindy Selu

Viața de tânăr adult este o perioadă a dezvoltării și ocaziilor și o șansă de 
a începe să vă clădiți viața. Iar acest lucru poate fi copleșitor, captivant și 
înspăimântător în același timp (cu siguranță așa a fost pentru noi).

Dar, deși poate că nu cunoaștem răspunsurile la toate întrebările cele mai  
dificile ale vieții, de un lucru suntem absolut siguri – anume că tinerii adulți au 
fost mereu o forță vitală în restaurarea aflată în desfășurare a Bisericii lui 
Isus Hristos.

În timp ce planificam secțiunea din această lună, am vorbit cu mulți tineri adulți 
despre participarea lor în adunarea lui Israel. Și am fost atât de înduioșați de 
dragostea și devotamentul lor sincere față de Evanghelia lui Isus Hristos. Indiferent 
de circumstanțele lor, acești tineri sfinți își înțeleg rolul vital pe care îl au în 
această ultimă dispensație. În „Cum aduc tinerii adulți o schimbare în restaura-
rea aflată în desfășurare” de la pagina 44, puteți citi despre felul în care tineri adulți 
din India, Ungaria, Barbados, Australia și Statele Unite pregătesc lumea pentru a 
Doua Venire a Salvatorului.

În articolele publicate numai în format digital, Cesar ne oferă sugestii despre 
cum ne putem găsi scopul și putem deveni conducători mai buni. Lauri 
vorbește despre binecuvântările pe care le primim când urmăm sfaturile profetu-
lui. Alți tineri adulți își împărtășesc experiențele legate de slujirea din templu și din 
Biserică, istoria familiei și munca misionară. Și împărtășim un exemplu al unui tânăr 
adult din Noua Caledonie, care ilustrează felul în care membrii tineri fac lucrarea 
Domnului în zone mai mici ale Bisericii.

Indiferent unde vă aflați și care vă sunt circumstanțele, puteți ajuta mai mult 
decât ați putea crede în munca de adunare a lui Israel. În calitate de tineri 
adulți, noi suntem viitorii conducători ai acestei Biserici. Și scânteia eforturilor 
noastre de azi va aprinde și răspândi în viitor lumina Evangheliei în întreaga lume.

Cu stimă,
Chakell Wardleigh și Mindy Selu
Redactori Revistele Bisericii – secțiunea dedicată tinerilor adulți
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Cum aduc tinerii adulți o 
schimbare în restaurarea 
aflată în desfășurare

Ori de câte ori primiți o invitație din partea unui conducător al 
Bisericii de a participa la restaurarea aflată în desfășurare sau  
de a ajuta la adunarea lui Israel, vă gândiți vreodată: „Ce pot face 

eu? Sunt singur”, „Sunt prea tânăr”, „Încă nu sunt căsătorit” sau  
„Nu cunosc suficient. Ce schimbare pot aduce eu?”.

Fiecăruia dintre noi îi trec aceste gânduri prin minte din când în când. 
Dar încercați să eliminați acele îndoieli în timp ce citiți următoarele câteva 
fraze:

•  Joseph Smith avea doar 22 de ani când a început traducerea Cărții 
lui Mormon;

•  Oliver Cowdery avea 22 de ani, iar John Whitmer avea 26 de ani (și 
ambii erau necăsătoriți!) când au început să lucreze în calitate de 
copiști ai lui Joseph;

•  în anul 1835, când a fost organizat primul Cvorum al celor 
Doisprezece Apostoli, membrii acestuia aveau între 23 și 35 de ani;

•  mulți dintre primii sfinți care s- au alăturat Bisericii și au propovă-
duit Evanghelia erau tineri adulți.

În general, Dumnezeu a lucrat prin tinerii adulții în primele zile ale 
restaurării Evangheliei lui Isus Hristos. Oameni asemenea vouă.

Nu uitați acest lucru!
Astăzi, Biserica nu ar crește pe întreg pământul dacă fiecare ar crede 

că nu poate aduce o schimbare. Și voi, – da, voi! – faceți parte dintr- o 
generație aleasă pentru a continua să restaurați și să conduceți Biserica 
lui Isus Hristos azi. H
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Tinerii adulți  
au avut mereu 
un rol important 
în lucrarea de 
salvare.
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Dumnezeu a lucrat prin tinerii 
adulții în primele zile ale restau-
rării. Oameni asemenea vouă.

Ați fost trimiși aici. 
Acum. Pentru un 
motiv.

Vorbind despre generația noastră, preșe-
dintele Russell M. Nelson ne- a învățat: „Trăiți în 
«ceasul al unsprezecelea». Domnul a declarat că 
aceasta este ultima oară când va chema lucră-
tori în via Sa pentru a- i aduna pe cei aleși din 
cele patru colțuri ale lumii. (Vedeți D&L 33:3- 
6.) Iar voi ați fost trimiși să luați parte la acest 
proces de adunare” 1.

Gândiți- vă la armata de 65.000 de misionari 
cu timp deplin care împărtășesc Evanghelia toa-
tă ziua, în fiecare zi, în întreaga lume. Gândiți- vă 
la toți tinerii adulți care fac legăminte în temple, 
folosind puterea preoției restaurate și a bine-
cuvântărilor din templu, făcând legăminte să 
fie credincioși, să- și întărească familiile și să 
clădească împărăția lui Dumnezeu pe pământ. 
Gândiți- vă la tinerii adulți care slujesc în calitate 
de conducători în Biserică în întreaga lume. 
Gândiți- vă la toți cei care merg înainte pentru 

JOSEPH SMITH,  
22 DE ANI
A început tradu-
cerea Cărții lui 
Mormon

OLIVER  
COWDERY,  
22 DE ANI
A început să  
lucreze în calitate  
de copist al lui  
Joseph

JOHN  
WHITMER,  
26 DE ANI
A început să 
lucreze în calitate 
de copist al lui 
Joseph
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a- L urma pe Isus Hristos în pofida încercări-
lor cu care se confruntă. Tinerii adulți au fost 
o parte vitală a restaurării încă de la începu-
turi. Iar restaurarea aflată în desfășurare a 
fost o parte vitală în viața a nenumărați tineri 
adulți ai Bisericii.

Ce înseamnă res-
taurarea pentru noi

Pentru mulți dintre noi, participarea noas-
tră la restaurare este rezultatul lucrurilor pe 
care aceasta ni le- a predat. Pentru Vennela 
Vakapalli, un tânăr convertit din Andhra 
Pradesh, India, „restaurarea înseamnă căuta-
rea revelației. Joseph Smith a căutat revelație 
în pădure. El s- a sfătuit cu Domnul, a așteptat 
răspunsul, a fost răbdător. Îmi place acest 
lucru”. Vennela explică: „Înainte să aud de 
restaurare, nu știam multe lucruri despre 
cum să caut revelație. Unul dintre lucrurile 
care mă uimesc cel mai mult este cât de mult 
timp a petrecut pentru a primi revelație de 
la Dumnezeu. Aceasta este lecția pe care am 
învățat- o de la restaurare”.

Emma și Jacob Roberts, un cuplu tânăr din 

Utah, S.U.A., sunt de acord că restaurarea 
înseamnă „revelație continuă” – pentru noi și 
pentru lume – „că putem avea un profet, un 
purtător de cuvânt al lui Dumnezeu aici, pe 
pământ, ceea ce face să fie sigur că, indife-
rent de schimbările care se produc în lume, 
avem o persoană care lucrează, se roagă și 
conversează cu Dumnezeu pentru a se asi-
gura că suntem pregătiți și putem să facem 
față oricăror provocări pe care ni le aduce 
lumea pe măsură ce aceasta se schimbă”.

„Incomparabila cunoaștere pe care o 
avem datorită restaurării îmi ușurează atât 
de mult viața și o face mai puțin stresantă”, 
spune Jacob. Restaurarea oferă încredințarea 
„că Dumnezeu există, ne iubește și veghează 
asupra noastră”, spune Emma. „Fericirea 
noastră este scopul Său. Ca tineri adulți, 
putem avea încredere totală în El și Îl putem 
urma deoarece știm că țelul Său este să fim 
fericiți. Știm că suntem ființe eterne, iar acest 
lucru îmi oferă multă speranță și credință că, 
indiferent ce fac acum și ce greșeli fac acum, 
totuși, mă pot pocăi și am acest timp pentru 
a progresa și a învăța.”

O astfel de încredințare a ajutat- o și 
pe Ramona Morris, o tânără adultă din 
Barbados, când a auzit prima oară despre 
restaurare. Printre alte lucruri, a dobândit o 
mărturie că „Tatăl Ceresc este acolo pentru 

Restaurarea 
înseamnă 
căutarea 
revelației.

VENNELA VAKAPALLI,  
22 DE ANI, INDIA

Incomparabila cunoaștere 
pe care o avem datorită 
restaurării îmi ușurează 
atât de mult viața și o face 
mai puțin stresantă.

JACOB ROBERTS,  
29 DE ANI, STATELE UNITE
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noi. Restaurarea le oferă pace celor care au îndo-
ieli cu privire la viața lor și se îndoiesc de planul lui 
Dumnezeu pentru ei”.

Dar, deși faptul că a înțeles restaurarea a 
adus claritate în viața ei, ea recunoaște, de ase-
menea, că „fiind atât de departe de sediul cen-
tral al Bisericii, este dificil să am o conexiune cu 
Evanghelia, dar, deoarece am avut o mărturie atât 
de puternică despre Evanghelia restaurată, știu că, 
deși sunt foarte departe, încă simt că fac parte din 
restaurare, că nu sunt singură”.

Și, într- adevăr, nu este. Tineri adulți din întreaga 
lume participă la restaurare prin slujire în templu, 
istoria familiei și muncă misionară. Înțelegând 
revelația personală, pe care o dobândim învățând 
despre Prima Viziune a lui Joseph Smith și res-
taurare, putem continua să căutăm să știm voia 
lui Dumnezeu și ce rol putem juca în restaurarea 
aflată în desfășurare.

Tineri adulți conducând 
Biserica

Chiar dacă suntem tineri adulți, putem fi condu-
cători în Biserică acum. Deși este singura membră a 
Bisericii din familia ei, Janka Toronyi din Győr, Ungaria, 
este întărită de participarea prietenilor ei tineri adulți 
în toate aspectele restaurării: „Mulți dintre prietenii 
mei au plecat în misiune și a fost minunat să vedem 
progresul lor, și, apoi, se întorc și se maturizează atât 
de mult datorită experiențelor lor. Este o experiență 
minunată pentru fiecare dintre noi. Și este mereu 
minunat să- mi văd prietenii tineri adulți slujind în 
chemările lor și, uneori, chiar creându- și ocazii de a 
sluji, cum ar fi să se ofere ca voluntari la conferințele 
FSY (Pentru întărirea tineretului). Simt că restaurarea 
nu înseamnă întotdeauna să le propovăduim oameni-
lor Evanghelia – înseamnă să întărim membrii pe care 
îi avem”.

Restaurarea le ofe-
ră pace celor care au 
îndoieli cu privire la 
viața lor și se îndo-
iesc de planul lui 
Dumnezeu pentru ei.

RAMONA MORRIS,  
28 DE ANI, BARBADOS

Restaurarea înseamnă să întărim  
membrii pe care îi avem.

JANKA TORONYI,  
24 DE ANI, UNGARIA
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Tinerii adulți din Ungaria înțeleg că ei 
sunt viitorii conducători ai Bisericii. „Este 
nevoie de noi și trebuie să ne ridicăm la înălți-
mea misiunii, care, uneori, ne copleșește“, 
recunoaște Janka. „Domnul grăbește lucrarea, 
iar noi facem parte din ea. Uneori ne întrebăm: 
«Cum am să fac aceasta?». Dar este minunat 
să vedem încrederea pe care o au conducăto-
rii noștri în noi. Este motivant pentru cei care 
iubesc Biserica și au o mărturie puternică, pen-
tru că știm că, într- o zi, vom avea responsabili-
tăți. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea 
pentru propriul progres spiritual.”

Sean și Stefany Joseph din vestul 
Australiei participă la restaurare oferind 
îndrumare tinerilor din episcopia lor. „Pentru 
mine, participarea la restaurare înseamnă 
să ajutăm generațiile viitoare să înțeleagă ce 
este Evanghelia și cum îi poate ajuta pe ei și 
pe alții în viețile lor”, spune Stefany. „Putem 
ajuta la punerea unei temelii mai puternice a 
Bisericii în țara noastră în viitor.”

„Dorim să ajutăm tinerii să dobândească 

o mărturie despre Cartea lui Mormon și 
Joseph Smith și să își dea seama că sunt, într- 
adevăr, copii ai lui Dumnezeu”, explică Sean. 
„Nu dorim să fie lucrul despre care doar au 
cântat la Societatea Primară – dorim să știe, 
de fapt, că este adevărat”.

Cât pentru Vennela, nu este mereu ușor 
să trăiască în acord cu Evanghelia în India, 
dar știe că tăria membrilor tineri adulți 
de acolo îi va inspira pe alții și va ajuta la 
procesul restaurării. „Aici, toți tinerii adulți 
sunt foarte credincioși. Ei caută ocazii 
să- și împărtășească mărturiile”, spune ea. 
„Suntem pionieri în India. Ne mutăm din 
locuri diferite, iar unii dintre noi chiar își 
părăsesc familiile. Viața poate fi dificilă aici, 
dar tot alegem să trăim potrivit Evangheliei. 
Scripturile îmi oferă speranță, tărie și curaj.”

Indiferent unde ne aflăm, ca tineri adulți 
putem continua să avem o influență puter-
nică în restaurarea aflată în desfășurare 
prin credința și angajamentul nostru față de 
Evanghelie.

Pentru mine, participarea la 
restaurare înseamnă să aju-
tăm generațiile viitoare să 
înțeleagă cum îi poate ajuta 
Evanghelia pe ei și pe alții în 
viețile lor.

STEFANY JOSEPH,  
28 DE ANI, AUSTRALIA
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Viitorul Bisericii: 
depinde de noi

Noi suntem viitorul Bisericii. Purtăm bătă-
lia finală. Tatăl Ceresc contează pe noi să- L 
ajutăm să facă lucrarea Sa – lucrarea Sa care 
schimbă vieți pentru totdeauna. El știe că sun-
tem suficient de puternici să mergem înainte 
și să luptăm împotriva tuturor lucrurilor pe 
care dușmanul le are pregătite pentru noi. Iar 
Satana devine din ce în ce mai disperat. Știe 
că poartă o bătălie pierdută deoarece lucrarea 
Domnului va triumfa.

„Știm că Domnul grăbește lucrarea și 
nimeni nu o poate opri”, spune Janka. „Știm 
că ea va fi dusă la bun sfârșit indiferent ce se 
întâmplă. Dar trebuie să hotărâm dacă dorim 
să facem parte din ea și să o ajutăm să mear-
gă înainte sau să privim de pe margine. Avem 
libertatea de a face parte din ea și mărturia 
necesară pentru a putea alege ce este drept 
și a alege să- L urmăm pe Hristos. Trebuie să 
facem parte din ea.”

Deci, depinde de noi să alegem de care parte 
dorim să fim.

Depinde de noi să avem curajul să susținem 
ceea ce credem.

Depinde de noi să căutăm revelație personală pentru viețile 
noastre.

Depinde de noi să permitem încercărilor dificile cu care ne confrun-
tăm să ne întărească credința în Salvator.

Depinde de noi să- L urmăm și să facem tot ce putem pentru a- i 
aduce pe alții la El.

Depinde de noi să îndurăm până la sfârșit cât de bine putem.
Suntem, într- adevăr, în ultimele zile. Iar faptul de a conduce 

Biserica în ceea ce președintele Nelson numește „cea mai importantă 
dispensație din istoria lumii” 2 pare a fi o responsabilitate copleșitoare. 
Dar, gândiți- vă – Tatăl Ceresc a avut suficientă încredere în noi, încât 
ne- a păstrat pentru a veni pe pământ în această perioadă, în această 
perioadă în care ne confruntăm cu nenumărate ispite și distrageri și 
cu atât de multe opinii contradictorii.

Tatăl Ceresc nu ne- a trimis în cea mai importantă dispensație pen-
tru a eșua. El ne cunoaște potențialul, tăria, curajul și, în cele din urmă, 
El știe că putem aduce o schimbare în restaurarea Bisericii, indife-
rent de vârsta noastră sau starea civilă. Indiferent cât de imposibile 
pot părea încercările noastre și propovăduirea Evangheliei pe întreg 
pământul, avându- L pe El lângă noi, cine ar putea să lupte împotriva 
noastră? El ne va ajuta să îndeplinim imposibilul. ◼

NOTE
 1. Russell M. Nelson, „Să fim oameni ai mileniului adevărați”, Liahona, oct. 2016, p. 48.
 2. Russell M. Nelson, „Să fim oameni ai mileniului adevărați”, Liahona, p. 46.

Puteți descoperi mai multe povestiri ale tinerilor adulți din întreaga lume care par-
ticipă la restaurare în articolul publicat numai în format digital intitulat „Găsind 
bucurie în a face lucrarea Domnului”.
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52 Întăriți- vă credința prin 
Prima Viziune
Vârstnicul Neil L. Andersen

56 Un taxi, un elev și un 
răspuns la rugăciune
Sydney Chime Ihunwo

58 Dobândindu- mi credința 
pas cu pas
Vârstnicul Edward Dube

62 Întrebări și răspunsuri: 
Prima Viziune și Cartea 
lui Mormon

64 Patru ilustrații despre 
săptămâna Paștelui

Sunt convertită 
la Biserică. Unul dintre 
lucrurile care m- au atras la început au 
fost activitățile pentru tineri. Chiar și acum 
îmi place să petrec timp cu prietenii din 
Biserică, cărora le place să se distreze într- 
un mod plăcut și înălțător. Îmi place mai 
ales să merg cu ei la Templul Suva, Fiji, în 
fiecare săptămână.

În Fiji, există multă presiune din partea 
celor de vârsta ta. Adesea, magazinele nu 
îți cer documente pentru a- ți verifica vârsta 
înainte să cumperi alcool, țigări și așa mai 
departe. Copiii le cumpără tot timpul. Poate 
fi greu să alegi ce este drept.

Unele dintre persoanele care mă ajută 
să rămân puternică sunt frații și surorile 
mele mai mici. Sunt cea mai mare și mă 
gândesc la ei de fiecare dată când sunt 
tentată să fac ceva rău. Nu doresc să ia 
hotărâri greșite văzându- mă pe mine 
făcând aceasta prima oară. Înainte ca mama 
mea să moară, m- a rugat să- i promit că voi 
avea grijă de frații și surorile mele și că le 
voi fi mereu alături.

Deocamdată, sunt singura membră a 
Bisericii dintre frații și surorile mele. Dar 
mă rog pentru ei în fiecare zi. Îi mulțumesc 
Tatălui Ceresc pentru viața lor și mă rog ca 
ei să ajungă să cunoască Evanghelia Sa.  
Ei mă țin puternică.

Mikayla J., 17 ani, Fiji

TINERI

ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE
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CÂND AVEAM 16 ANI, am călătorit 
de acasă, din Idaho, la o conferință pe 
coasta de est a Statelor Unite, la care au 
participat tineri băieți și tinere fete din 
toate cele 50 de state și din aproape 40 
de națiuni. Până atunci, rareori fusesem 
într- o situație în care crezurile și convin-
gerile mele să fie diferite de ale celor din 
jurul meu.

Într- o seară, într- o adunare informală 
de grup, s- a pornit o discuție despre 
unele dintre crezurile și practicile 
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din 
Zilele din Urmă. Dintr- o dată, un grup de 
elevi și- au îndreptat atenția asupra mea 
și au început să pună întrebări, unele 
dintre ele criticând credința noastră.

M- au luat pe nepregătite. Dar, după 
ce m- am gândit puțin, am început să 
împărtășesc câteva principii de bază IL
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Vârstnicul  
Neil L. Andersen
din Cvorumul celor  
Doisprezece Apostoli

m- am întors în camera mea în acea 
seară, mi- am dat seama că persoana 
asupra căreia acea experiență avusese 
cel mai mare impact eram eu. Simțisem 
eu însumi puterea de a depune mărtu-
rie despre Dumnezeu Tatăl, Isus Hristos 
și Prima Viziune.

De la acea experiență de acum mai 
bine de 50 de ani, am depus mărturie de 
sute de ori despre Tatăl, despre Fiul și 
despre profetul Joseph Smith. În astfel 
de experiențe, am simțit în mod constant 
confirmarea mărturiei prin Duhul Sfânt.

Aș dori să împărtășesc cinci principii 
pe care le- am învățat din înțelegerea 
mea spirituală cu privire la Prima 
Viziune. Aceste principii mi- au întărit 
mărturia și dorința de a- I urma pe Tatăl 
nostru Ceresc și pe Fiul Său Preaiubit. 
Sper să vă întărească și pe voi.

ÎNTĂRIȚI- VĂ  
CREDINȚA PRIN  
PRIMA VIZIUNE

ale Evangheliei. Am explicat că avem un 
Tată Ceresc, că suntem fiii și fiicele Sale 
și că suntem pe pământ pentru a ne 
dezvolta credința în Isus Hristos și a o 
dovedi alegând binele în locul răului.

Împărtășind aceste principii, am ajuns 
la mărturia lui Joseph Smith. Ceilalți elevi 
nu întrebaseră despre Joseph Smith, dar 
eu am ajuns să vorbesc despre începu-
turile lucrurilor în care credeam. Când 
am început să vorbesc despre apariția 
Tatălui și Fiului în Dumbrava Sacră, 
dintr- o dată s- a lăsat tăcerea. Un senti-
ment pătrunzător de sfințenie și putere 
spirituală a pătruns în încăpere și m- a 
învăluit, ghidându- mi vorbele.

După aceea, mai mulți elevi mi- au 
mulțumit pentru convingerile mele 
puternice. Unii chiar mi- au cerut mai 
multe informații despre Biserică. Când 
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Mă rog ca voi să folosiți 
tiparul de rugăciune al lui 
Joseph, să învățați adevărurile 
pe care el le- a învățat și să  
vă întăriți credința în Tatăl 
vostru Ceresc și în Fiul Său, 
Isus Hristos.
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1. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt 
Ființe distincte

Timp de secole, erudiții religioși și 
filozofii au dezbătut natura lui Dumnezeu 
Tatăl, a lui Isus Hristos și a Duhului Sfânt. 
Mulți credeau că erau una și aceeași 
ființă. Datorită experienței lui Joseph de 
acum 200 de ani din Dumbrava Sacră, 
cunoaștem adevărul absolut despre 
natura lui Dumnezeu.

În primul rând, El trăiește! În al doilea 
rând, Tatăl și Fiul sunt două Ființe sepa-
rate, glorioase și înviate, diferite una de 
cealaltă. Ulterior, Joseph a învățat că: 

Declarația oficială despre familie 
afirmă: „Toate ființele umane – bărbați 
și femei – sunt făcute după chipul lui 
Dumnezeu. Fiecare este în spirit un fiu 
sau o fiică iubită ai unor părinți cerești 
și, datorită acestui lucru, fiecare are o 
natură și un destin divin” 2. Tatăl nostru 
Ceresc a declarat în mod clar acel des-
tin: „Aceasta este lucrarea Mea și slava 
Mea – să realizez nemurirea și viața 
veșnică a omului” (Moise 1:39).

Adevărata noastră identitate vine 
de la Dumnezeu și suntem aici, pe 
pământ, pentru a deveni mai asemă-
nători Lui. Această înțelegere cu privire 
la Prima Viziune m- a ajutat, ca tânăr 
băiat, să știu că aveam un Tată Ceresc 
personal care mă iubea și voia să mă 
întorc la El.

3. Putem fi iertați de păcatele 
noastre

Una dintre grijile cele mai mari ale lui 
Joseph era să fie iertat de păcatele sale. 
Într- o relatare despre Prima Viziune, 
Domnul i s- a adresat tânărului căutător al 
adevărului cu aceste cuvinte: „Joseph, fiul 
Meu, păcatele tale îți sunt iertate.  
Du- te, urmează legile Mele și ține porunci-
le Mele. Iată, Eu sunt Domnul slavei.  
Am fost răstignit pentru lume, ca toți cei 
care cred în numele Meu să poată avea 
viață veșnică” 3.

Joseph a învățat că, prin ispășirea lui 
Isus Hristos, el putea fi iertat de păcatele 
sale și putea deveni curat și pur înaintea 
lui Dumnezeu. A dobândit cunoașterea 
sigură că Isus Hristos a luat asupra Sa 
păcatele și poverile tuturor care au trăit 
și vor trăi vreodată pe pământ.

Din Prima Viziune, învățăm că, datorită 
harului Salvatorului Isus Hristos, și noi 

„Duhul Sfânt nu are un trup din carne și 
oase, ci este un personaj de spirit. Dacă 
nu era așa, Duhul Sfânt nu putea trăi în 
noi” (Doctrină și legăminte 130:22).

2. Noi suntem fii și fiice ale lui 
Dumnezeu

Prin Prima Viziune și alte experiențe, 
profetul Joseph a învățat că Dumnezeu 
nu este o putere îndepărtată care a 
creat lumea și pe locuitorii ei, iar apoi a 
uitat de ei. În realitate, fiecare dintre noi 
este „o fiică iubită [sau un fiu iubit] ai 
unor părinți cerești” 1.

DIN PRIMA VIZIUNE, ÎNVĂȚĂM 
CĂ ACESTE FIINȚE CELESTIALE NE 
CUNOSC PERSONAL, AȘA CUM L- AU 
CUNOSCUT PE JOSEPH.
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putem fi iertați de păcatele noastre și, într- o 
bună zi, putem sta curați înaintea Tatălui.

4. Tatăl nostru Ceresc aude și 
răspunde la rugăciunile noastre

În acea zi din anul 1820, în dum-
bravă, Joseph a învățat că Tatăl Ceresc 
aude și răspunde la rugăciuni. Mai 
târziu, Joseph a scris: „Aveam deplină 
încredere că voi obține o manifestare 
divină după cum avusesem una mai 
înainte” ( Joseph Smith – Istorie 1:29). 
Exemplul său ne învață că ne putem 
ruga Tatălui nostru Ceresc pentru a 
primi răspunsurile proprii.

Joseph a repetat acest tipar al 
rugăciunii din nou și din nou. Joseph a 
avut încredințarea că Domnul îi va auzi 
rugăciunile și va răspunde acestora. El 
s- a rugat pentru lucruri pentru care, 
probabil, și voi v- ați rugat.

S- a rugat pentru a avea înțelepciune 
(vedeți Joseph Smith – Istorie 1:12- 13).

S- a rugat cu privire la botez (vedeți 
Joseph Smith – Istorie 1:68).

S- a rugat pentru mântuire (vedeți 
Doctrină și legăminte 121:1- 4).

S- a rugat pentru misionari (vedeți 
Doctrină și legăminte 109:22).

S- a rugat pentru Biserică, membrii 
ei și conducătorii ei (vedeți Doctrină și 
legăminte 109:71- 76).

Și s- a rugat pentru familia sa (vedeți 
Doctrină și legăminte 109:68- 69).

Acesta este un tipar pentru noi. 
Joseph ne- a arătat că noi, toți, ne putem 
adresa Tatălui nostru în rugăciune.

5. Tatăl și Fiul ne cunosc 
personal

Din Prima Viziune, învățăm că aceste 
Ființe celestiale ne cunosc personal, așa 

cum l- au cunoscut pe Joseph. Tatăl, l- a 
chemat pe Joseph pe nume și, „arătând 
către celălalt”, a spus: „Acesta este Fiul 
Meu Iubit. Ascultă- L! ” ( Joseph Smith – 
Istorie 1:17).

Tatăl și Fiul au știut nevoile, fră-
mântările și dorințele lui Joseph, la 
fel cum le știu pe ale noastre. Ei știu, 
de asemenea, succesele și tristețile 
noastre.

În tinerețe, m- am rugat pentru multe 
lucruri. Acum, când privesc în urmă, 
unele dintre acele lucruri nu par să fie 
atât de importante. Dar erau importan-
te pentru mine atunci și am înțeles de 
la o vârstă fragedă că aveam un Tată în 
Cer care mă asculta. Nu am primit un 
răspuns imediat, dar am simțit că, la 
timpul Său și în felul Său, El avea să- mi 
onoreze cererea în cel mai bun mod 
pentru mine.

Aveți încredere și fiți încredințați 
că Dumnezeu vă va vorbi. Credeți în 
sentimentele care vă pătrund adânc în 
inimă. Am ajuns să cred în rugăciune și 
să- i înțeleg puterea deoarece am aflat 
despre experiențele profetului Joseph 
Smith. Am știut că Dumnezeu îmi cunoș-
tea numele și că îmi va răspunde, așa 
cum vă cunoaște numele voastre și vă 
va răspunde vouă.

Mărturie
În mulți dintre cei 68 de ani de viață 

ai mei pe pământ, am pus tiparul de 
rugăciune al lui Joseph la încercare. 
Asemenea tuturor ucenicilor Salvatorului, 
am primit răspunsuri din cer. Eu știu 
că Isus este Hristosul. El este Fiul lui 
Dumnezeu. El a înviat și trăiește azi. El 
are puterea să ne ierte păcatele. Prin 
credința, supunerea și pocăința noastră, 

El ne poate aduce în siguranță înapoi în 
casa noastră cerească.

În calitate de apostol al Domnului 
Isus Hristos și de martor rânduit al Său, 
depun mărturie cu încredințarea și con-
vingerea confirmate de Spiritul Sfânt că 
Tatăl și Fiul i S- au arătat lui Joseph Smith 
în Dumbrava Sacră. Mă rog ca voi să folo-
siți tiparul de rugăciune al lui Joseph, să 
învățați adevărurile pe care el le- a învățat 
și să vă întăriți credința în Tatăl vostru 
Ceresc și în Fiul Său, Isus Hristos. ◼
NOTE
 1. „Crezul Tinerelor Fete”, youngwomen .Church 

ofJesusChrist .org.
 2. „Familia: o declarație oficială către lume”, 

Liahona, mai 2017, p. 145.
 3. „Joseph Smith’s Accounts of the First Vision”, 

josephsmithpapers .org.
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Am avut un sentiment că- l vom 
găsi, așa că de ce nu reușeam?

Un TAXI,  
un ELEV și un 
RĂSPUNS  

LA RUGĂCIUNE
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Într- o zi, colegul meu misionar și cu mine am primit o 
recomandare de a- i preda unui bărbat care locuia într- un 
sat numit Tema, lângă frumosul oraș Accra din Ghana. 

Numerotarea caselor din acel sat nu era foarte exactă, așa că 
am primit îndrumări scrise care să ne ajute să găsim casa.

Când am sosit în sat, am urmat îndrumările, dar nu am putut 
găsi bărbatul deoarece erau multe case care semănau între ele. 
Neștiind ce să facem, am hotărât să batem la uși și să întrebăm, 
dar nimeni nu părea să cunoască bărbatul pe care îl căutam. 
Am simțit îndemnul de a- I cere ajutor Tatălui Ceresc.

După rugăciune, am avut sentimentul că vom găsi bărbatul 
pe care îl căutam, așa că ne- am intensificat eforturile. Totuși, 
nu l- am găsit. Obosisem și am hotărât să ne întoarcem în zona 
noastră de prozelitism pentru că aveam alte întâlniri programa-
te. Când ne- am întors în stația de taxiuri, șoferul de taxi care ne 
adusese în sat a văzut dezamăgirea de pe chipurile noastre și 
ne- a întrebat dacă am găsit pe cine căutam. Răspunsul nostru a 
fost, bineînțeles, nu.

El a sugerat să intrăm într- o școală care se afla la colțul 
străzii și să întrebăm acolo. I- am spus că nu așa fusesem îndru-
mați, dar a insistat. Am coborât din taxi și ne- am îndreptat spre 
școală – nu pentru că credeam că vom găsi pe cineva, ci doar 
pentru a- i face pe plac prietenului nostru îngrijorat.

În timp ce mergeam spre clădirea administrativă a școlii, un 
băiețel a început să alerge spre noi. A zâmbit și ne- a spus că el 
și fratele lui erau singurii membri ai Bisericii lui Isus Hristos a 
Sfinților din Zilele din Urmă din acel sat și că ne putea ajuta.

Colegul meu și cu mine ne- am uitat unul la altul și nu ne 
venea a crede. A fost un miracol. Băiatul ne- a ajutat să găsim 
bărbatul pe care- l căutam și, în cele din urmă, acesta a acceptat 
Evanghelia și a fost botezat.

Această experiență m- a învățat că Tatăl Ceresc răspunde 
rugăciunilor la timpul și în felul Său. Când nu primim răspunsuri 
imediate la rugăciunile noastre, putem da dovadă de credință în 
El și putem învăța să fim răbdători. ◼
Autorul locuiește în Rivers State, Nigeria.

Sydney Chime Ihunwo



58 L i a h o n a

IL
U

ST
RA

ȚI
I D

E 
G

RE
G

 N
EW

BO
LD

Vârstnicul Edward Dube
din Cei Șaptezeci

Dobândindu- mi 
credința  
pas cu pas
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Unul dintre momentele definitorii 
din viața mea s- a petrecut în timp 
ce aveam 10 ani, când am petre-

cut două săptămâni învățând doctrina 
catolică în cadrul Loreto Roman Catholic 
Mission (Misiunii Romano- catolice 
Loreto), la aproximativ 32 de km de satul 
meu Silobela din Zimbabwe. Am ajuns să- 
L cunosc și să- L iubesc pe Salvatorul Isus 
Hristos și să privesc către Domnul datori-
tă acelor prime lecții și impresii.

În timp ce mă aflam în capela catoli-
că, am văzut picturi pe pereți reprezen-
tând scene din viața Salvatorului: scene 
reprezentând nașterea lui Isus Hristos, 
momentul în care a predat în templu, 
rugăciunea din Grădina Ghetsimani, 
purtarea crucii spre Dealul Căpățâna, 
răstignirea pe Golgota și învierea Sa. 
M- a întristat să văd acele cuie și acei 
spini. Până să ajung la pictura ce înfățișa 
răstignirea, ochii meu erau plini de 
lacrimi. Și, de fiecare dată, plângeam și 
spuneam: „A trecut prin atât de multe, 
doar pentru mine”.

În timpul ceremoniei de confirmare, 
unul dintre preoți m- a privit în ochi și a 
spus: „Tu ești lumina lumii” (vedeți Matei 
5:14). Apoi, arătând către o lumânare 
aprinsă, L- a citat pe Salvator: „Tot așa să 
lumineze și lumina [ta] înaintea oameni-
lor, ca ei să vadă faptele [tale] bune și să 
slăvească pe Tatăl [tău] care este în ceruri” 
(Matei 5:16).

În timp ce învățam mai multe lucruri 
despre Isus, am început să doresc să le 
fiu de ajutor altora. De exemplu, trebuia 
să aducem apă de la 8 kilometri depăr-
tare de satul nostru. Adesea, femeile 
din sat, inclusiv mama mea, duceau pe 
cap recipiente de 20 de litri pline cu apă. 
Adesea, după experiența mea la semi-
narul catolic, am împins un recipient de 
200 de litri plin cu apă pentru a- mi ajuta 
mama și, de asemenea, am ajutat alte 
două vecine care erau văduve. Îmi amin-
tesc sentimentul plăcut pe care l- am avut 
de fiecare dată când i- am ajutat pe alții.

Aceste experiențe m- au ajutat să- mi dez-
volt credința în Tatăl Ceresc și Isus Hristos 

Este nevoie de timp pentru a 
dobândi o mărturie. Adesea, 
este nevoie de mai multe expe-
riențe mici care se îmbină.

și m- au pregătit în mod indirect să accept 
Evanghelia lui Isus Hristos la 22 de ani.

PRIMIREA CĂRȚII LUI MORMON
Am crescut într- o perioadă de tranziție 

a țării mele. Minoritatea albilor condusă 
de Ian Smith a declarat independența de 
Marea Britanie în anul 1965. Acest lucru 
a dus la sancțiuni din partea Națiunilor 
Unite și a declanșat un război civil care a 
durat mulți ani, până în anul 1980, anul 
în care Zimbabwe și- a dobândit indepen-
dența. După ce mi- am încheiat educația, 
m- am mutat într- un oraș pentru a munci 
și nu am participat la nicio adunare a 
vreunei biserici timp de mai mulți ani.

Într- o zi, mă jucam cu fiii șefului meu. 
Erau în vârstă de nouă și șapte ani. Ei au 
spus: „Să știi că tatăl nostru este preșe-
dinte de ramură în Biserica noastră”. Au 
explicat ce este un președinte de ramură 
și, fără să mă gândesc, am spus: „Tatăl 
vostru nu o să ajungă în cer”. Mi- am dat 
seama că făcusem o mare greșeală și 
m- am gândit cu disperare ce aș putea 
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fiind plecați din oraș, așa că am luat car-
tea și m- am dus lângă o stație de tren din 
apropiere să citesc. Când am citit în acea 
zi, m- am simțit motivat să fac bine, dar 
ce m- a inspirat din ceea ce am citit mai 
târziu a fost 3 Nefi 11. Am citit despre 
nefiții care au supraviețuit războiului și 
necazurilor și cărora, apoi, Salvatorul Isus 
Hristos li S-a arătat.

Țara mea trecuse prin război timp de 
15 ani. Unii dintre oamenii cu care cres-
cusem în satul meu s- au dus la război și 
nu s- au mai întors. Alții au rămas invalizi 
pe viață.

Așadar, când citeam despre nefiți, am 
simțit ca și cum Salvatorul Isus Hristos 
îmi întindea mie o mână de ajutor când 
a spus: „Ridicați- vă și veniți către Mine 
ca să puteți să… simțiți urmele cuielor în 
mâinile Mele și în picioarele Mele, pentru 
ca să știți că Eu sunt Dumnezeul lui Israel 
și Dumnezeul întregului pământ; și că 
Eu am fost ucis pentru păcatele lumii” 
(3 Nefi 11:14).

Am simțit ca și cum El îmi întindea mie 
o mână de ajutor, invitându-mă să vin la 

El. Mi- am dat seama că puteam dobândi 
o mărturie. A schimbat totul.

DOBÂNDIREA MĂRTURIEI MELE
Mi- a luat câteva luni să- mi adun cura-

jul să mă duc la biserică. Știam unde era 
biserica, dar nu era niciun misionar în 
micuța noastră ramură. În luna februa-
rie a anului 1984, am pășit în capela 
Kwekwe. Voiam să ies imediat. Nu eram 
sigur dacă mă simțeam binevenit, așadar 
stăteam în spate, gata să ies. După des-
chiderea adunării, președintele ramurii, 
Mike Allen, și- a depus mărturia despre 
Salvatorul Isus Hristos și Cartea lui 
Mormon. Am simțit că este locul potrivit 
pentru mine. De asemenea, următoarea 
persoană și- a depus mărturia despre 
Salvator și Cartea lui Mormon și la fel 
a făcut cea de- a treia. Eram extrem de 
fericit. Nu mi- am putut aduna curajul să 
mă duc la pupitru, așa că m- am ridicat 
de unde eram și am spus: „Îl iubesc  
pe Isus. Citesc Cartea lui Mormon”.  
Și m- am așezat. Acela a fost  
începutul mărturiei mele.

spune pentru a- i face să uite de comenta-
riul meu. La sfârșitul zilei, când l- au văzut 
pe tatăl lor, au alergat la el și i- au repetat 
ce le spusesem. Am crezut că o să- mi 
pierd locul de muncă.

Mai devreme, șeful meu îmi arătase 
o haină pe care o purtase când fusese 
în armată, care indica faptul că ucisese 
în luptă. De aceea am spus ce am spus. 
El m- a întrebat foarte calm de ce am spus 
acel lucru. I- am spus: „Șefule, țineți minte 
când mi- ați spus că ați ucis în război. În 
Biblie este scris: «Să nu ucizi»”.

M- a întrebat la ce biserică mergeam. 
I- am spus că obișnuiam să merg la 
Biserica Catolică, dar că nu mai fusesem 
de mulți ani. Mi- a împărtășit povestiri 
din Vechiul Testament despre războaie 
și ostilități, și, apoi, mi- a dat un exem-
plar al Cărții lui Mormon. M- am bucurat 
foarte mult că nu mi- am pierdut locul 
de muncă.

Mi- a dat Cartea lui Mormon în anul 
1981, dar nu am citit- o și nici măcar 
nu am deschis- o timp de doi ani. Într- o 
duminică, eram plictisit, prietenii mei 
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Am învățat că faptul  
de a fi un ucenic  
este un proces și 
trebuie să mergem 
înainte.

Acele 
mărturii au fost 

felul Domnului de 
a- mi întinde o mână 

de ajutor, pentru că 
m- au ajutat să am acel 

sentiment de apartenență. 
Am simțit că acei oameni 

erau frații și surorile mele. În 
zilele care au urmat, m- am rugat 

pentru ei și pentru a fi acceptat. 
Acolo, am întâlnit membri care erau 

atât de buni și care m- au ajutat.
S- au întâmplat multe lucruri în acea 

zi în care am intrat în capelă. Mă întreb 
ce s- ar fi întâmplat dacă acei membri nu 
și- ar fi depus mărturiile. Nu putem ști 
niciodată dacă cineva trece prin greutăți. 
Când vă ridicați și spuneți ceea ce simțiți, 
acel lucru poate fi exact ceea ce au nevo-
ie ceilalți să audă.

Depuneți- vă des mărturia. Când o 
faceți, vă întăriți și îi întăriți pe alții din jurul 
vostru. Apărați- vă crezurile. Pe măsură ce 
urmați sfaturile din Cartea lui Mormon, vă 
veți apropia mai mult de Salvator.

APROPIAȚI- VĂ DE SALVATOR
Timpul petrecut în cadrul Misiunii 

Romano- catolice Loreto m- a ajutat să 
devin un ucenic al Salvatorului Isus Hris-
tos. De atunci, am învățat că faptul de a 
fi un ucenic este un proces și trebuie să 
mergem înainte indiferent de slăbiciunile 
și limitele noastre. Când acceptăm invi-
tația: „Voi fiți dar desăvârșiți, după cum 
și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit” 
(Matei 5:48), vom progresa spre viața 
veșnică „rând după rând, precept după 
precept” (vedeți Doctrină și legăminte 
98:12).

Știm că drumul nu va fi mereu ușor  
și că, pe parcurs, vom avea parte de 
unele dificultăți și dureri, dar faptul  
de a privi către Domnul este singurul 
mod în care putem găsi pace în viața 
noastră.

Ispășirea lui Isus Hristos înseamnă 
totul pentru mine. Știu că Salvatorul ne 
ajută. Trebuie să privim către El, să- L 
urmăm și să întindem altora o mână 
de ajutor pentru a- i înălța, la fel cum o 
face El. ◼
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Dezvoltați- vă credința
Când este vorba de între-
bări spirituale, nu avem 
nevoie doar de logică; 
avem nevoie și de credință 
pentru a ști că Prima 

Viziune chiar s- a putut întâmpla. Ne 
putem dezvolta acea credință rugându- 
ne Tatălui Ceresc și ascultând Spiritul.

Julia B., 17 ani, California, S.U.A.

Studiați Biblia
Rugați- vă prietenii să studieze 
Biblia. Dacă cred că este cuvântul lui 
Dumnezeu, ar trebui să creadă și că 
Dumnezeu ne vorbește azi prin viziuni, 
cum ar fi Prima Viziune, deoarece a făcut 
la fel cu Adam, Moise, Isaia și alți profeți 
în multe moduri diferite.

Vârstnicul Muanda, 22 de ani, Misiunea 
Nairobi, Kenya

Î N T R E B Ă R I  Ș I  R Ă S P U N S U R I

Cereți de la 
Dumnezeu
Faptul că apostazia a 
durat sute de ani nu 
înseamnă că Dumnezeu 
a încetat să le mai apară 

oamenilor. Trebuie să avem o inimă 
umilă și să- L întrebăm pe Dumnezeu cu 
intenție adevărată și inimă sinceră, la fel 
cum a făcut Joseph Smith.

Jeremi E., 19 ani , Kinshasa, Republica 
Democrată Congo

Ce spuneți 
când prietenii 
voștri nu cred 
că lucruri 
precum 
Prima Viziune 
s- ar putea 
întâmpla?

„Prin revelație 
personală, puteți 
primi propria 
mărturie că volumul 
Cartea lui Mormon 
este cuvântul lui 
Dumnezeu, că Joseph 
Smith este un profet 
și că aceasta este 
Biserica Domnului. 
Indiferent de ceea 
ce spun sau fac 
alții, nimeni nu 
poate să vă ia 
mărturia transmisă 
inimii și minții 
dumneavoastră 
în legătură cu ce 
este adevărat.”
Președintele Russell M. Nelson, 
„Revelație pentru Biserică, revelație 
pentru viața noastră”, Liahona, 
mai 2018, p. 95.
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Credeți în Dumnezeu
Mi- aș întreba prietenii: 
„Credeți în Dumnezeu? 
Credeți că El a creat toate 
lucrurile? Credeți că El S- a 
arătat profeților în vechi-

me? Și, dacă credeți, de ce nu credeți 
că acest lucru este posibil acum? Este 
posibil”.

Sarah M., 16 ani, Utah, S.U.A.

Împărtășiți- vă mărturia
Le împărtășesc prietenilor mei mărturia 
că Tatăl nostru Ceresc revelează lucruri 
copiilor Săi atunci când aceștia Îi cer 
cu inima sinceră să cunoască adevărul. 
Joseph Smith a avut dorința să cunoască 
adevărul și a acționat conform credinței 
sale. Și voi vă puteți bucura de o expe-
riență minunată dacă Îi cereți acest lucru 
în rugăciune Tatălui Ceresc, din toată 
inima.

Mara C., 20 de ani, Lima, Peru

Cum a tradus Joseph Smith  
Cartea lui Mormon?
Înainte să ascundă plăcile de aur, Moroni, ultimul profet din Cartea lui 
Mormon, a scris pe pagina de titlu a cărții că aceasta va fi tradusă „prin 
harul și puterea lui Dumnezeu”. Aceasta rămâne cea mai bună descriere  
a felului în care s- a tradus Cartea lui Mormon.

Joseph Smith a dictat copiștilor cuvintele traducerii, în mare parte lui 
Oliver Cowdery. Deoarece Joseph traducea o limbă complet necunoscută, 
el a trebuit să se bazeze pe Domnul. Un mod prin care a ajutat Domnul 
a fost să ofere instrumente fizice necesare lui Joseph pentru a putea 
traduce. Martorii au spus că Joseph se uita în instrumente, iar cuvintele 
îi apăreau în limba engleză. Instrumentele traducerii au inclus „tălmăci-
toare” sau „Urimul și Tumimul” – două pietre transparente prinse într- un 
cadru de metal pentru ca Joseph să se poată uita prin ele. Acestea i- au 
fost date lui Joseph alături de plăci. Un alt instrument pe care l- a folo-
sit Joseph a fost „piatra văzătorului”, în care se uita, de obicei punând 
piatra într- o pălărie. Joseph găsise această piatră mai demult și o folosise 
pentru a găsi lucruri ascunse sau pierdute. El a folosit atât tălmăcitoarele, 
precum și piatra văzătorului în timp ce traducea, bazându- se mereu pe 
inspirație din cer.

Traducerea Cărții lui Mormon a fost într- adevăr miraculoasă și a fost 
făcută „prin harul și puterea lui Dumnezeu”. 

Pentru mai multe informații despre traducerea Cărții lui Mormon, vedeți 
„Traducerea Cărții lui Mormon” la topics .ChurchofJesusChrist .org sau în 
Subiecte din Evanghelie din aplicația Biblioteca Evangheliei.

Ce credeți?

Trimiteți răspunsurile voastre și, dacă 
doriți, o poză cu rezoluție mare până 
în data de 15 mai 2020 la liahona 
.ChurchofJesusChrist .org (apăsați pe 
„Submit an Article or Feedback”). Sau 
trimiteți răspunsul vostru prin e- mail la 
liahona .ChurchofJesusChrist .org.

Răspunsurile pot fi redactate pentru a fi mai 
clare sau a se încadra în spațiul rubricii. 
Răspunsurile publicate sunt menite să ajute și 
să ofere perspectivă, nefiind declarații oficiale 
privind doctrina Bisericii.
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„Îmi este greu să mă înțe-
leg cu părinții mei. Cum pot 
îmbunătăți relația noastră?”
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Vedeți Matei 27:29; Marcu 15:17;  
Ioan 19:2.
Soldații romani au pus o cunună de spini pe capul 
Salvatorului. „Probabil că acel gest nemilos a fost 
unul batjocoritor de a compara coroana de spini cu o cunu-
nă de lauri pusă pe capul unui împărat… Cât de grăitor a fost 
acel gest, având în vedere că spinii semnificau nemulțumirea 
lui Dumnezeu când a blestemat pământul din cauza lui Adam, 
ca, de atunci încolo, să dea spini. Dar, prin faptul că a purtat 
cununa, Isus a transformat spinii într- un simbol al slavei Sale” 
(președintele James E. Faust, Conferința Generală, apr. 1991).

„Împărăția Mea  
nu este din  

lumea aceasta”  
(Ioan 18:36).

Vedeți Matei 27:28; Marcu 15:17; Ioan 19:2.
Culoarea purpurie era o culoare regală, iar soldații au pus 
în batjocură acea robă pe Isus Hristos deoarece El a spus că 
este împăratul iudeilor. Bineînțeles, în realitate, el este mult 
mai mult decât atât – El este „Împăratul împăraților și Domnul 
domnilor” (1 Timotei 6:15; Apocalipsa 19:16).
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„Țâșnește sânge din fie-
care por, atât de mare 

va fi suferința Lui”  
(Mosia 3:7).

Patru ilustrații despre  
SĂPTĂMÂNA PAȘTELUI
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Vedeți Matei 26:36; Marcu 14:32; Luca 22:39- 40;  
Ioan 18:1.
„Faptul că «[a țâșnit] sânge din fiecare por» [Mosia 3:7] este un 
simbol profund, deoarece Isus a suferit în Ghetsimani, locul 
presei de ulei de măsline. În perioada Salvatorului, pentru a 
produce ulei de măsline, măslinele erau mai întâi zdrobite prin 
rostogolirea unei pietre mari peste ele. «Pasta» rezultată era 
pusă în coșuri moi, țesute lejer, care erau puse unele peste 
altele. Greutatea lor storcea primul și cel mai fin ulei. Apoi, 
măslinele mai erau presate prin punerea unei bârne mari sau 
a unui buștean pe vârful coșurilor aflate unele peste altele, 
producând mai mult ulei. La final, pentru a scoate și ultimele 
picături, bârna era presată prin punerea unor pietre la un capăt 
pentru a crea presiune maximă care să sfărâme. Și da, când 
iese prima oară, uleiul este roșu precum sângele” (Vârstnicul 
D. Todd Christofferson, Conferința Generală, oct. 2016).

„Nu este aici,  
ci a înviat”  

(Luca 24:6).

Vedeți Matei 28:1- 8; Ioan 20:1- 18.
„Mormântul gol din prima dimineață de 
Paște a fost răspunsul la întrebarea lui 
Iov: «Dacă omul odată mort ar putea să 
mai învieze?» [Iov 14:14]. Tuturor celor 
care mă auziți, vă declar că, dacă un om 
moare, el va trăi din nou. Cunoaștem 
acest lucru pentru că avem lumina ade-
vărului revelat” (președintele Thomas S. 
Monson, „A înviat!”, Conferința Generală, 
apr. 2010).
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Mormânt gol

Presă de ulei de măsline
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for us. The Restoration just brings peace to those 
who question their life and question God’s plan for 
them.”

But even though understanding the 
Restoration has brought clarity in her life, she 
also admits that “being so far away from Church 
headquarters, it’s hard to connect with the gos-
pel, but because I’ve had a strong testimony of 
the restored gospel, I know that as far away as I 
am, I can still feel like a part of the Restoration, 
that I’m not alone.”

And she isn’t. Young adults around the world 
are participating in the Restoration through temple 
service, family history, and missionary work. With 
the understanding of personal revelation that 
we gain from learning about Joseph Smith’s First 
Vision and the Restoration, we can all continue to 
seek to know God’s will and what part we can play 
in the ongoing Restoration.

Young Adults Leading 
the Church

We might be young adults, but we can be leaders in 
the Church now. Despite being the only member of the 
Church in her family, Janka Toronyi from Győr, Hungary, 
is strengthened by her fellow young adults’ participa-
tion in other aspects of the Restoration: “A bunch of my 
friends have gone on missions, and it’s been so great 
to see their progress and then they return and they 
grow up so much through all their experiences. It’s a 
great experience for all of us. And it’s always marvel-
ous to see my young single adult friends serve in their 
callings and sometimes even opportunities they make 
themselves, like volunteering to be counselors at FSY 
(For the Strength of Youth) conferences. I feel like the 
Restoration isn’t always about teaching people about 
the gospel—it’s about strengthening the members 
that we have.”

RAMONA MORRIS,  
AGE 28, BARBADOS

The Restoration brings 
peace to those who 
question their life and 
God’s plan for them.

JANKA TORONYI,  
AGE 24, HUNGARY

The Restoration is about strengthening 
the members that we have.

 A p r i l  2 0 2 0  47

for us. The Restoration just brings peace to those 
who question their life and question God’s plan for 
them.”

But even though understanding the 
Restoration has brought clarity in her life, she 
also admits that “being so far away from Church 
headquarters, it’s hard to connect with the gos-
pel, but because I’ve had a strong testimony of 
the restored gospel, I know that as far away as I 
am, I can still feel like a part of the Restoration, 
that I’m not alone.”

And she isn’t. Young adults around the world 
are participating in the Restoration through temple 
service, family history, and missionary work. With 
the understanding of personal revelation that 
we gain from learning about Joseph Smith’s First 
Vision and the Restoration, we can all continue to 
seek to know God’s will and what part we can play 
in the ongoing Restoration.

Young Adults Leading 
the Church

We might be young adults, but we can be leaders in 
the Church now. Despite being the only member of the 
Church in her family, Janka Toronyi from Győr, Hungary, 
is strengthened by her fellow young adults’ participa-
tion in other aspects of the Restoration: “A bunch of my 
friends have gone on missions, and it’s been so great 
to see their progress and then they return and they 
grow up so much through all their experiences. It’s a 
great experience for all of us. And it’s always marvel-
ous to see my young single adult friends serve in their 
callings and sometimes even opportunities they make 
themselves, like volunteering to be counselors at FSY 
(For the Strength of Youth) conferences. I feel like the 
Restoration isn’t always about teaching people about 
the gospel—it’s about strengthening the members 
that we have.”

RAMONA MORRIS,  
AGE 28, BARBADOS

The Restoration brings 
peace to those who 
question their life and 
God’s plan for them.

JANKA TORONYI,  
AGE 24, HUNGARY

The Restoration is about strengthening 
the members that we have.

46 L i a h o n a

the Restoration from the beginning. And the 
ongoing Restoration has been a vital part of 
the lives of countless young adult members of 
the Church. 

What the 
Restoration  
Means to Us

For many of us, our participation in the 
Restoration stems from what it has taught 
us. For Vennela Vakapalli, a young adult 
convert from Andhra Pradesh, India, “the 
Restoration is about seeking revelation. 
Joseph Smith sought revelation in the woods. 
He counseled with the Lord, he waited for 
the answer, he was patient. That’s what I 
love.” Vennela explains, “Before I heard about 
the Restoration, I did not know much about 
seeking revelation. One of the greatest things 
that amazes me is how much he spent his 
time to obtain revelation from God. That’s 
what I learned from the Restoration.”

Emma and Jacob Roberts, a young couple 

from Utah, USA, agree that the Restoration 
is about “ongoing revelation”—for ourselves 
and for the world—”that we can have a 
prophet, a spokesman here on earth from 
God, making sure whatever challenges the 
world brings, we have somebody who is 
working and praying and conversing with 
God to make sure that we are prepared and 
able to face whatever challenges the world 
brings as it changes.”

“So much knowledge that comes with the 
Restoration makes my life easier and less 
stressful,” says Jacob. It all comes with a surety 
“that there is a God who loves us and watches 
over us,” Emma says. “His intent is our hap-
piness. As young adults, we can totally trust 
and follow Him because we know His goal is 
our happiness. We know that we are eternal 
beings, and that gives me a lot of hope and 
faith, that whatever I do now and whatever 
mistakes I make now, I can still repent and I 
have this time to progress and learn.”

That type of reassurance also helped 
Ramona Morris, a young adult from 
Barbados, when she first learned about the 
Restoration. Among other things, she gained 
a testimony that “Heavenly Father is there 

JACOB ROBERTS,  
AGE 29, UNITED STATES

So much knowledge 
that comes with the 
Restoration makes my  
life easier and less 
stressful. 

VENNELA VAKAPALLI,  
AGE 22, INDIA 

The 
Restoration  
is about  
seeking 
revelation.

CARE ESTE SCOPUL  
VOSTRU?

Ca tineri adulți, cu toții avem un 
rol de jucat în restaurarea aflată 
în desfășurare. Cum participați?
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Isus Hristos  

trăiește și a restaurat  

BISERICA Sa!
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În anul 1820, Tatăl Ceresc și Isus Hristos i S- au arătat lui 
Joseph Smith. Tatăl Ceresc a spus: „Acesta este Fiul Meu Iubit. 

Ascultă- L!” Restaurarea Evangheliei a început în acea zi, acum 
200 de ani. Ea continuă azi!

Într- o bună zi, Isus Hristos va veni din nou pe pământ. Iată 
patru moduri în care poți ajuta cu restaurarea și te poți pregăti 
pentru ziua în care Isus Se va întoarce.

• Clădește-țicredințaînIsusHristos.
• Aflăinformațiidesprestrămoșiităișiajutăsălise

înfăptuiascărânduielileîntemplu.
• Pregătește-tesăteducilatemplu.
• Ajută-ipeoamenisăînvețedespreIsusHristos

șiBisericaSa.

Aceste lucruri vor ajuta la pregătirea lumii pentru  
minunata zi în care Isus va veni din nou! ●

D I N  P A R T E A  P R I M E I  P R E Ș E D I N Ț I I

Președintele  
Russell M. Nelson

Să ajutăm cu 
RESTAURAREA

Adaptare după „Speranța lui Israel” (adunare de devoțiune 
pentru tinerii din întreaga lume, 3 iunie 2018),  

HopeOfIsrael .ChurchofJesusChrist .org.

Președintele Nelson a 
spus că și copiii pot ajuta 
cu restaurarea. Care este 
unul dintre modurile în 
care poți ajuta?
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Învață despre restaurare
MisionariipredauacesteifamiliidesprecumafostrestauratăEvanghelialuiIsusHristos.

Găseștelucruriledemaijoscarereprezintăpărțialerestaurării.

Întoarcepaginapentruaînvățamaimultedesprerestaurare!
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Cuvântulde
înțelepciune împărtășanie

muncă
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Biserica lui Isus Hristos  
este restaurată!

IL
U

S
T

R
A

Ț
II

 D
E

 A
P

R
Y

L
 S

T
O

T
T

Înainte să venim pe pământ, am trăit alături de Părinții noștri Cerești. Ei ne-au iubit!  
Tatăl Ceresc avea un plan minunat pentru noi. Noi aveam să venim pe pământ  

pentru a primi un trup, a învăța și a crește. Apoi, puteam să ne întoarcem pentru  
a trăi în casa noastră cerească. Dar nu puteam face acest lucru de unii singuri.  

Aveam nevoie de ajutor.
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Isus Hristos a suferit pentru noi în Grădina 
Ghetsimani. El a simțit toate durerile și tristețea 
noastră. El a murit pentru noi pe cruce. Datorită 
acestor lucruri, ne putem îndrepta spre El când 
suntem răniți, triști sau avem nevoie de ajutor.  
Ne putem pocăi când facem ceva greșit.

În a treia zi după ce Isus a 
murit, El a înviat. Isus era 

viu din nou! Datorită acestui 
lucru, și noi vom fi înviați. 

Putem trăi în cer din  
nou după ce murim.
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Tatăl Ceresc L- a ales pe fratele nostru cel mai 
mare, Isus Hristos, pentru a veni pe pământ să 

ne ajute. Isus ne- a arătat cum să- i iubim pe alții 
și să urmăm poruncile Tatălui Ceresc. El a ales 

apostoli pentru a conduce Biserica Sa.
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După ce apostolii au murit, oamenii au început 
să uite unele părți importante ale Evangheliei lui 
Isus. Au încetat să mai creadă că Tatăl Ceresc îi va 
inspira mereu pe copiii Săi de pe pământ. Au uitat 

că fiecare om de pe pământ va avea ocazia să fie 
botezat. Nu au mai crezut că profeții și apostolii vor 

conduce mereu Biserica Sa.

Au trecut mulți ani. În cele din 
urmă, sosise timpul pentru a 
aduce înapoi părțile lipsă ale 

Evangheliei lui Isus. Era timpul 
să restaureze Biserica Sa! Tatăl 
Ceresc avea nevoie de cineva 

pentru a fi profet și a- L ajuta să 
o aducă înapoi pe pământ.  
El a ales un tânăr băiat, pe 

nume Joseph Smith.

După învierea Sa, Isus Și- a vizitat ucenicii 
în Ierusalim și pe continentul american. 

El le- a poruncit apostolilor Săi să 
continue să le propovăduiască oamenilor 

Evanghelia Sa. Mulți oameni care au 
auzit apostolii au fost botezați și s- au 

alăturat Bisericii.
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Într- o zi, Joseph citea Biblia. În Iacov 1:5, se spune 
că Tatăl Ceresc va răspunde la întrebările noastre 
când cerem cu credință. Joseph a avut într- adevăr 
o întrebare! El știa că erau multe biserici care 
propovăduiau despre Isus. Dar a dorit să știe dacă  
era una ca Biserica lui Isus din Noul Testament.

Într- o zi frumoasă de primăvară, din 
perioada Paștelui, Joseph s- a dus în 

pădurea de lângă casa sa. A îngenuncheat 
și a început să se roage. Atunci, Joseph a 

simțit o prezență neplăcută. Satana încerca 
să- l descurajeze. Dar Joseph a continuat să 

se roage cu toată tăria sa.

Apoi, o lumină frumoasă a coborât. Joseph 
I- a văzut pe Tatăl Ceresc și pe Isus Hristos. 
Această întâmplare se numește Prima 

Viziune. Ei au spus că Biserica lui Isus nu 
era pe pământ. Dar avea să fie în curând. 

Începea restaurarea!
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Ioan Botezătorul a adus înapoi Preoția aaronică 
pentru ca noi să putem fi botezați. Petru, Iacov și 
Ioan au adus Preoția lui Melhisedec ca noi să primim 

Duhul Sfânt și binecuvântări când suntem bolnavi.

Ilie a venit ca noi să fim pecetluiți  
cu familiile noastre în templu.

Tatăl Ceresc a trimis îngeri să 
restaureze părți importante din 

Evanghelie. Îngerul Moroni i- a dat 
lui Joseph plăcile de aur ca noi să 
avem Cartea lui Mormon pentru a 

învăța despre Isus Hristos.
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Biserica lui Isus Hristos a Sfinților 
din Zilele din Urmă a fost organizată. 
Aceasta înseamnă că Biserica lui Isus 
este din nou pe pământ! Toate aceste 
lucruri fac parte din restaurare.

Restaurarea Evangheliei continuă și azi. 
Profeți, apostoli, misionari și membri  
împărtășesc în întreaga lume vestea 

bună despre Isus Hristos. În multe țări se 
construiesc temple pentru ca oamenii să 
poată fi pecetluiți cu familiile lor pentru 

totdeauna. Iar Biserica ajută oameni în locuri 
în care există foamete sau dezastre naturale.

Toată lumea poate face ceva pentru a 
ajuta cu restaurarea. Puteți ajuta învățând 
despre istoria familiei voastre și făcând 
botezuri în templu. Puteți da zeciuială 
pentru a construi biserici și temple. Puteți 
da donații de post pentru a ajuta oamenii 
care se află în nevoie. Le puteți spune 
oamenilor despre Isus Hristos.
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Isus ne- a dat Biserica Sa pentru a ne ajuta să ne întoarcem la căminul nostru ceresc. Putem lua din 
împărtășanie și ne putem aminti întotdeauna ce a făcut pentru noi. Putem arăta dragoste pentru alții, 

așa cum a făcut El. Putem ajuta pe fiecare să învețe despre Evanghelia Sa! ●
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Găsiți-le!
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Astăzi, datorită restaurării, oamenii din întreaga lume pot ști despre Evanghelia lui Isus Hristos. Câte exemplare  
ale Cărții lui Mormon poți găsi? Câte steaguri naționale poți găsi? Super provocare: Recunoști vreun steag?
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P A G I N Ă  D E  C O L O R A T

Tatăl Ceresc aude 
rugăciunile mele
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Tatăl Ceresc a auzit rugăciunea lui Joseph Smith.

El o aude și pe a mea!
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Tatăl Ceresc aude 
rugăciunile mele
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Tatăl Ceresc a auzit rugăciunea lui Joseph Smith.

El o aude și pe a mea!
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„Caută și vei găsi” (3 Nefi 14:7).

Zulma stătea pe una dintre 
băncile de la biserică și își 

îndrepta cutele de pe fusta uni-
formei sale școlare. O lumină 
colorată a strălucit prin vitralii, 
iar în fața capelei era ridicată o 

cruce. Zulma mergea la 
o școală a unei biserici, 
așa că participa la slujbe 
de preaslăvire de două ori 

pe zi, alături de ceilalți elevi. 
Zulmei îi plăcea biserica ei. Îl 

iubea pe Isus și voia să învețe despre El.
Asculta în liniște în timp ce preotul vorbea. Dar, azi, 

ceva se simțea diferit. Dintr- o dată, i- a venit un gând în 
minte: Există mult mai mult adevăr de aflat.

Zulma s- a încruntat. Mai mult adevăr? Cum adică?
Gândul a revenit. Există mult mai mult adevăr.
Zulma și- a închis ochii și s- a concentrat pe ceea ce 

simțea. Învățase multe lucruri bune la biserică. Dar, 
acum, se întreba dacă lipsea ceva. Poate că Dum-
nezeu voia ca ea să știe mai mult. Dar de unde 
putea ști aceasta?

Mai târziu, și- a împărtășit gândurile fratelui ei 
mai mare, Alberto.

O Biserică  
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Poate că Dumnezeu voia ca  
Zulma să știe mai mult.

pentru Zulma
Lucy Stevenson
RevisteleBisericii
(Bazatpeoîntâmplareadevărată)

„Tu crezi că există mult mai mult ade-
văr?”, a întrebat Alberto.

Zulma a dat din cap în sens afirmativ. 
„Doresc să învăț despre alte biserici”, a  
spus ea.

„Bine”, a răspuns Alberto. „O să vin  
cu tine!”

Timp de câțiva ani, Zulma și Alberto au 
vizitat mai multe biserici. După o slujbă 
într- o anumită biserică, Alberto a spus: 
„Biserica aceea a predicat lucruri bune”.

Zulma a încuviințat, dar tot simțea că 
lipsea ceva, așa că au continuat să caute.

Într- o zi, Alberto a urcat rapid scările 
casei lor. „Am găsit biserica pe care o cău-
tam!”, a spus Alberto. A îmbrățișat- o strâns 
pe Zulma.

Iat-opeZulma,pecânderafetiță.Îndreapta,
esteopozăaei,împreunăcusoțulei,vârstnicul
WalterF.González,dinCeiȘaptezeci.
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pentru Zulma
Zulma îl privea cu ochii mari. „Unde? Cum?”
„Prietenul meu a întâlnit câțiva misionari ai Biseri-

cii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă”, a 
spus Alberto. „I- am ascultat și am crezut ceea ce mi- au 
predat!”

Zulma și Alberto erau atât de fericiți, încât au început 
să danseze prin casă. Dar Zulma a primit unele vești 
proaste. Mama ei nu voia ca ea să se întâlnească cu 
misionarii. „Ai doar 12 ani”, a spus mama ei. „Ești prea 
tânără!”

Deoarece Alberto era mai în vârstă, lui i s- a permis să 
continue să se întâlnească cu misionarii. Câteva săptă-
mâni mai târziu, el a fost botezat.

Zulma a continuat să o întrebe pe mama ei din nou și 
din nou dacă putea să învețe de la misionari. În cele din 
urmă, ea a spus da.

În timp ce misionarii i- au predat Zulmei, ea a avut un 
sentiment de pace în inima ei. Un misionar nu vorbea 
foarte bine limba spaniolă, dar acel lucru nu a contat. Ce 
a contat a fost cum se simțea Zulma. Când a aflat despre 
Joseph Smith și Cartea lui Mormon, a știut că găsise ade-
vărul pe care îl căutase!

Zulma voia să fie botezată. Dar ce avea să spună 
mama ei? Zulma a fost atât de fericită când 
mama ei a fost de acord! În ziua 
botezului ei, Zulma s- a îmbrăcat 
cu totul în alb. Știa că Dumnezeu o 
iubea. Știa că El o cunoștea. Și știa că 
El a ajutat- o să găsească Biserica Sa 
restaurată! ●
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Salutări  
din  

Dumbrava 
Sacră!

Salut, noi 
suntem 

Margo și 
Paolo.

1

2

Când Joseph Smith avea 14 ani, el locuia într- o 

casă din bârne în New York, S.U.A. El a 

avut cinci frați și trei surori. Și- a ascultat 

părinții și a fost prietenos cu alții. A 

citit din Biblie cu familia sa, dar 

nu mergeau cu toții la aceeași 

biserică.

Joseph era un băiat 

muncitor. A ajutat la 

tăierea copacilor ca 

familia sa să poată 

sădi pământul. De 

asemenea, și- a ajutat 

familia să culeagă 

sevă din arțari pentru 

a face zahăr.
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Acești copii locuiesc acolo 
unde a crescut Joseph Smith!

ȘtiucăDumbravaSacră
esteunlocspecialpentrucă
JosephSmiths-arugatacolo
șiI-avăzutpeTatălCerescși
peIsus.
Piper D., 5 ani,  
New York, S.U.A.

Suntrecunoscătorcălocuim
aproapedeloculîncareatrăit
JosephSmith.Îmiplacesămerg
laclădireaGrandinîncarese
aflătipografia.Chiarîmiplace
săvădloculîncares-aulegat
primeleexemplarealeCărțiilui
Mormon.
Roscoe B., 9 ani,  
New York, S.U.A.

FOTOGRAFII ALE UNOR BĂIEȚI, DE JULIE POULSON; ILUSTRAȚII DE KATIE MCDEE

Mulțumim  
pentru că ați vizitat 

Dumbrava Sacră 
alături de noi.  
Ne vedem data 

viitoare!

3

4

5

Luna aceasta, pentru  
a sărbători restaurarea,  

vizităm locul în care  
a avut loc Prima Viziune 

acum 200 de ani!

Joseph a dorit să găsească o biserică asemenea 

celei din Biblie. Într- o zi, el s- a dus într- o dumbravă 

și s- a rugat. Tatăl Ceresc și Isus Hristos i S- au arătat. 

I- au spus că păcatele sale erau iertate. I- au spus, 

de asemenea, să nu se alăture niciunei biserici. 

La scurt timp, Biserica lui Isus Hristos avea să fie 

restaurată!

Mulți oameni au râs de 

el pentru că le- a spus ce 

văzuse. Ei îi spuneau că 

inventase totul. Dar Joseph 

a continuat să spună 

adevărul. El a spus: „Știam 

aceasta și știam că Dum-

nezeu știa aceasta și n- am 

putut să o neg” (Joseph Smith 

– Istorie 1:25).

Astăzi, oamenii 

pot vizita locul 

în care s- a rugat 

Joseph. Este 

frumos și foarte 

liniștit.
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Marissa Widdison
RevisteleBisericii
(Bazatpeoîntâmplareadevărată)

„Pentru că templul e un loc sfânt pentru- a ne pecetlui” 
(vedeți Cântece pentru copii, p. 99).

„Paștele este o perioadă bună pentru a ne gândi la 
Isus și a ne aminti de învierea Sa”, a spus sora 

Rojas. Ne- a arătat o ilustrație cu Isus. „Datorită lui, 
oamenii care au murit vor trăi din nou.”

Alonso și- a ridicat privirea când învățătoarea lui 
de la Societatea Primară a spus aceasta. Aceasta 
înseamnă că pot să îmi revăd părinții? Se întreba 
Alonso.

Mama lui murise cu mulți ani în urmă. Alonso 
nu și- o amintea bine, dar îi plăcea să se uite la 
fotografiile cu ea. Apoi, a murit și tata.

Acum Alonso locuia cu Abuela, 
bunica lui. Ea l- a învățat 
despre Biserica ei, Biserica 
lui Isus Hristos a Sfinților 
din Zilele din Urmă. Avea 
să fie botezat și confirmat 
anul următor, când era sufi-
cient de mare.

Apoi, sora Rojas a arătat o 
ilustrație cu o clădire albă. „Un 
alt dar minunat al lui Isus este 
templul. Acesta este unul dintre 
templele din Chile.”

Alonso s- a uitat la statuia auri-
tă de pe clădire. Era frumoasă! 
Se întreba ce se întâmpla înăun-
trul clădirii.
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„Potsăfiu
dinnoucumama

șicutata?”

Familia eternă  
a lui Alonso
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„Templele sunt locuri în care 
familiile sunt pecetluite pentru 
totdeauna”, a spus sora Rojas. „Acest 
templu din Santiago este locul în care 
am fost pecetluită cu părinții mei după 
ce ne- am alăturat Bisericii. Pentru că ne- am 
pecetluit, eu pot fi cu ei chiar și după această viață.

Alonso s- a entuziasmat să audă aceasta. „Eu pot fi 
pecetluit cu părinții mei?”, a întrebat el. „Chiar dacă deja 
au murit?”

Sora Rojas a dat afirmativ din cap. „Da! Acesta este 
unul dintre motivele pentru care templele sunt atât de 
importante. Ele binecuvântează toți membrii familiei 
noastre, inclusiv pe cei care au murit.”

Tot restul zilei, Alonso s- a tot gândit la temple. El a 
rugat- o pe Abuela să- l învețe mai multe. Ea i- a vorbit 
despre hainele albe pe care oamenii le poartă înăuntru 
și despre frumoasele lucrări de artă de pe pereți.

„Cel mai plăcut este când ești pecetluit cu părinții tăi”, 
a spus Abuela. „Vom ruga doi oameni din episcopie să 
stea în locul lor în timpul pecetluirii.

„Putem merge mâine?”, A întrebat Alonso. „Vreau să 
fiu cu mama și cu tata pentru totdeauna!”

Abuela a zâmbit. „Mă bucur mult că vrei să mergi”, 
a spus ea. „Dar cel mai apropiat templu este în Con-
cepción. Nu avem suficienți bani să cumpărăm bilete de 
autocar.”

„Te voi ajuta să economisești pentru călătorie!”, a 
spus Alonso.

Din acel moment, ori de câte ori Alonso găsea 
o monedă pe stradă sau avea ocazia să câștige 
ceva bani, el plătea zeciuială și- i punea pe restul 
la fondul pentru călătoria lor la templu.

După câteva luni de economisit, Alonso și Abue-
la au avut, în cele din urmă, suficienți bani pentru 
a călători la templu. I- au rugat pe fratele și sora Silva 
să meargă cu ei. În ziua călătoriei, au luat autocarul 
pentru lunga călătorie la Concepción. Soarele aproape 

apusese când Alonso a văzut în 
zare un obiect aurit.
„Îl pot vedea pe îngerul Moroni!”, 

a spus Alonso, arătând către statuia de 
pe cupola albastră a templului.

Au petrecut noaptea la un apartament de 
lângă templu. Dimineața, Alonso a intrat în templu 

pentru prima oară. Înăuntru, a văzut un tablou mare cu 
Isus. El și Abuela s- au îmbrăcat în alb. Se simțea fericit și 
liniștit.

Când a sosit momentul pecetluirii, Alonso a intrat 
într- o încăpere frumoasă cu oglinzi pe pereți. Un lucră-
tor din templu le- a arătat lui Alonso, Abuelei și cuplului 
Silva cum să îngenuncheze la o masă specială, numită 
altar. Acesta era acoperit cu un material moale.

Fratele și sora Silva erau acolo pentru și în folosul 
tatălui și mamei lui Alonso. Abuela era acolo pentru sora 
lui, care murise înainte ca Alonso să se nască.

Închizându- și ochii, Alonso și- a imaginat că toată 
familia sa era împreună.

Abia aștept să- i văd din nou, s- a gândit Alonso. Sunt 
atât de recunoscător că familiile pot fi împreună pentru 
totdeauna! ●
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Înainte ca Biserica să fie restaurată, oamenii credeau 
că, dacă un membru al familiei murea fără să fie 

botezat, nu aveau să- l mai vadă niciodată. Dar, datorită 
restaurării, putem fi botezați pentru și în folosul lor în 
templu. Putem fi pecetluiți împreună pentru eternitate!

Asemenea lui Joseph Smith, voi ați fost aleși de Tatăl 
Ceresc să faceți o lucrare importantă în viața voastră. O 
parte a acelei lucrări poate fi făcută în temple. Vă puteți 
identifica strămoși care nu au fost botezați când au trăit 
pe pământ. Apoi, după ce primiți o recomandare pentru 
templu, puteți merge la templu și puteți fi botezați pen-
tru și în folosul lor.

În timp ce faceți această lucrare, rugați- vă ca Tatăl 

Ceresc să vă îndrume. Și strămoșii voștri vă pot ajuta. 
Aceasta va fi pentru voi și ei o binecuvântare foarte 
importantă și sacră.

Poate că unii dintre voi nu puteți face acum muncă  
în templu, dar, într- o zi, veți putea. Nu uitați niciodată  
că sunteți copii ai lui Dumnezeu. El vă iubește într- un 
mod perfect.

Ascultați de șoaptele Duhului Sfânt și pregătiți- vă să 
mergeți într- o bună zi la templu. Faptul de a face acest 
lucru vă va ajuta să clădiți o viață minunată pentru voi 
înșivă și pentru familia voastră din trecut, din prezent și din 
viitor. În timp ce faceți lucrarea Domnului, El vă va ajuta. 
Sunteți unele dintre cele mai curajoase spirite ale Sale. ●

Templul și  
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președintagenerală
aSocietățiiPrimare
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VârstniculDale G.Renlund,dinCvorumulcelorDoisprezeceApostoli
Adaptatdupă„TheBlessingoftheRestorationforYou”,Liahona,febr.2020,p.52.

EștiuncopilalluiDumnezeu,cunoscutșiiubitdeEl.
Dumnezeul-acunoscutpeJosephSmith.

Acelașilucruestevalabilșipentrutine.Dumnezeutecunoaște.



La începutul primăverii a anului 1820, Joseph Smith s-a rugat și I-a văzut 
pe Tatăl Ceresc și pe Isus Hristos. Această revistă vorbește despre acea 
perioadă specială. Iată câteva pagini care scriu despre acel eveniment:

•  o povestire ilustrată ne învață în ce fel Biserica restaurată face parte 
din planul lui Dumnezeu (P4- 10);

•  președintele Nelson ne spune cum putem ajuta cu restaurarea (P2);
•  un nou cântec ne învață despre Prima Viziune (P16- 17);
•  o povestire ne învață cum poate restaurarea să ne binecuvânteze  

familiile (P20- 21).

Nu- i așa că este minunat că putem face parte din Biserica lui Isus Hristos 
a Sfinților din Zilele din Urmă? Haideți să împărtășim lumii vestea bună 
despre Isus și Biserica Sa!
Paște fericit!
Prietenul

Dragi părinți,

CUPRINS
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Găsește Liahona  
ascunsă înăuntru!

CUM TRIMITEȚI DESENUL  

SAU EXPERIENȚA COPILULUI  

DUMNEAVOASTRĂ LA LIAHONA
Accesați liahona .ChurchofJesusChrist .org și apăsați pe 
„Submit an Article or Feedback (Trimite un articol sau 
întrebări și sugestii)”. Sau trimiteți- o pe e- mail la liahona@ 
ChurchofJesusChrist .org împreună cu numele copilului 
dumneavoastră, vârsta, adresa de domiciliu și următoarea 
permisiune: „Eu, [scrieți- vă numele], permit Bisericii lui Isus 
Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă să folosească ceea 
ce a trimis copilul meu în revistele Bisericii, pe site- urile 
Bisericii și pe platformele rețelelor de socializare și, posibil, 
în alte materiale ale Bisericii”. Suntem nerăbdători să 
primim vești de la dumneavoastră!


