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Membri ai Bisericii

Congregații

Misiuni

Prima congregație organizată în Darmstadt.

Trei țăruși creați.

14
Țăruși (unul cu 
centrul în Leipzig)

2Temple

Templul Freiberg a fost dedicat în ceea ce, 
pe atunci, era Germania Democrată; a fost 
rededicat în anul 2016.

Templul Frankfurt a fost rededicat în luna 
octombrie.

3
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152

1843

1961

1985

2019

În Leipzig, în anul 1519, Martin Luther a luat parte la o 
dezbatere care a întărit Reforma protestantă, ceea ce a 
ajutat la pregătirea lumii pentru restaurare.

Vă prezentăm câteva date despre Biserica lui Isus 
Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă din Germania 
zilelor noastre.



2 L i a h o n a

Privind către viitor  
înălțați de trecut
Pentru cei mai mulți oameni, Anul Nou este timpul în 

care se gândesc la viitor. Însă este și un timp în care 
să învățăm din trecut. În acest moment în care o hotărâre 
trebuie luată, găsim ocazii de a progresa.

În acest spirit, acest număr nu doar că prezintă unele 
modificări noi entuziasmante legate de viitor, dar ne explo-
rează, de asemenea, trecutul pentru a ne putea înțelege 
partea în ceea ce urmează să vină.

În acest an, aniversăm 200 de ani de la Prima Viziune. 
Prima Președinție și alții au pregătit o serie de articole care examinează trecutul și ne ajută să 
ne modelăm viitorul. În această lună, președintele M. Russell Ballard, președintele în exercițiu al 
Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, ne ajută să ne înțelegem locul în restaurarea continuă a 
împărăției lui Dumnezeu și să înțelegem acțiunile Sale de a ne pregăti pentru a Doua Venire (vedeți 
pagina 12).

Privind spre viitor, acest număr oferă, de asemenea, resurse pentru noua acțiune a Bisericii de 
a susține copiii și tinerii (vedeți paginile 20 și 26) și inaugurează cursul de studiu al Cărții lui Mormon 
pentru persoane și familii (vedeți paginile 34 și 38). Cuprinsul nostru pentru tineri prezintă noua 
temă a tinerilor (vedeți paginile 56 și 60).

Sperăm ca Liahona să continue să fie o resursă prețioasă care să susțină studiul dumnea-
voastră al Evangheliei concentrat asupra căminului pe măsură ce înaintăm împreună, motivați de 
progresul trecutului.

Adam C. Olson
Redactor- șef

Adunarea lui Israel prin 
intermediul slujirii

p. 8

Să motivăm generația 
care se ridică

Wendy Ulrich

p. 26

Cum a pregătit Domnul lumea  
pentru restaurare
Președintele M. Russell Ballard

p. 12

Copiii și tinerii –  
începem în forță

p. 20
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5 Cunoștințe dobândite din Cartea lui Mormon
Cine este Isus Hristos?

6 Portrete ale credinței
Rachel Lighthall – California, S.U.A.
Credința a ajutat- o să recunoască mâna lui Dumnezeu în mijlocul unui 
incendiu devastator.

8 Principii ale slujirii
Adunarea lui Israel prin intermediul slujirii
Vedeți cum se încadrează slujirea în sfatul profetului de a- l aduna pe Israel.

12 Cum a pregătit Domnul lumea pentru restaurare
Președintele M. Russell Ballard
Multe idei novatoare puse în practică de- a lungul istoriei au făcut parte din 
planul Domnului.

20 Copiii și tinerii – începem în forță
Conducători ai Bisericii vă răspund la întrebări.

26 Să motivăm generația care se ridică
Wendy Ulrich
Luați în calcul aceste patru îndrumări când ajutați copiii să- și stabilească și 
să- și îndeplinească obiectivele.

30 Glasuri ale sfinților din zilele din urmă
O fiică își găsește rezervorul mărturiei; botezurile din templu aduc o familie 
laolaltă; un sfat dat este reamintit pentru a aduce pace; o tragedie se tran-
sformă într- o ocazia nouă.

34 Faptul de a ști este bun, însă nu suficient
Steven C. Harper
Faceți cunoștință cu cei care i- au întâlnit pe martorii Cărții lui Mormon.

38 Vino și urmează- Mă: Cartea lui Mormon
Puteți folosi aceste articole săptămânale pentru a vă îmbunătăți  
studiul Cărții lui Mormon în acest an.

Tineri adulți

42 
Greșelile fac parte din viață, 
însă ele nu trebuie să ne defi-
nească. Salvatorul ne iubește 
și ne va ajuta să ne schimbăm. 
Citiți povestiri de la tineri 
adulți despre 
modul în care 
pocăința 
este o bine-
cuvântare.

Tineri

50 
Aflați cum acțiunea Copiii 
și tinerii este pentru voi; 
Președinția generală a Tine-
relor Fete și cea a Tinerilor 
Băieți vorbesc despre tema 
tinerilor din acest an; 
o misionară accesează 
puterea Cărții lui 
Mormon.

Copii

Prietenul 
Sărbătoriți prețioasa scrip-
tură Cartea lui Mormon. Citiți 
despre membri ai Bisericii din 
Mongolia. Aflați cum puteți 
progresa așa cum a făcut 
Isus.

Pe copertă
Fotografie de Christina Smith

Relatări scurte

Secțiuni

Cuprins
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ARTICOLELE NUMAI ÎN FORMAT DIGITAL DIN LUNA IANUARIE

CONTACTAȚI- NE
Ne puteți trimite întrebările și sugestiile dumneavoas-
tră prin e- mail, la liahona@ ChurchofJesusChrist .org.

Trimiteți povestirile dumneavoastră care promovează 
credința 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 abonament 
ca dar;

•  să vă îmbunătățiți studiul cu ajutorul instrumentelor  
digitale;

•  să împărtășiți articole și prezentări video preferate;

•  să descărcați sau să tipăriți articole.

•  să ascultați articolele dumneavoastră favorite.

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

Revenirea pe cale după sarcina 
mea neplanificată
Jori Reid
O tânără adultă din Delaware, S.U.A., 
își împărtășește călătoria înapoi către 
Hristos.

Îndrumată de Spirit, chiar și 
înainte de a- mi da seama
Raisa Schreiter
O tânără adultă din Brazilia își dă sea-
ma că a simțit Spiritul îndrumând- o să 
se alăture Bisericii.

Alegând eternitatea
Evita Alabodi
O tânără adultă din Belgia își împăr-
tășește povestea despre pocăință și 
despre faptul de a se ierta pe sine.

Cum a deschis Cartea lui Mormon 
cerurile pentru mine
Jessica Patterson Turner
O tânără adultă împărtășește cum  
Cartea lui Mormon: un alt testament al 
lui Isus Hristos a schimbat- o în mai bine.
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C U N O Ș T I N Ț E  D O B Â N D I T E  D I N  C A R T E A  L U I  M O R M O N

ISUS HRISTOS ESTE…

MESIA
MÂNTUITORUL

SALVATORUL
CREATORUL

FIUL LUI DUMNEZEUSingurul Fiu Născut
MIELUL LUI DUMNEZEU

„PĂSTORUL CEL BUN vă cheamă; da, și 
în numele Său propriu vă cheamă El pe voi, care 
este numele lui Hristos.” (Alma 5:38)

„Și dacă va fi ca voi să credeți în Hristos și să 
fiți botezați, mai întâi prin apă, iar apoi prin foc 
și prin Duhul Sfânt, urmând exemplul SAL-
VATORULUI nostru… va fi bine de voi în ziua 
judecății.” (Mormon 7:10)

„Oricine se pocăiește și nu își împietrește 
inima, acela va avea parte de milă prin  
SINGURUL MEU FIU NĂSCUT pentru  
iertarea păcatelor sale.” (Alma 12:34)

„[Lehi] a purtat mărturie că lucrurile pe care 
el le- a văzut și le- a auzit, precum și lucrurile pe 
care le- a citit în carte, vorbesc limpede despre 
venirea unui MESIA.” (1 Nefi 1:19)

„Pentru că va trăi în carne, El va fi numit 
FIUL LUI DUMNEZEU.” (Mosia 15:2)

„El Se va numi Isus Hristos, Fiul lui Dumne-
zeu, Tatăl cerului și al pământului, CREATO-
RUL tuturor lucrurilor de la început.” (Mosia 3:8)

„MIELUL LUI DUMNEZEU este Fiul Tatălui 
cel Veșnic și Salvatorul lumii; și… toți oamenii 
trebuie să vină la El, altfel ei nu vor putea fi 
salvați.” (1 Nefi 13:40)

„Știu că ești mântuit datorită dreptății 
MÂNTUITORULUI tău; căci tu ai văzut că, 
la plenitudinea timpurilor, El vine ca să aducă 
salvare oamenilor.” (2 Nefi 2:3)

„Iată, calea omului este strâmtă, dar se întin-
de dreaptă în fața Lui, iar păzitorul porții este 
CEL SFÂNT AL LUI ISRAEL; și El nu folosește 
acolo niciun slujitor.” (2 Nefi 9:41)

CEL SFÂNT AL LUI ISRAEL

PĂSTORUL CEL BUN
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Rachel Lighthall
California, S.U.A.

DESCOPERIȚI MAI MULTE
Descoperiți mai multe despre 
călătoria plină de credință 
a lui Rachel, inclusiv mai 
multe fotografii, în versiunea 
online sau cea din Biblioteca 
Evangheliei a acestui articol, 
pe ChurchofJesusChrist.org/
go/1206.
Președintele Russell M. Nelson își 
împărtășește experiența pe care a 
trăit- o când s- a întâlnit cu victimele 
incendiului din Paradise, California, 
și spune ce contează cel mai mult 
în viață pe ChurchofJesusChrist 
.org/ go/ 1207.

Mergeți prin cenușa și molozul aflate acolo unde 
Rachel a locuit și, bineînțeles, veți remarca tot 
ce a fost distrus. Dar chiar și după incendiul 
care a distrus Paradise, California, veți remarca 
credința lui Rachel în timp ce ea vorbește despre 
cum a văzut mâna lui Dumnezeu în viața ei.
RICHARD M. ROMNEY, FOTOGRAF

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

Toți cei care cred în Dumnezeu au văzut 
mâna Sa în acest incendiu. Probabil că nu 
ai putea să- i dovedești cuiva că Dumne-
zeu există printr- un singur mare miracol, 
însă Dumnezeu a înfăptuit aproximativ un 
milion de miracole mici aici, în Paradise. 
Dacă crezi în Dumnezeu, poți vedea mâna 
Sa pretutindeni. Deși a fost greu, a fost, de 
asemenea, miraculos. Dumnezeu ne- a aju-
tat să învățăm exact ce trebuie să învățăm.

Dumnezeu a lucrat cu mine mulți 
ani pentru a mă pregăti pentru această 
situație. Am avut și alte „dezastre” în viață 
care m- au ajutat să știu că Dumnezeu mă 
îndrumă, într- un mod frumos, în viață.

Nu există nimic greu prin care să trec și 
care să nu aibă un scop și un sens perfecte 
și frumoase. Am remarcat că, atunci când 
I- am permis lui Dumnezeu să mă învețe, am 
învățat mereu din provocările de care am 
avut parte. Dumnezeu ne permite să tre-
cem prin aceste provocări pentru a ajunge 
să avem încredere în El și să- L iubim. Știu 
că, atunci când lucrurile devin dificile, El 
este mereu acolo.
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Slujirea este o ocazie de a urma sfatul profetului de a- l aduna pe Israel.

Președintele Russell M. Nelson ne- a invitat să ajutăm la 
adunarea lui Israel – „cel mai important lucru care se 
petrece pe pământ astăzi” 1.

Pentru cei care doresc să facă parte din această lucrare 
de adunare a lui Israel, slujirea poate fi o ocazie minunată. 
Deoarece lucrarea de salvare pregătită de Domnul este o 
singură lucrare, slujirea este un mod inspirat de a schimba 
viața oamenilor. Fie că slujim membrilor mai puțin activi, fie 
că- i invităm să ne ajute când le slujim celor de alte credințe, 
slujirea oferă ocazii de a- l aduna pe Israel.

Principii ale slujirii

ADUNAREA LUI ISRAEL  
PRIN INTERMEDIUL SLUJIRII
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Să ne purtăm greutățile unul altuia
„Poate că oile noastre sunt rănite, pierdute sau chiar s- au îndepărtat 
de bunăvoie. În calitate de păstori ai lor, putem fi printre primii 
care observă nevoile lor. Putem asculta și iubi fără să le judecăm și 
să oferim speranță și ajutor prin intermediul îndrumării Duhului 
Sfânt.” – Bonnie H. Cordon2

„Am observat- o în liniște pe femeia care stătea lângă 
mine în zborul meu spre casă de la ora 7:00 a.m. Ea a cerut 
o băutură alcoolică înainte ca avionul să decoleze și, când 
m- a întrebat dacă sunt căsătorit, judecățile mele negative în 
ceea ce o priveau deveneau din ce în ce mai numeroase.

«Da, am patru copii și patru nepoți», i- am răspuns cu o 
oarecare mândrie.

Apoi, mi- a spus ceva ce a schimbat totul. Soțul ei murise 
cu o zi înainte după ce fusese în comă cinci zile. Deși ea era 
doctor la urgențe, nu l- a putut salva după ce i s- a făcut rău 
în timp ce era în vacanță.

Îmi era rușine că judecățile mele fuseseră atât de greșite. 
Ce i- aș putea spune? După ce mi- am adunat gândurile, am 
simțit cum Tatăl Ceresc Își revărsa Spiritul pentru ca eu să 
pot sluji acestei femei și să- i împărtășesc unele dintre adevă-
rurile prețioase ale Evangheliei.

Am aflat că, deși nu se ducea la nicio biserică, ea credea 
în Isus Hristos și a citit Biblia. Când am întrebat- o dacă știa 
despre Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din 
Urmă, mi- a spus că știa foarte puțin. I- am împărtășit cuvân-
tarea vârstnicului Richard G. Scott (1928- 2015), din cadrul 
unei conferințe generale, intitulată «Binecuvântările eterne 
ale căsătoriei» și, apoi, am depus mărturie despre familiile 
eterne și despre cum Tatăl Ceresc ne cunoaște și ne iubește 
pe fiecare în parte. Am aflat că se ducea în Hawaii, S.U.A., 
unde crescuse și am încurajat- o să se ducă la Templul Laie, 
Hawaii.

Ne- am luat rămas bun în aeroportul din orașul Salt Lake, 
Utah. Sunt atât de recunoscător că Domnul m- a putut 
folosi, în pofida greșelilor mele, pentru a ajunge la o soră 
care avea nevoie de dragoste și alinare.”
John Tippetts, Utah, S.U.A.

PRINCIPII DE LUAT ÎN CONSIDERARE

„Judecăți negative”
Faptul de a judeca nedrept ne poate 
împiedica să vedem potențialul divin 
(vedeți Matei 7:1).

„Își revărsa Spiritul”
Să avem încredere în promisiunea lui 
Dumnezeu că ne va da ce să spunem 
chiar în ceasul acela (vedeți Doctrină și 
legăminte 100:5- 6).

„Am aflat”
Să întrebăm ce cred ceilalți, să ascultăm 
dând dovadă de compasiune și să dăm 
dovadă de respect față de crezurile lor.

„Am depus mărturie”
Să căutăm ocazii de a depune mărturie 
despre cum a lucrat Domnul în viața 
noastră (vedeți Mosia 24:14).

„Am încurajat”
Să- i invităm să acționeze potrivit adevă-
rului, pentru ca Duhul Sfânt să le poată 
depune mărturie (vedeți Ioan 7:17; 
Moroni 10:5).
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Să salvăm membrii care sunt în curs 
să redevină activi
„Având dragostea ca motivație, miracole se vor întâmpla și vom 
găsi moduri de a- i aduce pe surorile și frații noștri «absenți» în 
îmbrățișarea atotcuprinzătoare a Evangheliei lui Isus Hristos.” – 
Jean B. Bingham3

„Eram inactivă de cel puțin șase ani când soțul meu și cu 
mine ne- am mutat într- un oraș nou. Noua mea președintă a 
Societății de Alinare m- a vizitat și m- a întrebat dacă putea 
trimite o soră să mă viziteze. Cu o oarecare teamă, am accep-
tat. Acea soră m- a vizitat în fiecare lună, în pofida alergiei 
ei la câini – iar eu am un câine foarte afectuos! Slujirea ei a 
continuat doi ani și a avut o influență uriașă asupra mea.

Deși vizitele ei erau, de obicei, pură socializare, din când 
în când îmi adresa întrebări care duceau la conversații spiri-
tuale. Acest lucru m- a făcut să mă simt puțin incomod, însă 
m- au făcut să hotărăsc dacă mergeam înainte în Evanghelie 
sau dacă rămâneam în starea în care mă aflam. Această 
hotărâre a fost o provocare pentru mine, însă am hotărât să 
mă întâlnesc cu surorile misionare.

În ziua în care m- am dus la adunarea de împărtășanie 
pentru prima dată după șase ani, îmi era teamă să intru. 
Când am pășit în Biserică, sora care- mi slujea mă aștepta și 
a intrat cu mine în capelă. După aceea, m- a condus la mașină 
întrebându- mă ce putea să facă pentru a mă ajuta cel mai 
bine în timp ce mă apropiam de Salvator.

Timpul și dragostea acordate de sora care- mi slujea m- au 
ajutat să redevin activă și, pentru mine, acțiunile ei sunt cele 
mai minunate daruri pe care le- am primit vreodată. Sunt 
atât de recunoscătoare că ea a fost alături de mine de- a  
lungul călătoriei mele înapoi către Biserica Salvatorului.”
Nume păstrat confidențial, Columbia Britanică, Canada

PRINCIPII DE LUAT ÎN CONSIDERARE

„M- a vizitat în fiecare lună, în  
pofida alergiei ei la câini”
Cum puteți arăta că vă pasă de cei căro-
ra le slujiți mai mult decât de alte lucruri 
(vedeți Doctrină și legăminte 121:44)?

„Întrebări”
Adresarea întrebărilor potrivite poate 
ajuta la începerea unei autoevaluări. Să 
ne aducem aminte că slujirea noastră 
are un scop care este cu mult mai pre-
sus decât faptul de a socializa.4

„Mă aștepta”
Toți trebuie să se simtă bineveniți 
(vedeți 3 Nefi 18:32).

„Alături de mine de- a lungul  
călătoriei mele înapoi”
Susținerea noastră îi poate ajuta mult, 
pe cei care au întâmpinat dificultăți, să 
se întoarcă la Salvator și să fie vindecați 
(vedeți Evrei 12:12- 13).
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NOTE
 1. Russell M. Nelson, „Speranța lui Israel” (adunare de devoțiune pentru tinerii 

din întreaga lume, 3 iunie 2018), HopeOfIsrael .ChurchofJesusChrist .org.
 2. Bonnie H. Cordon, „Să devenim păstori”, Liahona, nov. 2018, p. 76.
 3. Jean B. Bingham, „Să slujim cum slujește Salvatorul”, Liahona, mai 2018, p. 106.
 4. Vedeți „Principii ale slujirii – scopul care va schimba modul în care slujim”, 

Liahona, ian. 2019, p. 8- 11.
 5. Dieter F. Uchtdorf, „Munca misionară – împărtășiți ceea ce credeți și 

simțiți”, Liahona, mai 2019, p. 17.

•  Dați o mână de ajutor Pe lângă faptul de a sluji celor 
care vă sunt desemnați, puteți, de asemenea, să dați 
o mână de ajutor altora când vedeți că este nevoie. 
Oferiți- vă să- i duceți cu mașina la adunările Bisericii. 
Invitați- le copiii la activitățile tinerilor sau ale Socie-
tății Primare. În ce alte moduri puteți sluji sau aduna?

•  Folosiți resursele oferite de Biserică. Biserica oferă 
membrilor multe resurse pentru a- i ajuta în legătură 
cu împărtășirea Evangheliei. Pentru idei despre cum 
să- l adunăm pe Israel în cadrul comunităților noastre, 
puteți naviga prin secțiunea „Misionar” din aplicația 
Biblioteca Evangheliei, puteți viziona seria de prezen-
tări video „Come and See” (pe ChurchofJesusChrist 
.org/ go/ 12011) și puteți accesa ComeUntoChrist .org. ◼

Slujirea și adunarea
„Împărtășiți oamenilor, în orice mod care vi se pare natural și 
normal, de ce, pentru dumneavoastră, Isus Hristos și Biserica Sa au 
o importanță deosebită…

Rolul dumneavoastră este de a împărtăși ceea ce simțiți și credeți 
și de a trăi potrivit crezurilor pe care le aveți.” – vârstnicul Dieter F. 
Uchtdorf 5

Slujirea și împărtășirea Evangheliei merg mână în mână. 
Vă prezentăm unele modalități prin care ne putem aduna 
prietenii și vecinii în timp ce slujim – sau să slujim în timp ce 
ne adunăm prietenii și vecinii.

•  Slujiți împreună. Căutați ocazii de a invita un prieten 
sau un vecin să vi se alăture pentru a sluji nevoilor 
altcuiva. Rugați- l să vă ajute să pregătiți o masă pentru 
o mamă care a născut recent, să lucrați în grădina unui 
vecin în vârstă sau să faceți ordine în casa cuiva bolnav.

•  Predați împreună. Puteți invita un prieten sau un vecin 
care nu vine prea des să găzduiască, la el acasă,  
o lecție pe care misionarii o predau cuiva, să vă ajute să 
găzduiți o lecție la dumneavoastră acasă sau să vină cu 
dumneavoastră la o lecție desfășurată la altcineva acasă.
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Domnul a pregătit lumea pentru restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos cu 
mult timp înainte ca Tatăl și Fiul să i se fi arătat lui Joseph Smith în anul 
1820. De fapt, pregătirea Domnului de a restaura plenitudinea Evangheliei 
Sale în ultimele zile a început înainte ca pământul să fi fost creat.

Din revelația din luna octombrie a anului 1918, cunoscută ca Doctrină și legăminte 
secțiunea 138, primită de președintele Joseph F. Smith (1838- 1918), învățăm că acei 
conducători de la începuturile Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă 
și multe „alte spirite alese … au fost [rezervați] pentru a veni în plenitudinea timpurilor, 
astfel încât să ia parte la punerea temeliei marii lucrări din zilele din urmă” (Doctrină și 
legăminte 138:53; subliniere adăugată).

Președintele Smith a văzut „că ei erau, de asemenea, printre cei nobili și mari care 
au fost aleși la început” (Doctrină și legăminte 138:55). El a adăugat că „ei, cu mulți 
alții, au primit primele lecții în lumea spiritelor și au fost pregătiți să vină, la timpul ales 
de Domnul, să muncească în via Sa pentru salvarea sufletelor oamenilor” (Doctrină și 
legăminte 138:56; subliniere adăugată).

După crearea pământului, „[prorocii Săi] din vechime” au vorbit, au cântat, au visat 
și au profețit despre viitoarea „[așezare] din nou a tuturor lucrurilor” (Faptele apostoli-
lor 3:21; vedeți, de asemenea, Luca 1:67- 75).

Președintele  
M. Russell 
Ballard
președintele 
în exercițiu al 
Cvorumului celor 
Doisprezece 
Apostoli

Cum  
a pregătit Domnul lumea  
pentru restaurare

În nenumărate moduri, Domnul a pregătit lumea pentru 
restaurarea Evangheliei Sale în vederea binecuvântării 

persoanelor, familiilor, comunităților, națiunilor și lumii.
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Vorbind concret despre primul profet al 
restaurării Bisericii lui Isus Hristos, președinte-
le Brigham Young (1801- 1877) a spus: „Domnul 
l- a păzit pe [ Joseph Smith], și pe tatăl lui, și pe 
tatăl tatălui său și pe predecesorii lor înapoi 
până la Avraam, și de la Avraam la potop, de 
la potop la Enoh și de la Enoh la Adam. El a 
vegheat acea familie și acel sânge încă de când 
s- a răspândit din fântâna sa până la nașterea 
acelui om. [ Joseph Smith] a fost prerânduit 
în veșnicie să prezideze asupra acestei ultime 
dispensații” 1.

În acest an, când sărbătorim cea de- a 200- 
a aniversare a Primei Viziuni, ar fi adecvat să 
ne aducem aminte de numeroasele femei și de 
numeroșii bărbați care, de- a lungul secolelor, au 
fost inspirați de Domnul în timp ce El pregătea 
lumea pentru restaurarea care a început când 
Tatăl și Fiul S- au arătat tânărului Joseph Smith, 
care căuta iertare și îndrumare în anul 1820.

Dacă privim înapoi în istorie, vom afla că 
multe revoluții au măturat lumea pregătind 

oamenii pentru restaurarea Bisericii Domnului 
în ultimele zile.2

Revoluția în domeniul manuscrisului
Unul dintre cele mai importante moduri prin 

care Domnul a pregătit lumea pentru restaurarea 
Evangheliei Sale a fost revoluția în domeniul 
manuscrisului care a rezultat ca urmare a inven-
tării și folosirii papirusului și pergamentului.3

Pergamentul, făcut din piele de animal, a fost 
folosit în vremurile din vechime și în perioada 
modernă de la început ca suprafață de scris.4 
Primele exemplare cunoscute ale Bibliei ebraice 
(Vechiul Testament) și multe exemplare impor-
tante ulterioare ale Bibliei au fost păstrate pe 
pergament.5

Papirusul, făcut din miezul tulpinii de papi-
rus, este un alt material folosit în vremurile din 
vechime ca suprafață de scris. Primele exemplare 
ale cărților Noului Testament sunt păstrate pe 
papirus.

Comparate cu scrierea pe piatră sau pe plăci 
de lut, aceste materiale pentru scris au ușurat 
lucrarea copiștilor de a consemna cuvintele 
lui Dumnezeu primite prin profeții și apostolii 
inspirați. Folosind aceste materiale pentru scris, 
nenumărați și necunoscuți copiști au copiat, au 
transmis și au conservat cu sârguință scrieri sacre 
în numeroase exemplare, astfel încât flăcările 
credinței nu s- au stins niciodată.

De exemplu, am aflat de curând că „există 
peste o sută de manuscrise ale Evangheliei 
după Matei scrise în limba greacă” și multe alte 
manuscrise biblice scrise pe pergament în timpul  
Evului Mediu.6

Revoluția în domeniul tipăririi
Așa cum am spus adesea, Domnul a inspirat 

realizarea unui alt pas extrem de important în 

Unul dintre cele mai 
importante moduri prin 
care Domnul a pregătit 
lumea pentru restaurare 
a fost revoluția în dome-
niul manuscrisului care 
a avut loc în același timp 
cu inventarea și folosirea 
papirusului și pergamen-
tului. Dedesubt: pagină 
de papirus a celui mai 
vechi manuscris existent 
cu Noul Testament.
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pregătirea lumii pentru restaurarea Evangheliei Sale care duce la salvare, 
când un aurar german, Johannes Gutenberg, a adaptat tehnologii de tipă-
rire, care au fost folosite inițial în China, pentru a realiza mașina de tipărit, 
în anul 1439 sau 1440.7

Gutenberg a fost un instrument în mâna Domnului pentru a mări 
cunoașterea, înțelegerea și credința religioasă în lume.8 Invenția sa a dezlăn-
țuit o revoluție în domeniul tipăririi care a schimbat lumea pentru tot-
deauna înlesnind circularea, la scară largă, a ideilor și informațiilor care au 
devenit „agenți ai schimbării” 9.

Erudiții estimează că, în Europa, existau aproximativ 30.000 de cărți 
la momentul în care Gutenberg a publicat Biblia folosindu- și mașina de 
tipărit. După 50 de ani de la invenția sa, peste 12 milioane de cărți existau 
în Europa.

Reforma protestantă a folosit invenția lui Gutenberg pentru a- și răs-
pândi ideile și a pune Biblia la dispoziția oamenilor obișnuiți în moduri 
în care nimeni din nicio altă generație anterioară nu și le- ar fi imaginat 
vreodată.

Revoluția în domeniul alfabetizării și traducerea Bibliei
Revoluția în domeniul tipăririi a contribuit la și a fost ajutată de o crește-

re a alfabetizării și de o sete din ce în ce mai mare în rândul europenilor 
obișnuiți de a citi cuvintele sacre ale scripturii în limbile lor.

Biblia în limba latină, tradusă din limba greacă și din limba ebraică în 
secolul al V- lea d.H., a fost Biblia oficială a Bisericii Catolice din Apus timp 
de 1.000 de ani.10 Secole la rând, mulți europeni au învățat despre Biblie în 
mare parte din predicile rostite de preoți.

Însă, în secolul al XV- lea și în secolul al XVI- lea, reformatorii religioși au 
făcut noi traduceri ale Bibliei în limbile răspândite din Europa, cum ar fi 
germana, italiana, engleza, spaniola și franceza. Aceste traduceri se bazau, 
de regulă, pe textele originale din ebraică și din greacă – nu pe Biblia în 
limba latină. Au permis ca zeci de mii de cititori să aibă parte de povestirile 
și învățăturile din Biblie în limbile lor.

Johannes Gutenberg a fost 
un instrument în mâna 
Domnului pentru a mări 
cunoașterea, înțelegerea 
și credința religioasă în 
lume. Cel mai în dreapta: 
pagină tipărită din Biblia 
Gutenberg.
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Martin Luther, născut în anul 1483, a fost unul dintre conducătorii 
publicării Bibliei în limba vremurilor sale. Traducerea sa în limba germană 
a fost publicată în anul 1534 – an de referință în istoria creștinismului din 
Apus.11 Crezul lui Luther în puterea scripturilor a înlesnit reforma. Alți 
reformatori au promovat educația universală, astfel încât toți oamenii să 
aibă ocazia să citească singuri scripturile.

Unii conducători religioși s- au îngrijorat că cititul Bibliei, la scară largă, 
ar fi dus la erezii, la subminarea autorității bisericii, chiar și la frămân-
tări civice. Ei au reacționat întemnițând, torturând și chiar omorând pe 
mulți dintre cei care au fost prinși traducând Biblia în limbile răspândite 
ale acelor vremuri sau care dețineau traduceri ale scripturilor în limbile 
răspândite.

William Tyndale, născut în anul 1494, a devenit cunoscut în timpul cura-
joasei lucrări a lui Martin Luther de a traduce Biblia în limba germană.12 

Încă din tinerețe, Tyndale a venit cu ideea de a 
face o versiune nouă mai bună a Bibliei în limba 
engleză bazată pe limbile originale: ebraică și 
greacă.

În jurul anului 1523, el a căutat ajutor și încu-
rajare din partea Episcopului Londrei al Bisericii 
Catolice pentru a realiza o astfel de versiune, însă 
a fost refuzat categoric. Pentru că interzicerea 
traducerii Bibliei fusese declarată de Sinodul 
de la Oxford, în anul 1408, Tyndale avea nevoie 
de permisiune oficială pentru a lucra fără a fi 
deranjat.

Devotat însărcinării de a traduce Biblia în 
limba engleză, Tyndale și- a început lucrarea în 
secret și a terminat traducerea Noului Testa-
ment în anul 1525. Tipărită în Köln, Germania, 
traducerea lui Tyndale a fost adusă pe furiș 
în Anglia, unde a fost vândută la începutul 
anului 1526.

În cele din urmă, William Tyndale, asemenea numeroșilor 
bărbați și femei care au dorit ca oamenii obișnuiți să 
aibă acces la scripturi în limbile lor, a fost omorât pentru 
că a susținut cauza lui Isus Hristos. Dreapta: pagină din 
originalul versiunii King James.
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În cele din urmă, Tyndale, asemenea nume-
roșilor bărbați și femei care au fost omorâți 
pentru că au dorit ca oamenii obișnuiți să aibă 
acces la scripturi în limbile lor, a fost strangulat 
în timp ce era legat pe un rug, la începutul lunii 
octombrie a anului 1536.13 Cu toate acestea, tra-
ducerea sa în limba engleză a continuat să existe, 
cuvintele și frazele sale, precum și secțiuni întregi 
din traducerea sa fiind incluse în versiunea King 
James.14

Versiunea King James, publicată în anul 
1611, a fost adoptată, în mod oficial, de Biserica 
Anglicană și, ulterior, a influențat restaurarea 
Evangheliei lui Isus Hristos în mai multe moduri 
semnificative.15 Era Biblia în limba engleză cea 
mai citită la momentul nașterii lui Joseph Smith, 
în anul 1805. În acea vreme, cele mai multe fami-
lii, inclusiv cea a lui Joseph și Lucy Mack Smith, 
dețineau o Biblie și citeau din ea cu regularitate. 
De fapt, mulți oameni au învățat să citească 
auzind citindu- se din ea acasă și studiind- o în 
particular.

Revoluțiile politice și cele în domeniul 
comunicațiilor

Revoluțiile în domeniile tipăririi, traducerii și 
alfabetizării au pregătit calea pentru revoluțiile 
politice și cele tehnologice care au măturat Europa 
și meleagurile americane între secolele XVII- 
XIX. Climatul politic în schimbare din Europa 
și America le- a oferit oamenilor o libertate mai 
mare de a- și alege religia pe care doreau s- o 

urmeze. Libertatea religioasă a fost unul dintre numeroasele rezultate ale 
revoluțiilor politice care au avut loc în această perioadă.

Domnul a început, de asemenea, să „[toarne] Duhul [Său] peste orice 
făptură” (vedeți Ioel 2:28; Joseph Smith – Istorie 1:41), inclusiv peste cei 
care erau pregătiți să viseze la tehnologii noi de transport și comunicații 
care aveau să avanseze restaurarea Sa în moduri incredibile.

Pe măsură ce Domnul Își ridica profetul, El a inspirat bărbați și 
femei să inventeze tehnologii, cum ar fi canale, telegraful, căi ferate și 
motoare cu aburi, astfel încât Evanghelia să poată ajunge în întreaga lume.

În nenumărate alte moduri, Domnul a pregătit lumea pentru restaurarea 
Evangheliei Sale în vederea binecuvântării persoanelor, familiilor, comuni-
tăților, națiunilor și lumii.

Îndrumarea familiei Smith
Când ne gândim la modul în care Domnul a pregătit lumea pentru res-

taurare, trebuie să ne aducem mereu aminte că mare parte a ceea ce El  
a realizat a fost prin intermediul vieților persoanelor – femei și bărbați 
obișnuiți care, în unele cazuri, au realizat lucruri extraordinare.

Multe persoane și familii din țări din întreaga lume au fost pregătite să 
primească mesajul restaurării. Printre aceste persoane se numără părinții 
profetului, Joseph și Lucy Mack Smith, doi oameni profund spirituali care 
au fost crescuți într- o cultură care i- a învățat să- L iubească pe Isus Hristos 
și să studieze Biblia.

Ani la rând, Joseph și Lucy au avut parte de încercări financiare, legate 
de sănătate și de alt gen în New England, în partea de Nord- Est a State-
lor Unite. În anul 1816, când și- au pierdut recoltele din cauza schimbării 
climaterice în întreaga lume provocată de erupția vulcanului Tambora 
din Indonezia, Joseph și Lucy n- au avut de ales decât să plece din New 
England și să ia hotărârea curajoasă de a lăsa în urmă siguranța asigurată 
de familie, prieteni și comunitate.

În volumul 1 din noua ediție a istoriei Bisericii se afirmă: „Joseph 
sr. și- a iubit foarte mult soția și copiii, însă nu a putut să le asigure 

Pe măsură ce Domnul Își 
ridica profetul, El a inspirat 
bărbați și femei să inven-
teze tehnologii, astfel încât 
Evanghelia să poată ajunge 
în întreaga lume.

FO
TO

G
RA

FI
E 

CU
 U

N
 B

ĂR
BA

T 
CI

TI
N

D 
DI

N
 S

CR
IP

TU
RI

, D
E 

DA
VI

D 
W

IN
TE

RS

IL
U

ST
RA

ȚI
E 

CU
 L

O
CU

L 
DE

 ÎN
TÂ

LN
IR

E 
AL

 M
ET

O
DI

ȘT
IL

O
R 

(1
87

3)
, D

E 
G

ET
TY

 IM
AG

ES



18 L i a h o n a

prea multă stabilitate în viață. Ghinionul  
și investițiile nereușite au făcut ca familia  
să rămână săracă și să nu aibă un cămin 
stabil. Poate că avea să fie diferit în  
New York” 16.

În multe feluri, eșecurile din New England ale 
familiei Smith i- au împins pe membrii acesteia 
către vestul statului New York, unde agitația 
religioasă a crescut și l- a inspirat pe Joseph Smith 
jr. să facă apel la Domnul în legătură cu dorința 
sa de a primi iertare și îndrumare. Era, de ase-
menea, locul în care erau ascunse plăcile de aur, 
care așteptau să fie găsite, traduse și publicate.

Să recunoaștem mâna Domnului în viața 
noastră

Așa cum Domnul a făcut în legătură cu eșecu-
rile familiei Smith, tot așa El poate să ne întăreas-
că, să ne învețe lecții noi și să ne pregătească prin 
intermediul eșecurilor și al greșelilor pentru un 
viitor mult diferit decât ni- l putem imagina.

Când ne gândim cum s- a manifestat mâna 
Domnului în viața membrilor familiei Smith, 
trebuie să recunoaștem faptul că mâna Sa se 
manifestă și în viața fiecăruia dintre noi. Faptul de 
a căuta mâna Domnului în viața noastră necesită 

sensibilitate spirituală și, în multe cazuri, timp și 
perspectivă. Din fericire, binecuvântările patriar-
hale, jurnalele personale și istoriile vieții personale 
pot oferi lentilele prin care să vedem cum se mani-
festă mâna Domnului în viața noastră.

Într- o revelație dată în anul 1831, Domnul a 
avertizat lumea: „Și cu nimic nu Îl supără omul 
pe Dumnezeu sau împotriva nimănui nu este 
aprinsă mânia Sa, decât împotriva acelora care 
nu mărturisesc mâna Lui în toate lucrurile și nu 
se supun poruncilor Sale” (Doctrină și legămin-
te 59:21).

Dorința noastră de a ne supune poruncilor 
Domnului Isus Hristos, mai ales celor două mari 
porunci de a- L iubi pe Dumnezeu și de a ne iubi 
aproapele ca pe noi înșine, va crește pe măsură ce 
căutăm și recunoaștem mâna Domnului în viața 
noastră și în pregătirea lumii pentru restaurarea 
Bisericii lui Isus Hristos. Aceasta este „o lucrare 
minunată și un miracol” (2 Nefi 25:17).

Domnul pregătește acum lumea pentru a 
Doua Sa Venire, tot așa cum El a pregătit lumea 
pentru restaurarea Evangheliei Sale eterne. Din 
nou, mâna Sa este vizibilă nu doar în evenimen-
tele privind schimbări legate de istorie, ci și în 
viața persoanelor.

Domnul poate să ne 
întărească, să ne învețe 
lecții noi și să ne pregă-
tească prin intermediul 
eșecurilor și al greșelilor 
pentru un viitor mult 
diferit decât ni- l putem 
imagina.
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să slujim altora și să- L iubim în timp ce El pregătește lumea pentru a 
Doua Sa Venire glorioasă. ◼
NOTE
 1. Brigham Young, în Învățături ale președinților Bisericii: Joseph Smith (2007), p. 574; vedeți, 

de asemenea, Brigham Young, „Remarks”, Deseret News, 26 oct. 1859, p. 266.
 2. Progresele înregistrate în domeniul transporturilor, comunicațiilor, ingineriei și medical 

reprezintă o parte importantă a pregătirii Domnului pentru restaurarea Evangheliei și 
Bisericii Sale.

 3. Vedeți L. D. Reynolds și N. G. Wilson, Scribes and Scholars: A Guide to the Transmission of 
Greek and Latin Literature, ediția a 4- a (2013).

 4. De exemplu, Declarația de Independență a Statelor Unite, actele oficiale ale Parlamentului 
Britanic, pergamentele Tora folosite în sinagogile iudaice și diplome de la unele universi-
tăți.

 5. Vedeți Timothy H. Lim și John J. Collins, The Oxford Handbook of the Dead Sea Scrolls 
(2010), precum și Bruce M. Metzger și Bart D. Ehrman, The Text of the New Testament:  
Its Transmission, Corruption, and Restoration, ediția a 4- a (2005).

 6. Thomas A. Wayment, The New Testament: A Translation for Latter- day Saints, A Study Bible 
(2019), p. 2.

 7. Vedeți Diana Childress, Johannes Gutenberg and the Printing Press (2008).
 8. Vedeți, de exemplu, M. Russell Ballard, „Miracolul Bibliei sfinte”, Liahona, mai 2007, p. 

80- 82.
 9. Vedeți Elizabeth L. Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change (1980), p. 703.
 10. Vedeți James Carleton Paget și Joachim Schaper, editori, The New Cambridge History of the 

Bible, Vol. 1, From the Beginnings to 600 (2013); vedeți, de asemenea, volumele 2- 4.
 11. Această traducere în limba latină din secolul al IV- lea a devenit versiunea oficială a Bisericii 

Catolice; vedeți Richard Marius, Martin Luther: The Christian between God and Death 
(1999).

 12. Vedeți David Daniell, William Tyndale: A Biography (1994).
 13. Trupul mort al lui Tyndale a fost ars pe rug.
 14. Traducerea în limba engleză a lui William Tyndale, deși nerecunoscută, este menținută în 

versiunea King James a Bibliei din anul 1611.
 15. Vedeți David Norton, The King James Bible: A Short History from Tyndale to Today (2011).
 16. Vedeți Sfinții – Relatări despre Biserica lui Isus Hristos în zilele din urmă, volumul 1,  

Standardul adevărului 1815- 1846 (2018), p. 6.
 17. Vedeți „Relatări despre Prima Viziune”, Gospel Topics (Subiecte din Evanghelie), topics 

.ChurchofJesusChrist .org.
 18. Vedeți Joseph F. Smith, în M. Russell Ballard, „Evanghelia adevărată, pură și simplă a lui 

Isus Hristos”, Liahona, mai 2019, p. 29.

Domnul pregătește acum 
lumea pentru a Doua Sa 
Venire, tot așa cum El a 
pregătit lumea pentru 
restaurarea Evangheliei 
Sale eterne. Stânga: 
pagina de titlu a unei 
Cărți a lui Mormon din 
anul 1830.
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Când Joseph Smith s- a dus în dumbrava pe 
care, acum, o numim sacră, el căuta iertare și 
îndrumare în viața sa.17 Într- un fel, El răspundea 
invitației inspirate a Domnului consemnată în 
Evanghelia după Matei:

„Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați,  
și Eu vă voi da odihnă.

Luați jugul Meu asupra voastră, și învățați de 
la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima;  
și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.

Căci jugul Meu este bun, și sarcina Mea este 
ușoară” (Matei 11:28- 30).

Depun mărturie că, la început, mâna 
Domnului a pregătit lumea pentru restaura-
rea „[Evangheliei adevărate, pure și simple]” 
a lui Isus Hristos, a „[doctrinei salvatoare] a 
lui Hristos” care este pusă la dispoziție tuturor 
copiilor lui Dumnezeu.18 Depun, de aseme-
nea, mărturie că mâna Domnului este în viața 
noastră personală invitându- ne să- L urmăm, 
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Indiferent dacă sunteți entuziasmați sau aveți emoții cu privire la imple-
mentarea noii inițiative a Bisericii – Copiii și tinerii – probabil aveți 
unele întrebări: „Cum îmi va ajuta aceasta copiii?”, „Cum să facem acest 

lucru?”, „Care este rolul meu în ea?”.
Conducătorii Bisericii oferă câteva răspunsuri.

De ce face Biserica această schimbare?
Sora Bonnie H. Cordon: După cum ne- a învățat președintele  

Russell M. Nelson, cu toții avem nevoie să ne dezvoltăm capacitatea spiri-
tuală de a primi revelație.1 Acțiunea Copiii și tinerii este concepută pentru 
a invita persoanele și familiile să caute inspirație de la Spirit despre cum să 
progreseze și găsească bucurie pe cărarea legămintelor. Aceasta completea-
ză excelent ceea ce profetul are în vedere pentru fiecare dintre noi.

Fratele Stephen W. Owen: Președintele Nelson ne învață, de asemenea, 
că suntem o Biserică ce se concentrează asupra căminului, indiferent cum 
arată căminele noastre.2 Nu suntem o Biserică ce se concentrează asupra 
programelor. Conducătorii și învățătorii Bisericii ne pot ajuta copiii să 
învețe și să trăiască doctrina, dar acea responsabilitate începe în cămin și 
este o responsabilitate zilnică.

După cum ne- a învățat profetul, este nevoie să căutăm revelație și să 
urmăm Spiritul, iar acțiunea Copiii și tinerii ne va ajuta să facem acel 
lucru – în parte pentru că este o simplificare. În trecut, părinții trebuiau 
să găsească și să înțeleagă sute de cerințe din Progresul personal, Datoria 
față de Dumnezeu, Credința în Dumnezeu și alte programe ale Bisericii pe 

COPIII  ȘI  TINERII  –  

începem în forță
Bonnie H. Cordon
președinta generală 
a Tinerelor Fete

Stephen W. Owen
președintele 
general al Tinerilor 
Băieți

Joy D. Jones
președinta 
generală a 
Societății Primare

Conducătorii Bisericii împărtășesc moduri în 
care părinții și episcopiile pot ajuta copiii să 
devină mai asemănători Salvatorului.
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măsură ce copiii lor treceau prin adolescență. 
Această nouă abordare invită tinerii și copiii să 
caute inspirație pe măsură ce stabilesc obiective 
conform nevoilor și intereselor lor.

Sora Joy D. Jones: Aceasta este o ocazie 
minunată pentru copiii și tinerii noștri, generația 
care se ridică, să- și aprofundeze credința în Isus 
Hristos. Pe măsură ce caută și răspund la îndru-
marea Duhului Sfânt, își vor înțelege mai bine 
identitatea și scopul divin și cum pot progresa 
și pot simți dragostea Tatălui Ceresc pentru ei. 
Acțiunea Copiii și tinerii poate binecuvânta și 
întări tinerii noștri și familiile lor în efortul aces-
tora de a crea și a menține relații de familie în 
căminele lor, în Biserică și cu Tatăl lor Ceresc.

Care sunt primii pași pe care îi pot par-
curge familiile pentru a începe să pună în 
practică acțiunea Copiii și tinerii?

Sora Jones: Să se roage împreună pentru a 
avea îndrumarea Spiritului. Părinții pot începe 
vorbind cu familia lor despre cele trei aspecte în 
care pot pune în practică acțiunea Copiii și tine-
rii: învățarea Evangheliei, slujirea și activitățile și 
dezvoltarea personală. Ce fac în prezent? Cum se 
pot dezvolta personal și ca familie în aceste trei 
aspecte? Cum îi poate ajuta faptul de a se con-
centra pe Luca 2:52 să- și stabilească planurile și 
obiectivele de a- și aminti de Salvator și a- L urma? 
Ce ocazie minunată de a- i întări pe tineri, a întări 
căminele și familiile în moduri foarte simple, 
consecvente și însemnate!

Sora Cordon: Începem încetul cu încetul. 
Faptul de a păși pe cărarea legămintelor înseam-
nă a merge pas cu pas. Stabiliți un obiectiv. Înce-
peți simplu. Îndrumarele pentru tineri și copii ne 
oferă un tipar excelent pe care îl putem urma.

Fratele Owen: Nu trebuie să complicăm 
acest lucru. Este foarte simplu. Citiți Luca 2:52. 
Începeți de acolo. Părinții pot petrece timp cu 
copilul lor mic sau adolescent acasă și pot vorbi 
despre acest verset. „Cum te putem ajuta să crești 
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în înțelepciune, în statură și să fii tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și 
înaintea oamenilor?” „Ce putem învăța sau face împreună?” „Ce obiective 
îți poți stabili?” Fiți simpli.

În timp ce se desfășoară această acțiune, care este unul dintre 
lucrurile pe care ați vrea să le știe copiii dumneavoastră mici 
sau adolescenți?

Sora Cordon: Aceasta este o ocazie minunată de a progresa ase-
menea Salvatorului! Dacă ne întrebăm „Pe ce să mă concentrez?”, ne 
vom aminti că facem deja multe lucruri pentru a deveni asemenea Lui. 
Învățarea Evangheliei are loc în multe cămine și la Biserică. Slujim și 
participăm la activități. Această nouă acțiune este doar o modalitate 
de a acționa în mod intenționat cu privire la ceea ce învățăm și a ne 
responsabiliza – și de a concentra acel progres în patru aspecte în care 
a progresat Salvatorul: spiritual, social, fizic și intelectual (vedeți Luca 
2:52). Acest lucru ne va aduce bucurie, pace și fericire de durată în timp 
ce- L urmăm pe Salvator!

Sora Jones: Dezvoltarea se concentrează pe Salvator, este centrată 
asupra căminului și este susținută de Biserică. Aceasta este o acțiune 
simplificată și personalizată pe măsură ce renunțăm la vechile progra-
me. Progresul va fi individual. Sper ca toți copiii, tinerii, familiile și 
conducătorii lor să înțeleagă că aceasta este o modalitate realizabilă 
și adaptabilă pentru toți copiii de pretutindeni ai Tatălui Ceresc de 
a progresa împreună și a avea parte de bucuria de durată pe cărarea 
legămintelor. Aceasta nu va fi o schimbare mare sau un proces dificil 
de învățare. Aceasta reprezintă faptul de a continua să facem ceea ce 
deja facem, în timp ce suntem îndrumați de Spirit, astfel încât eforturile 
noastre sincere ne pot spori abilitatea noastră de a urma cu dragoste și 
în mod eficient Salvatorul.

De ce este important ca tinerii și copiii să se dezvolte asemenea 
Salvatorului?

Sora Jones: În primul și în primul rând, ei au făcut legăminte de 
a- L urma mereu. Ei au făcut legăminte să „[fie] martorii lui Dumnezeu 
în toate timpurile și în toate lucrurile și în toate locurile” (Mosia 18:9). 
Așadar, trebuie să se dezvolte așa cum a făcut- o El: spiritual, social, fizic 
și intelectual. Legămintele lor nu sunt doar motivul pentru care ar tre-
bui să facă aceste lucruri, ele reprezintă și capacitatea care le dă puterea 
să- și îndeplinească obiectivele.

Fratele Owen: Întregul nostru scop în viață este să urmăm și să deve-
nim asemenea Tatălui nostru Ceresc și Fiului Său, Isus Hristos. Vrem să 
fim ca Ei. Începem să punem acest lucru în practică de la o vârsta fragedă 

pentru a avea un model pentru tot restul vieții 
noastre. Și Îl urmăm cu adevărat pe Salvator 
când facem lucrurile pe care le- a făcut El.

Sora Cordon: Salvatorul este exemplul nos-
tru în toate lucrurile. Îi studiem viața, misiunea 
și învățăturile pentru că El este tot ceea ce aspi-
răm să devenim. Dar, deoarece fiecare dintre 
noi este unic, cu toții avem trăsături și îndemâ-
nări pe care trebuie să le dezvoltăm pentru a 
deveni asemenea Lui. Această nouă acțiune 
oferă copiilor și tinerilor o ocazie personalizată 
de a crește individual în aceste moduri, de a- și 
dezvolta darurile personale și de a identifica 
acele lucruri care simt că- i vor ajuta să fie mai 
asemănători Salvatorului. De aceea această 
acțiune este atât de personală. Nu există o listă 
prestabilită. Obiectivele pe care fiecare și le sta-
bilește pentru a păși pe calea legămintelor vor 
fi diferite, dar împreună vom învăța, vom crește 
și ne vom apropia de Salvator.

Ce sperați să simtă copiii și tinerii în timp 
ce participă la această acțiune?

Sora Cordon: Sper să dobândească o mai mare 
înțelegere a identității lor divine și să aibă un senti-
ment de apartenență. Când știm cine suntem și ai 
cui suntem, acționăm diferit. Vor învăța să discear-
nă că unele lucruri de pe rețelele de socializare nu 
sunt adevărate, deoarece vor ști cum le vorbește 
Spiritul. Vor dobândi încredere în ei înșiși și în 
potențialul lor divin ca fiice și fii ai lui Dumnezeu.

Sora Jones: Vrem ca ei să simtă că au cre-
dință și speranță în Isus Hristos, să simtă pacea 
care vine din ținerea poruncilor, să aibă parte 
de relații sănătoase, să învețe să dobândească 
rezistență, să simtă bucuria de a le sluji altora și 
să simtă fericirea și împlinirea de a participa în 
lucrarea de salvare.

Fratele Owen: Sper ca toții copiii să înțeleagă 
Evanghelia cu inima, nu doar cu mintea. Acțiu-
nea nu înseamnă să bifăm ca făcute lucrurile de 
pe o listă. Aceasta încurajează un proces de a 
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învăța și a deveni asemenea Salvatorului. Sper ca toți copiii noștri și cei 
cărora le slujim să se simtă suficient de încrezători în nivelul lor de înțele-
gere a Evangheliei, astfel încât să o predea altora. De exemplu, sper că le 
putem adresa copiilor noștri o întrebare despre un principiu al Evangheliei 
și că vom auzi un răspuns foarte profund pentru că îl vor fi învățat și și- l 
vor fi însușit.

Cum vor ști părinții dacă acțiunea Copiii și tinerii are succes în 
căminul lor?

Fratele Owen: Eu aș căuta roadele Spiritului, menționate în Galateni 5, 
cum ar fi pacea în cămin. Cred că respectivii copii vor fi mai blânzi, mai 
iubitori. Copiii vor vrea să fie cu familia. Vor fi mai înclinați să se roage 
și să caute răspunsuri. Vor vedea progres nu doar din punct de vedere 
spiritual, ci și social, fizic și intelectual.

Sora Jones: Vor ști că aceasta va avea succes când relațiile sunt întă-
rite, când membrii familiei au parte de progres real și continuă să încer-
ce chiar și când le este greu, când dau dovadă de sprijin reciproc și se 
îngrijesc unii de alții și când caută în mod activ influența Duhului Sfânt 
și când aceasta se simte în căminul lor. Membrii familiei vor vedea mai 
limpede legătura dintre ceea ce fac în fiecare zi și viața lui Hristos. Pro-
babil că vor aprecia mai mult libertatea de a alege și pocăința, își vor 
îmbunătăți atitudinea, își vor spori încredea de sine, vor depune efortul 
de a oferi ajutor, în loc să se închidă în sine și vor da dovadă de o mai 
mare apreciere față de Salvator, viața Sa, învățăturile Sale, exemplul 
Său și ispășirea și învierea Sa.

Ce sfat ați oferi părinților cărora le- ar fi teamă să renunțe la 
vechile programe ale Bisericii?

Sora Cordon: Bineînțeles că apreciem vechile programe pentru că 
fiecare dintre noi a crescut cu ajutorul acestor programe și i- am putut 
vedea pe alții crescând cu ajutorul lor. Acelea au fost inspirate pentru 
acea perioadă de timp. Dar nu suntem noi recunoscători pentru reve-
lația continuă? Domnul are nevoie ca noi să continuăm să progresăm și 
să ne schimbăm și are nevoie ca programele noastre să progreseze și să 
se schimbe pentru a răspunde nevoilor membrilor din întreaga lume. 
Încercăm mereu să ne îmbunătățim și să devenim felul de Biserică și 
de oameni care Tatăl nostru Ceresc știe că putem deveni și de care 
are nevoie.

Sora Jones: Am fost foarte binecuvântați de programele din trecut și 
putem fi recunoscători pentru tot ceea ce am învățat și trăit. Aceasta este o 
perioadă nouă minunată și un prilej de a căuta îndrumarea Domnului de 
a învăța și a progresa în moduri noi și inspirate.

Cum îi pot ajuta conducătorii pe copii și pe 
tineri să se dezvolte personal?

Fratele Owen: În primul rând, cred că este 
nevoie ca adultul conducător să vadă acel copil 
sau acel tânăr băiat ori acea tânără fată așa cum 
îi vede Dumnezeu, adică așa cum poate deveni, 
nu doar cine sunt acum. Începeți având în min-
te obiectivul final. Priviți lucrurile din perspec-
tiva eternității. Va fi nevoie de timp. Vedeți- i pe 
copii și pe tineri așa cum pot deveni. Dezvoltați 
o relație suficient de bună cu tinerii, astfel încât 
atunci când trebuie să le vorbiți, să vă respecte 
suficient de mult încât să asculte.

De asemenea, faceți cunoștință cu părinții 
lor. Aflați de la ei cum puteți ajuta. Respectați- le 
rolul de părinți.

Sora Jones: Societatea Primară nu are structu-
ra de președinții de cvorumuri și de clase pe care 
le au tinerii băieți, respectiv tinerele fete. Condu-
cătoarele și învățătorii Societății Primare, precum 
și frații și surorile care slujesc, oferă ajutor copii-
lor care nu au sprijinul Evangheliei în căminul 
lor. Totuși, este important ca noi să respectăm 
mereu relația dintre copii, tineri și părinții lor, 
indiferent care ar fi situația din căminul lor. 
Acțiunea Copiii și tinerii poate oferi un mod 
de a invita întreaga familie să vină și să vadă, 
să vină și să ajute. Poate fi un mijloc de a întări 
întreaga familie, indiferent dacă membrii ei 
aparțin sau nu Bisericii lui Isus Hristos a Sfinți-
lor din Zilele din urmă.

Sora Cordon: Avem mulți copii și tineri 
care participă la adunările de duminica ale 
Bisericii fără părinții lor, dar ai căror părinți 
îi iubesc. Aș dori să încurajez conducătorii 
să ajungă să le cunoască părinții și să afle ce 
visuri sau aspirații au pentru copiii lor. Noi 
putem ajuta. În timp ce lucrăm în tandem cu 
părinții, vom întări copiii și tinerii individual 
și vom întări căminele lor și, de asemenea, vom 
îndemna copiii și tinerii să- și întărească pro-
priile cămine.
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Ce le- ați spune părinților care se simt copleșiți și cărora le este 
teamă că nu- și vor putea ajuta copiii să aibă succes în ceea ce 
privește acțiunea Copiii și tinerii?

Sora Cordon: Vestea bună este că deja facem mai toate lucrurile. Fami-
liile învață deja Evanghelia împreună. Slujim și participăm la activități. 
Mereu am depus efortul de a ne dezvolta personal; acum doar ne con-
centrăm asupra modurilor în care a progresat Hristos.

Pe măsură ce petrecem timp alături de copiii noștri, cred că o să ne pla-
că acest lucru. Puteți asculta inima copiilor dumneavoastră într- un mod 
firesc, relaxat. Tatăl nostru Ceresc dorește pentru copilul dumneavoastră 
să progreseze, să se bucure și să se întoarcă să trăiască din nou alături de 
El. Veți simți îndrumarea Duhul Sfânt în timp ce vă străduiți împreună 
ca Evanghelia și Salvatorul nostru Isus Hristos să facă parte din fiecare 
aspect al vieții dumneavoastră.

Sora Jones: Începeți cum este cel mai bine pentru familia dumnea-
voastră. Aveți încredere că veți primi ajutor ceresc. Căutați îndrumarea 
Spiritului. Acțiunea Copiii și tinerii va fi un instrument valoros pentru 
părinți. Părinții sunt foarte solicitați în aceste zile în timp ce își îndrumă 
și hrănesc familiile. Uneori ne simțim ușor copleșiți. Acțiunea Copiii și 
tinerii va ajuta părinții să discearnă ce este esențial de ce este important. 
Faptul de a ne ajuta familiile să învețe cum să- L urmeze pe Salvator 
prin inspirație de la Duhul Sfânt este vital pentru fiecare dintre noi și 
ne va aduce dragostea și binecuvântările Domnului.

Fratele Owen: Cred că veți putea cu adevărat să vă ajutați copiii 
mici și adolescenții. Nu trebuie să faceți ceva deosebit. Totul se rezumă 
la a fi credincioși, a vă ruga și a crea unele obiceiuri sacre și o rutină 
neprihănită în familia dumneavoastră. Începeți cu unele obiceiuri de 
bază, simple, neprihănite și veți vedea miracole în viața copiilor dum-
neavoastră. ◼
NOTE
 1. Vedeți Russell M. Nelson, „Revelație pentru Biserică, revelație pentru viața noastră”, 

Liahona, mai 2018, p. 93- 96.
 2. Vedeți Russell M. Nelson, „Cuvânt de deschidere”, Liahona, nov. 2018, p. 6- 8.

RESURSE PENTRU A JUTOR
În Liahona:

•  Wendy Ulrich, „Să motivăm generația care se ridică”, Liahona, ian. 2020, 
p. 26.

•  Heather Bergeson și Amanda Dunn, „Copiii și tinerii – un lucru impor-
tant pentru viața de zi cu zi”, Liahona, ian. 2020, p. 52.

•  Joy D. Jones, „Puțin mai bine în fiecare zi”, Prietenul, ian. 2020, P8.
 •  Brittany Beattie, „Ministering to Children and Youth”, Liahona, dec. 2019, p. 36.

Online: childrenandyouth .ChurchofJesusChrist .org
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Iată patru moduri prin care vă puteți ajuta copiii să stabilească  
și să îndeplinească obiective însemnate pentru a progresa așa  

cum a făcut Salvatorul.

Să motivăm  
generația care se ridică



 i a n u a r i e  2 0 2 0  27

Dr. Wendy Ulrich

Ca părinți și conducători, vrem să ajutăm copiii și tinerii 
să devină ucenici ai lui Isus Hristos pentru întreaga 
viață și să fie motivați să- L slujească pe Domnul și să- și 

îndeplinească misiunile personale.
Acțiunea Copiii și tinerii oferă un set simplu, dar eficient 

de resurse care să ajute copiii și tinerii să progreseze spiritual, 
social, fizic și intelectual așa cum a făcut- o Salvatorul (vedeți 
Luca 2:52). Acest lucru poate avea loc pe măsură ce învață 
Evanghelia lui Isus Hristos și trăiesc potrivit acesteia, participă 
în proiecte de slujire și activități însemnate și 
interesante și își stabilesc și îndeplinesc pro-
priile obiective. Totuși, asemenea părinților 
din relatarea de mai jos, este posibil să ne 
simțim deja copleșiți fără să adăugăm obiecti-
vele altcuiva la lista noastră. Sau ne facem griji 
că propriii copii nu vor progresa decât dacă 
sunt împinși de la spate.

Conversație de stabilire de obiective, 
exemplul 1.

Alana, în vârstă de 15 ani, discuta cu mama 
ei, Rachel, trecând printr- o listă pe care au făcut- o 
cu posibile obiective la care Alana ar putea lucra. 
Tatăl Alanei, Jeff, a trecut pe lângă ele. „Pe care 
dintre acestea să le fac, tată?”, a întrebat Alana.

Jeff s- a uitat la ceas, a făcut o grimasă și și- a aruncat privirea 
pe listă. „Acesta pare ușor. Ce zici de «Memorează un imn»? Poți să 
bifezi asta destul de repede pe lista ta. Ce altceva pare ușor?”

Rachel a intervenit, amintindu- și cât de reticentă fusese Alana să 
dea probe pentru echipa de cros a școlii. „Sau, de fapt, poate trebuie 
să încerci ceva greu! Ce părere ai de ceva care implică exerciții 
fizice?”, a sugerat ea.

„Mm”, a mormăit Alana, căutându- și telefonul. „Cred că mă 
opresc aici.”

Cum pot ajuta părinții și conducătorii?
Părinții și conducătorii pot face multe lucruri pentru a 

ajuta copiii și tinerii să fie motivați să- și însușească valori 
bune, să facă alegeri bune și să se bucure atât de progresul 
lor, cât și de realizările lor.
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Gândiți- vă la un moment în care ați fost foarte motivat să 
depuneți efort pentru a îndeplini un obiectiv. Ce v- a motivat? 
Probabil că ați văzut o ocazie pe care ați vrut s- o fructificați, 
o abilitate pe care ați vrut să v- o însușiți sau o problemă care 
trebuia rezolvată. Exemplul și susținerea celorlalți v- au inspi-
rat să încercați.

De asemenea, copiii și tinerii pot fi mai motivați când 
1) hotărăsc, rugându- se ce vor ei (nu doar ce vor alții pen-
tru ei), 2) creează un plan pentru a obține ceea ce își pro-
pun, 3) nu sunt influențați de pedepse sau de prea multe 

recompense, 4) simt că părinții și conducă-
torii sunt de partea lor.

1. Ajutați tinerii să își dea seama ce vor 
ei cel mai mult

Fiecare vrea ceva: să facă parte dintr- o 
echipă, să doarmă mai mult, să se simtă 
mai puțin singuri, să fie mai aproape de 
Dumnezeu. Adesea, Domnul și mesagerii 
Săi întreabă oamenii: „Ce îți dorești?” (vedeți 
Marcu 11:24; 1 Nefi 11:1- 2; Alma 18:15; 3 Nefi 
27:1- 2; Eter 2:23- 25). Dar, pentru a ști ce vrem 
cel mai mult, nu doar ce vrem acum, este nevo-
ie de experiență și reflectare.

În timp ce vă gândiți la un copil sau 
tânăr pe care vreți să- l ajutați, adresați- vă 

întrebările de mai jos.

•  Cum îl pot ajuta să aibă experiențe noi, să- și însușească 
valori și idei noi într- un mediu plăcut, de relații sănătoase?

•  Îl las să- și asume consecințele alegerilor greșite pentru a 
face alegeri mai bune?

•  Când îl pot întreba ce crede și ce prețuiește? (Vedeți lista 
următoare „Întrebări ajutătoare”.)

•  Cum îl pot ajuta să- și dea seama de punctele lui forte? 
(Încercați: „Văd că te pricepi foarte mult la                   . 
Cum te poți folosi de acel dar pentru a- I sluji 
Domnului?”)

2. Ajutați tinerii să creeze un plan
Odată ce stabilesc un obiectiv, tinerii se pricep destul de 

bine să creeze un plan. Copiii mai mici pot avea nevoie de 



28 L i a h o n a

mai multe idei. Oferiți sugestiile dumneavoastră doar când se 
împotmolesc. Dar fiți entuziasmați, nu defensivi, dacă le plac 
ideile lor mai mult decât pe ale dumneavoastră.

Pentru a- i ajuta pe alții să creeze un plan, îi puteți întreba:

• Care este obiectivul tău? (Obiective abstracte, pre-
cum „Să fiu mai amabil” sunt greu de definit dacă nu 
includ acțiuni precise, precum „Să fac un compliment 
cuiva în fiecare zi” sau „Să îmi cer scuze când mă 
înfurii”.)

•  De ce este acest obiectiv important pentru tine? (Cum 
îi va ajuta să trăiască în acord cu 
valorile lor sau să fie mai asemănători 
Salvatorului?)

•  Este acesta un moment bun pentru a 
lucra asupra acestui obiectiv? (De ce  
da sau de ce nu?)

•  Ce pas mic, ușor poți face pentru a 
începe? (Amintiți- le că faptul de a fi 
activ îi poate motiva. Ajutați- i să încea-
pă sau să înceapă din nou făcând ceva 
mic și simplu.)

• Cum te poți organiza pentru a- ți sprijini 
planul? (Poți stabili mementouri, pos-
ta cuvinte de încurajare, face un tabel 
sau un calendar pentru a ține evidența 
progresului, înlătura ispite, poți obține 
instrumentele de care ai nevoie sau poți cere ajutor.)

•  Ce obstacole ți- ar putea apărea în cale? Cum ai putea 
trece peste ele? (Ajutați- i să- și amintească planul, să fie 
curioși ce a fost greșit, să încerce din nou părțile grele, să 
încerce o nouă strategie sau să adapteze obiectivul.)

Pentru a- i ajuta pe alții când au parte de eșecuri, le puteți 
împărtăși experiențe din viața sau familia dumneavoastră 
despre cum ați făcut față încercărilor și ați dat dovadă de 
rezistență. De asemenea, încercați să întrebați:

•  Ce ai încercat? Ce altceva ai putea încerca?
•  Cine poate ajuta? Cum te pot ajuta?
•  Ce idei îți vin în minte când te rogi cu privire la lucrul 

acesta?

3. Nu îi pedepsiți și nu le oferiți prea multe recompense
Recompensele mici îi pot ajuta pe oameni să încer-

ce ceva nou, să transforme o însărcinare grea într- una 
plăcută sau să sărbătorească succesul. Totuși, când se 
oferă prea multe recompense, acestea pot afecta negativ 
motivația. Adesea, oamenii care se bucură de o anumită 
însărcinare o vor face mai puțin, nu mai mult, dacă sunt 
plătiți pentru a o face, concluzionând că nu merită făcută 
doar pentru recompensă. Și, deși copiii au nevoie să vadă 
consecințele alegerilor greșite, ei ajung să se teamă și să se 
ferească de oamenii care îi pedepsesc în loc să- și însușeas-

că valori bune.
Bineînțeles, oamenii se așteaptă să fie 

plătiți la locul de muncă, unde primele sau 
recunoașterea pot genera reacții pozitive. 
Dar, când vine vorba de a trăi în acord cu 
Evanghelia și a îndeplini obiective personale, 
recompensele care vin din interior sunt cele 
mai motivante pe termen lung. Recompensele 
care vin in interior includ:

•   faptul de a simți Spiritul;
•    faptul de a simți o legătură cu părinții, 

conducătorii și prietenii;
•   faptul de a trăi în acord cu valorile lor;
•    faptul de învăța, a încerca lucruri noi și 

a rezolva probleme;
•  faptul de a se distra;
•  faptul de a aduce o schimbare în bine.

Ajutați tinerii să recunoască și să prețuiască aceste recom-
pense care vin din interior. Și, ocazional, oferiți o mică recom-
pensă care să sărbătorească o treabă bine făcută!

4. Ajutați tinerii să simtă dragostea dumneavoastră
Relațiile pline de dragoste sunt unele dintre cele mai 

importante în a influența valorile, obiectivele și motivația alto-
ra. În ce fel ți- au transmis oamenii că te iubesc și te apreciază 
cu adevărat? Cum hotărăști cu cine este prudent să fii cinstit 
despre greșelile și dificultățile tale? Dacă nu te- ai simțit iubit 
acasă, ce crezi că ai avut nevoie și nu ai primit?

Răspunsurile dumneavoastră vă pot ajuta să știți cum să 
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le transmiteți tinerilor că sunt prețuiți și sunt în siguranță cu 
dumneavoastră.

Cu exercițiu și cu ajutorul cerului, putem ajuta să motivăm 
și să influențăm generația care se ridică.

Conversație de stabilire de obiective, exemplul 2.
Alana, în vârstă de 15 ani, discuta cu mama ei, Rachel, trecând 

printr- o listă de obiective la care Alana ar putea lucra, când tatăl 
Alanei, Jeff, a trecut pe lângă ele. „Pe care dintre 
acestea să le fac, tată?”, a întrebat Alana.

Jeff s- a uitat la ceas, a făcut o grimasă și și- a 
aruncat privirea pe listă. „Acesta pare ușor. Ce zici 
de «Memorează un imn»? Poți să bifezi asta repede 
pe lista ta. Ce altceva pare ușor?”

Jeff a făcut o pauză. Ceva nu era bine, așa să 
s- a gândit ce anume.

„Sunt în întârziere”, s- a gândit el. Vreau 
doar să termin odată cu asta. Nu mă pricep 
prea bine la toată treaba asta de părinte. 
Hm!S- a uitat la fiica lui, apoi și- a dat seama că 
mai simțea altceva. Speranță. Bucurie. Nu era 
vorba despre faptul de a face lucruri și a le bifa 
că au fost făcute. Era vorba despre dezvoltarea ei. 
Iar aceasta era o ocazie de a se conecta cu ea. Un 
zâmbet larg a apărut pe chipul lui.

„Hai să ne gândim puțin la asta”, a spus el. 
„Ce- ar fi dacă fiecare dintre noi ar scrie lucrurile la 

Pe cine admiri? De ce?
Cum ai vrea ca lumea să se comporte cu tine? Cum ai vrea să 

te comporți cu ceilalți?
Ce promisiuni din scripturi, învățăturile profeților sau binecu-

vântarea ta patriarhală par importante pentru viitorul tău?
Ce ți- ar plăcea să faci sau să nu faci mai mult în viață?
Când te simți fericit sau angrenat? Făcând ce anume?
Ce ai face cu viața ta dacă nu ți- ar fi frică să greșești?

Ce problemă te neliniștește în ultimul timp?
Ce crezi că vrea Domnul pentru tine și de la tine?
Ce ai vrea să încerci sau înveți anul acesta? De ce?
Care sunt obiectivele tale săptămâna aceasta? De ce crezi că 

ar conta pentru Domnul?
În timp ce vorbim, te aud spunând că vrei __________. Este bine? 

Ce altceva?

care a simțit că trebuie să lucreze în ultimul timp?”
„Bine”, a spus Alana. Rachel a adus creioane și hârtie și au  

petrecut câteva minute gândindu- se și scriind.
„Bine”, a spus Alana. „Acum ce urmează?”
Alana și- a amintit: „Cred că trebuie să ne rugăm cu privi-

re la aceste lucruri și, apoi, să alegem un obiectiv și să facem 
un plan. Tată, chiar crezi că Tatălui Ceresc Îi pasă ce obiectiv 
aleg eu?”.

Jeff s- a gândit puțin. „Ai multe idei bune, așa că 
poate Tatăl Ceresc vrea doar ca tu să alegi una cu care 
să începi. Dar sunt absolut sigur de un lucru.  
Că Tatălui Ceresc Îi pasă de tine.”

„Știu că vrei să- ți folosești darurile pentru a aduce 
o schimbare în bine”, a adăugat Rachel, așa că, 
dacă unul dintre acestea este mai important, 
sunt sigură că Tatăl Ceresc te va ajuta să simți 
acest lucru.

Alana a zâmbit, apoi și- a amintit: „Președintele 
Nelson i- a rugat pe tineri să- și autoevalueze bine vieți-
le. Pot să mă duc să mă gândesc la ce am scris?”.

„Sigur!”, a spus Jeff zâmbind. S- a uitat din nou la 
ceasul lui. „Trebuie să plec. Gândește- te la ce ai scris și 
hai să vorbim la cină. Bine? Am câteva întrebări care 
ar putea ajuta.”

„Minunat!”, a spus Alana zâmbind. „Tată? Mamă? 
Mulțumesc.”. ◼
Autoarea articolului locuiește în Utah, S.U.A

ÎNTREBĂRI A JUTĂTOARE
Pentru a- i ajuta pe copii și tineri să descopere ce vor cel mai mult, discutați unele dintre aceste întrebări cu ei.
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În primul meu an de liceu, părinții mei au divorțat. Ani de zile l- am văzut 
pe tatăl meu neluând din împărtășanie. Știam că nu reușea să țină porun-

cile, dar nu înțelegeam în ce măsură se întâmpla acest lucru. Numai după 
ce părinții mei mi- au spus despre excomunicarea sa, sora mea și cu mine 
am aflat în cele din urmă detaliile.

„Te urăsc!”, am țipat din nou și din nou, plângând foarte tare. Eram 
furioasă. Cum a putut să facă asta familiei noastre?, m- am întrebat. Cum 

a putut să ne mintă atât de mult timp?
Șocul și furia de la început nu au durat mult. Două săptă-
mâni mai târziu, furia mea a fost înlocuită de indiferență. La 

început, indiferența era o soluție la furia și durerea pe care 
le simțeam, dar, în cele din urmă, aceasta s- a transformat 

în disperare. Simțeam că viața mea se destramă. Mai 
mult ca niciodată, simțeam nevoia să mă simt conecta-
tă cu cerul. Aveam nevoie să simt dragostea, îndruma-
rea, pacea și vindecarea lui Dumnezeu.

La scurt timp, a fost conferința generală. Într- o 
sesiune, am ascultat o cuvântare și am așteptat să 
simt alinarea oferită de Dumnezeu. Dar nu am 
simțit- o. Acolo, în capela întunecată, m- am gândit: 

„Nu pot simți Duhul Sfânt, dar sunt sigură că este prezent. 
Trebuie să fie prezent”. În timp ce mă gândeam la acest 

lucru, am început să- mi amintesc de multele mărturii 
simple pe care le primisem, că scripturile erau adevărate, 

că Joseph Smith a fost profet, că Tatăl Ceresc mi- a binecu-
vântat familia și că ținerea poruncilor îmi aducea pace. Era ca 

și cum aveam un rezervor de mărturie.
Cu cât reflectam mai mult la mărturiile mele spirituale din tre-

cut, cu atât mai mult îmi dădeam seama că, deși îmi doream cu disperare 
să simt Spiritul, nu conta că nu- I puteam simți influența chiar în acel 
moment. Aveam deja un rezervor de mărturii constante, personale, că 
Evanghelia este adevărată.

Acea cunoaștere m- a sprijinit și m- a făcut să îmi doresc să continui să 
țin poruncile chiar și atunci când nu se văd rezultate imediate. Treptat, am 
simțit mai mult dragostea Tatălui Ceresc și a Salvatorului în viața mea. Fap-
tul de a fi aproape de Ei, chiar și atunci când nu puteam să Îi simt aproape, 
mi- a oferit pace de netăgăduit și o mărturie mai puternică despre Evanghe-
lia Salvatorului. Acest lucru continuă să mă influențeze acum când mă simt 
nesigură sau am parte de durere sufletească. Știu că pot să am încredere în 
Tatăl Ceresc și în Salvator și că Ei ne vor vindeca, ne vor ridica și ne vor 
întări pe mine și pe fiecare dintre noi. ◼
Nume păstrat confidențial, Utah, S.U.A.
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Un rezervor de mărturie

Nu conta că nu puteam simți 
Spiritul în acel moment. 

Aveam deja un rezervor de mărturii 
constante, personale.

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



În anul 2005, am născut prematur 
tripleți: Milena, Mateo și Nelson. 

Milena a fost sănătoasă la naștere, dar 
micuții mei băieți au suferit complicații. 
Din cauza acelor complicații, Mateo a 
decedat la trei luni de la naștere.

La o lună după ce l- am pierdut pe 
Mateo, Nelson a fost diagnosticat cu 
paralizie cerebrală și surzenie. Am fost 
devastați. Doctorii ne- au spus că nu v- a 
putea merge niciodată. La acel moment, 
am fost recunoscători pentru cunoaște-
rea pe care o aveam despre Evanghelia 
lui Isus Hristos. Ne- a ajutat să înțele-
gem de ce avem parte de încercări în 
această viață.

Prin credință și multă muncă, Nelson 
a învățat să meargă și să comunice prin 
limbajul semnelor. S- a descurcat mai 
bine decât au anticipat doctorii săi. A 
crescut fericit în familia noastră și în 
Evanghelie.

În ciuda limitărilor sale, ne- am 
propus mai multe obiective pentru 

Ar înțelege El?
Nelson: ca el să înțeleagă însemnătatea 
botezului înainte de a fi botezat, ca el 
să primească Preoția aaronică la vârsta 
de 12 ani și ca el să meargă la templu 
pentru a înfăptui botezuri pentru cei 
morți.

În anul 2017, Nelson a împlinit 12 
ani. L- am ajutat să se pregătească să 
înfăptuiască botezuri pentru cei morți. 
A fost dificil pentru el să înțeleagă că 
cei care au murit fără a fi botezați au 
nevoie de ajutorul nostru. La scurt 
timp după ziua de naștere a lui Nel-
son, el, Milena, fratele și sora lui mai 
mari, Franco și Brenda, și alți tineri 
din episcopia noastră au mers la Tem-
plul Córdoba, Argentina. Președintele 
templului i- a întâmpinat și le- a vorbit 
despre importanța botezului pentru 

cei morți. Am stat lângă Nelson 
și i- am tradus în limbajul semne-
lor. La scurt timp după aceea, a 
venit rândul lui. Când a pășit 
în bazinul de botez, 

Faptul de a sluji în templu a 
devenit una dintre tradițiile 

noastre de familie. De fiecare 
dată când mergem acolo, ne 
amintim de acea zi specială a 
lui Nelson.
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ne- am întrebat dacă va înțelege cu 
adevărat.

Când a intrat în apă, Nelson s- a 
emoționat. În acel moment, Duhul 
Sfânt ne- a arătat că el a înțeles cu 
adevărat că făcea ceva pentru strămoșii 
săi decedați ce nu puteau face pentru ei 
înșiși. Am știut că el a înțeles că mem-
brii familiei de partea cealaltă a vălului 
erau fericiți că el îi ajuta. De asemenea, 
Spiritul ne- a depus mărturie că Mateo 
era acolo pentru a- i însoți pe fratele și 
sora sa. Când a ieșit din apă, Nelson era 
foarte fericit.

De atunci, Nelson a fost botezat și 
confirmat pentru mulți membri ai fami-
liei, inclusiv tatăl meu, care a decedat în 
anul 2016. Iubim templul. Faptul de a 
sluji acolo a devenit una dintre tradițiile 
noastre de familie. De fiecare dată când 
mergem acolo, ne amintim de acea zi 
specială. ◼

Miriam Rosana Galeano, Córdoba, 
Argentina
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Când am intrat la Centrul de pregă-
tire a misionarilor ca misionar cu 

timp deplin, am descoperit că avem 
multe de învățat. Am făcut tot ce am 
putut pentru a studia, a- mi întări măr-
turia și a clădi pe temelia pe care deja o 
aveam. Mă rugam adresându- I Tatălui 
Ceresc o întrebare și, apoi, căutam 
răspunsuri. Acest obicei mi- a schimbat 
viața.

Într- o zi, în timp ce slujeam ca misio-
nar în Peru, un coleg misionar a primit 
o scrisoare în care era anunțat că tatăl 
celui mai bun prieten al lui a murit pe 
neașteptate. I- au dat lacrimile. „De ce ar 
permite Tatăl Ceresc acest lucru?”,  
a întrebat el.

Acea întrebare mi- a pătruns în inimă. 
În acea seară, am îngenuncheat și L- am 
întrebat pe Tatăl din Ceruri același 
lucru. Apoi, deschizând Cartea lui 

„Potrivit înțelepciunii Aceluia  
care cunoaște toate lucrurile”

Mormon, m- am oprit la 2 Nefi 2:24, în 
care este scris: „Dar iată, toate lucrurile 
au fost făcute potrivit înțelepciunii 
Aceluia care cunoaște toate lucrurile”.

Acest verset mi- a pătruns în inimă 
și a rămas acolo. Am scris un bilețel 
pentru acel vârstnic și am inclus acest 
verset ca parte a mărturiei mele. L- am 
încredințat că totul va fi în regulă 
pentru că Tatăl Ceresc face lucrurile 
cu înțelepciune. Putem avea încredere 
în El deoarece ne iubește și cunoaște 
toate lucrurile.

Un an și jumătate mai târziu, slujeam 
în zona muntoasă din Peru, când am 
primit un apel neașteptat de la preșe-
dintele meu de misiune. Mi- a spus că 
tatăl meu avusese un atac cerebral și se 
afla într- o situație critică. La scurt timp, 
tatăl meu a murit. Am fost distrus și 
chinuit de întrebări precum: „Cum voi 

putea trece vreodată peste acest lucru?”.
M- am rugat Tatălui Ceresc pentru 

un răspuns. Mai presus, am vrut să știu 
de ce tatăl meu a fost luat de lângă mine 
fără a avea ocazia să- mi iau rămas bun. 
Am deschis Cartea lui Mormon și am 
citit aceleași cuvinte pe care i le împăr-
tășisem acelui vârstnic cu multe luni 
înainte: „Dar iată, toate lucrurile au fost 
făcute potrivit înțelepciunii Aceluia care 
cunoaște toate lucrurile”. Acele cuvinte 
mi- au adus pace și mi- au oferit speranță 
când m- am simțit pierdut.

Tatăl meu de pe pământ decedase, 
dar Tatăl meu Ceresc avea să fie mereu 
acolo pentru mine. Tatăl Ceresc face 
toate lucrurile potrivit înțelepciunii Sale 
și, pe măsură ce cercetăm și facem tot ce 
putem pentru a ne pregăti, putem găsi 
răspunsuri prețioase. ◼
Christopher Deaver, California, S.U.A.
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În timp ce slujeam în zona 
muntoasă din Peru, am 

primit un apel neașteptat 
de la președintele meu de 
misiune.
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Am încheiat un capitol din viața 
mea când am rămas văduvă în anul 

2010. Pe atunci, lucram ca educatoare 
în sudul Franței. Un accident la locul 
de muncă mi- a limitat mobilitatea și 
eram frustrată pentru că nu îmi puteam 
recăpăta mai rapid sănătatea și tăria. 
Mă bucurasem de o carieră profesională 
plină de satisfacții timp de 11 ani. Îmi 
iubeam munca. Aveam mulți prieteni. 
Dar nu mai puteam îndeplini cerințele 
locului meu de muncă.

Recunosc că, după mai bine de 33 
de ani în care respectasem Cuvântul de 
înțelepciune, m- am întrebat de ce nu 
puteam să „[alerg] și [să] nu [obosesc]” 
sau „[să umblu] și [să] nu [ostenesc]” 
(vedeți Doctrină și legăminte 89:20). În 
cele din urmă, a trebuit să mă pensionez 

Un nou capitol magnific
mai devreme decât mă așteptasem, 
încheind un alt capitol din viața mea.

Locuiam cu fiica mea când a primit o 
înștiințare că trebuia să se mute cu locul 
de muncă lângă Paris. Am hotărât că 
trebuie să merg cu ea și să încep un nou 
capitol în viața mea într- un loc nou.

La scurt timp după sosirea noastră, 
am fost chemate amândouă să lucrăm în 
Templul Paris, Franța. Chemarea mea de 
a sluji în templu mi- a confirmat că eram 
în locul potrivit la momentul potrivit, 
deoarece Domnul mă adusese acolo. Am 
găsit multă bucurie slujind cu regulari-
tate în casa Domnului și este minunat 
să petrec timp în templu alături de fiica 
mea. Îmi umple inima de bucurie!

Azi, văd minunata binecuvântare 
pe care nu o puteam vedea din pricina 

bolii. A fost dificil neputându- mă depla-
sa foarte bine, neputând să- mi practic 
profesia și trebuind să mă pensionez 
devreme. Dar știu că Domnul nostru 
Isus Hristos m- a sprijinit. El m- a ajutat 
să încetinesc ritmul și să găsesc odih-
na, speranța și pacea care sunt acum o 
parte atât de mare din viața mea.

De fiecare dată când intru pe ușa 
templului, simt Spiritul Sfânt. În 
momente dificile în care lumea exercită 
o presiune atât de mare asupra noastră, 
este minunat să știu că Domnul ne- a 
oferit locuri sfinte, în care totul este în 
ordine și frumos. Sunt profund recu-
noscătoare pentru acest nou capitol 
din viața mea, care include slujirea în 
templu. Este magnific! ◼
Sylvie Cornette, Île- de- France, Franța
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Noua mea chemare de a sluji mi- a 
confirmat că Domnul mă adusese în 

locul potrivit la momentul potrivit.
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William McLellin

Samuel Smith Lucy Mack Smith

Sally ParkerRhoda Greene  
(sora lui Brigham Young)

Rebecca Williams

Joseph Smith

Cei trei martori
Oliver CowderyMartin Harris David Whitmer
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Steven C. Harper
profesor de istorie și doctrină a Bisericii, Universitatea Brigham Young

Faptul de a auzi mărturia unui martor al Cărții lui Mormon este poate cel mai 
bun lucru care ni se poate întâmpla pe lângă acela de a vedea plăcile de aur sau 
un înger. Mulți membri de la începutul Bisericii au avut acea ocazie.

În continuare, sunt prezentate relatările mai multor membri care au vorbit cu marto-
rii Cărții lui Mormon. Totuși, vom vedea, după cum ne- a învățat președintele  
Russell M. Nelson, că dobândirea unei mărturii despre Cartea lui Mormon este un 
lucru bun, însă „nu este suficient” 1!

Rebecca Williams: „Cuvintele lor sunt crezute”
Rebecca Swain Williams a auzit mai mulți martori ai Cărții lui Mormon în Ohio, la 

începutul anilor 1830. Și- a depus mărturia tatălui și fraților ei: „Am auzit aceeași relata-
re de la mai mulți membri ai familiei [Smith] și de la cei trei martori. I- am auzit decla-
rând în adunare publică faptul că au văzut un înger sfânt coborând din cer, aducând 
plăcile și așezându- le înaintea ochilor lor”.

Când membrii familiei ei i- au respins mărturia, Rebecca nu s- a speriat. A continuat 
să- i iubească, să se roage pentru ei și să prețuiască sfaturile bune ale tatălui ei. De 
asemenea, a continuat să- i depună mărturie că martorii Cărții lui Mormon au spus 
adevărul: „Sunt oameni onorabili și cuvintele lor sunt crezute… Au văzut un înger al 
lui Dumnezeu și au vorbit cu el” 2.

La sfârșitul anilor 1830, într- o perioadă de disidență în Biserică, Rebecca a rămas 
credincioasă, alegând să rămână fidelă principiilor Cărții lui Mormon.3

William McLellin: „Nevoit… să admit adevărul”
În anul 1831, într- o dimineață, un tânăr învățător pe nume William McLellin a auzit 

că niște bărbați aflați în drum spre Missouri aveau să predice despre o nouă carte care 
era descrisă ca fiind „o revelație de la Dumnezeu”. S- a dus în grabă să- i asculte. L- a 
ascultat pe David Whitmer depunând mărturie că „văzuse un înger sfânt care- i făcuse 

Faptul de a ști este 
bun, însă nu suficient
Iată câteva relatări ale unor membri de la începutul Bisericii,  
care au auzit mărturiile martorilor Cărții lui Mormon.
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cunoscut adevărul acelei cronici”. Și- a dorit foarte mult să afle dacă mărtu-
riile lor erau adevărate. I- a însoțit aproximativ 644 de km până la 

Independence, Missouri, unde a întâlnit și a inter-
vievat alți martori, inclusiv pe Martin Harris și 
Hyrum Smith.4

William l- a intervievat ore întregi pe 
Hyrum. „I- am cerut detalii cu privire la apa-
riția cronicii”, a consemnat William.  
A doua zi de dimineață, după ce s- a rugat 
pentru a afla adevărul, și- a dat seama că: 
„Eram nevoit, ca bărbat să admit cu toată 

sinceritatea adevărul și validitatea Cărții lui 
Mormon” 5.

În anii ce au urmat, credința lui Wil-
liam a fost încercată și întărită de alegerile 

sale și de persecuțiile pe care le- au îndurat sfinții din zilele din urmă. Când 
sfinții din ținutul Jackson, Missouri, au fost atacați, prietenul lui William, 
Hiram Page, unul dintre cei opt martori, a fost lovit cu bâtele și biciuit de 
un grup de bărbați care au spus că- i vor da drumul dacă va nega Cartea lui 
Mormon. „Cum pot nega ceea ce știu că este adevărat?”, a spus Hiram, și 
au început să- l bată din nou.

William a fost întărit de mărturia lui Hiram – și firește înspăimântat să 
nu fie bătut. Când William a auzit că bărbații din ținut ofereau o recom-
pensă dacă el și Oliver Cowdery erau prinși, au părăsit orașul pentru a 
se ascunde în pădure cu David Whitmer. Acolo, William a intervievat doi 
dintre cei trei martori. „Nu am avut nicio viziune în viața mea”, a spus el, 
„dar voi spuneți că ați avut și, ca atare știți fără nicio îndoială. Știți că, 
în fiecare ceas, viețile noastre sunt în pericol de a fi prinși de acea 
gloată. Spuneți- mi, cu teamă față de Dumnezeu, este acea Carte a lui 
Mormon adevărată?”

„Frate William”, a spus Oliver, „Dumnezeu Și- a trimis îngerul 
sfânt să ne declare adevărul traducerii ei, așadar știm că este adevă-
rată. Și, chiar dacă mulțimea ne va ucide, trebuie să murim decla-
rând că este adevărată”.

David a adăugat: „Oliver ți- a spus adevărul solemn, și nu ne 
putem înșela. Îți declar cu solemnitate adevărul ei!” 6.

David, Martin, Hiram, Oliver și William au dobândit fiecare 
o mărturie că Joseph Smith a tradus Cartea lui Mormon prin 
puterea lui Dumnezeu. Au știut că Evanghelia scrisă pe plăcile 
de aur este adevărată. Dar, mai târziu, au permis frustrărilor 
adunate cu privire la Joseph să- și facă loc în inima lor până când au 
încetat să mai trăiască în acord cu învățăturile Cărții lui Mormon.

Văzând alegerile lor, profetul Joseph Smith 
a depus mărturie nu doar că este adevărată 
Cartea lui Mormon – „cea mai corectă carte 
de pe Pământ și cheia de boltă a religiei noas-
tre” – ci și că „omul va ajunge mai aproape de 
Dumnezeu supunându- se învățăturii ei, decât a 
oricărei alte cărți” 7.

Sally Parker: „Puternică în credință”
Sally Parker era vecină cu Lucy Mack Smith 

în Kirtland, Ohio. „Ea mi- a spus întreaga poves-
te”, a scris Sally. Când a întrebat- o pe Lucy 
dacă văzuse plăcile, „[Lucy] a spus că nu, nu i 
se permitea să le vadă, dar le- a ținut în mâini, în 
timp ce erau acoperite de o pânză; și am crezut 
tot ceea ce a spus, căci am locuit lângă ea opt 
luni și era una dintre cele mai bune femei pe care 
le cunoșteam”.

În anul 1838, Sally l- a auzit pe Hyrum Smith 
depunându- și mărturia: „A spus că văzuse plăcile 
cu ochii lui și le ținuse cu mâinile sale” 8.

Spre sfârșitul anilor 1830, când mulți oameni 
părăseau Biserica, Sally Parker a 

deplâns 
pierderea 
calității lor 
de membri 

și și- a reînnoit 
hotărârea de a 

urma principiile Cărții lui 
Mormon. „Vreau să păstrez 

acea credință care este ca un 
grăunte de muștar”, a scris 
Sally. „Simt acum puterea ei 

în inima mea. Sunt la fel de 
puternică în credință cum 

eram când am fost bote-
zată, iar mintea mea 

este la fel. Vreau să 
rămân fidelă Evan-

gheliei până la 
moarte.” 9
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Rhoda Greene: „Avea Spiritul lui 
Dumnezeu”

Lucy Mack Smith a vorbit la Conferința 
Generală din anul 1845, după ce toți martorii 
Cărții lui Mormon din familia ei muriseră de 
boală sau fuseseră uciși. A spus o relatare din 
prima misiune a fiului ei, Samuel.

Samuel, unul dintre cei opt martori, a vizitat 
casa Rhodei Greene, al cărei soț era în misiune 
pentru o altă biserică. Samuel a întrebat- o pe 
Rhoda dacă ar vrea o carte. „Este Cartea lui 
Mormon, pe care fratele meu, Joseph, a tradus- o 
de pe plăci scoase din pământ”, a explicat el.

Rhoda a acceptat un exemplar al Cărții lui 
Mormon pentru a- l citi și a- l arăta soțului ei. 
Când Samuel s- a întors mai târziu, Rhoda i- a 
spus că soțul ei nu era interesat și ea nu avea să 
cumpere cartea. Trist, Samuel a luat cartea și s- a 
pregătit de plecare. Mai târziu, Rhoda i- a spus 
lui Lucy că, atunci, Samuel, s- a oprit și s- a uitat 
la ea. „Nu a văzut niciodată un bărbat având 
acea înfățișare”, a spus Lucy în cuvântarea ei de 
la conferință. „Ea a știut că el avea Spiritul lui 
Dumnezeu.”

„Spiritul îmi interzice să iau această carte”, 
i- a spus Samuel Rhodei, care a îngenuncheat și 
l- a rugat pe Samuel să se roage cu ea. A păstrat 
cartea, a citit- o și a primit o mărturie despre ea. 
În cele din urmă, la fel a făcut și soțul ei. Au 
ales să urmeze principiile ei pentru tot restul 
vieții lor.

„Și astfel a început lucrarea”, a depus mărtu-
rie Lucy, „și s- a înmulțit precum un grăunte de 
muștar” 10.

Rhoda Greene este un strămoș al meu. 
Sunt edificat de mărturia ei despre Cartea lui 
Mormon și de mărturiile consemnate ale mar-
torilor și ale celor care i- au auzit. Alegerile lor 
de a urma învățăturile Cărții lui Mormon mă 
întăresc.

Fiecare dintre noi poate fi în aceste zile un 
martor al Cărții lui Mormon, când Duhul Sfânt 

ne confirmă adevărul cărții. Cu puțin timp înainte de a pleca în misiune, 
am terminat de citit Cartea lui Mormon, apoi am îngenuncheat și m- am 
rugat simplu, dar cu intenție adevărată, o inimă sinceră și credință în 
Isus Hristos (vedeți Moroni 10:3- 4). În mintea mea, am auzit clar aceste 
cuvinte: „Știi deja că este adevărată”. Acestea au venit însoțite de un sen-
timent de pace pe care nu- l pot nega. De atunci, am știut că este adevăra-
tă Cartea lui Mormon.

Totuși, acest lucru nu este suficient. Președintele Russell M. Nelson ne- a 
învățat: „Ori de câte ori aud pe cineva, chiar și pe mine, spunând: «Știu că 
este adevărată Cartea lui Mormon», doresc să adaug: «Așa e, dar nu este 
suficient!». Noi trebuie să simțim, în «adâncul» inimii, despre Cartea lui 
Mormon că este, fără echivoc, cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să simțim 
acest lucru atât de profund, încât să nu dorim niciodată să trăim chiar și o 
zi fără aceasta” 11. Învățăturile președintelui Nelson sunt adevărate. Efortul 
meu continuu de a trăi în acord cu învățăturile Cărții lui Mormon m- a adus 
mai aproape de Dumnezeu decât orice altceva. ◼

NOTE
 1. Russell M. Nelson, „Cartea lui Mormon – Cum ar fi viața dumneavoastră fără aceasta?”, 

Liahona, nov. 2017, p. 63.
 2. Rebecca Swain Williams către Isaac Swain, Youngstown, New York, 12 iunie 1834, ortografia 

standardizată. Vedeți transcrieri și fotografii ale scrisorii în Janiece Johnson, „Give Up All 
and Follow Your Lord”, BYU Studies, vol. 41, nr. 1 (2002), p. 97- 102.

 3. Vedeți, de asemenea, Janiece Lyn Johnson, „Rebecca Swain Williams: Steadfast and Immova-
ble”, Ensign, apr. 2011, p. 38- 41.

 4. Vedeți The Journals of William E. McLellin: 1831- 1836, editori Jan Shipps și John W. Welch, 
(1994), p. 29- 33.

 5. The Journals of William E. McLellin, p. 33, ortografia standardizată.
 6. În William E. McLellin’s Lost Manuscript, editor Mitchell K. Schaefer (2012), p. 165- 167.
 7. Joseph Smith, în introducerea Cărții lui Mormon. Pentru o analiză a acestei învățături, vedeți 

Scott C. Esplin, „Getting «Nearer to God»: A History of Joseph Smith’s Statement”, în 
Living the Book of Mormon: Abiding by Its Precepts, editori Gaye Strathearn și Charles Swift 
(2007), p. 40- 54.

 8. În Janiece L. Johnson, „«The Scriptures Is a Fulfilling»: Sally Parker’s Weave”,BYU Studies, 
vol. 44, nr. 2 (2005), p. 116, 115.

 9. În Johnson, „«The Scriptures Is a Fulfilling»”, p. 117.
 10. Lucy Mack Smith, „This Gospel of Glad Tidings to All People”, în Jennifer Reeder și Kate 

Holbrook, editori, At the Pulpit: 185 Years of Discourses by Latter- day Saint Women (2017), p. 24.
 11. Russell M. Nelson, „Cartea lui Mormon – Cum ar fi viața dumneavoastră fără aceasta?”, p. 63.
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Cartea lui Mormon a fost 
scrisă de mulți profeți 

din vechime care și- au 
consemnat cuvintele pe 
mai multe seturi de plăci 
de metal. Acele cronici au 
fost ulterior prescurtate 
pentru a forma plăcile lui 
Mormon sau plăcile de aur 
pe care le- a tradus Joseph 
Smith.

Discuție
Spre deosebire de tot 

ce s- ar fi putut consemna 
pe plăcile de aur, Mormon 
și alții au fost inspirați să 
aleagă doar o mică porțiune 
pentru Cartea lui Mormon 
(vedeți Cuvintele lui  
Mormon 1:5 și 3 Nefi 26:6). 
Cum vă poate influența 
perspectiva capitolelor pe 
care le avem azi faptul că 
știți acest lucru? ◼

30 DECEMBRIE- 5 IANUARIE 

Pagini introductive

De pe care plăci provine 
Cartea lui Mormon?

Unele dintre sursele plăci-
lor lui Mormon

Plăcile lui Mormon oferite profe-
tului Joseph Smith

Cartea lui Lehi  
(o parte din prescurta-
rea lui Mormon; cele 
116 pagini pierdute  
de Martin Harris)Plăcile mici ale lui Nefi 

(600 î.H. -  130 î.H.*): 1 Nefi, 
2 Nefi, Iacov, Enos, Iarom, 

Omni

Plăcile mari  
ale lui Nefi  

(600 î.H. -  385 d.H.): 
Lehi, Mosia, Alma, 
Helaman, 3 Nefi, 

4 Nefi, Mormon 1- 7

Plăcile lui Eter  
(în jurul anului 2.300 
î.H. – undeva în jurul 

anului 130 î.H.)

Plăcile de alamă 
(4.000 î.H. – 600 î.H.): 

Multe citate de pe 
aceste plăci apar în 
Cartea lui Mormon.

* Datele reprezintă perioa-
da de timp aproximativă 
acoperită de fiecare set de 
plăci.

De la 1 Nefi la Omni 
(neprescurtate, incluse de pe 

plăcile mici ale lui Nefi)

De la Mosia la Mormon 7 
(prescurtarea lui Mormon a 

plăcilor mari ale lui Nefi)

Eter (plăcile lui Eter prescurta-
te de Moroni)

Partea pecetluită

Scrierile 
lui Moroni, 
inclusiv pagina 
de titlu
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Vino și urmează- Mă: 
C A R T E A  L U I  M O R M O N

SĂPTĂMÂNA  

1

Mormon 8- 9

Moroni

Cuvintele lui Mormon

Finalizarea făcută 
de Moroni cărții 

tatălui său

Explicația lui 
Mormon cu 

privire la inclu-
derea plăcilor 

mici ale lui 
Nefi



 i a n u a r i e  2 0 2 0  39

6- 12 IANUARIE 

1 Nefi 1- 7

Orașul capitală a împă-
răției lui Iuda, plin de 

intrigi politice și ticăloșie. 
Ultimul deceniu a fost plin 
de calamități. Împărații lui 
Iuda au fost uciși sau cap-
turați; iudeii au fost trimiși 
robi în Babilon; profeții, 
precum Ieremia, au fost 
amenințați și aruncați în 
închisoare. Nu este de  
mirare că Domnul i- a spus 
lui Lehi să plece (vedeți 
1 Nefi 2:1- 2).

•  ÎMBRĂCĂMINTEA:: 
lână aspră, sanda-
le; robe albe pentru 
preoți

• 	 RELIGIA: coruptă, 
idolatră; profeți falși 
care proclamau pace; 
o trâmbiță din corn de 
berbec care anunța 
rugăciunea zilnică

•  STRUCTURA	SOCIE-
TĂȚII: patriarhală, 
inclusiv bătrâni ai 
cetății, capi ai familiilor 
și elita sau oameni de 
„viță nobilă”

•  FAMILIILE: gospodării 
formate din mai multe 
case formând o cur-
te, conduse de tată. 
Includeau familiile 
fiilor, fiicele și mătușile 
necăsătorite și rudele 
în vârstă.

•  ARMATĂ: inexistentă 
la acel moment. 
Soldații prezenți erau 
babilonieni, cărora 
Iuda le plătea tribut. ◼

Cum era Ierusalimul  
în timpul lui Lehi?

SĂPTĂMÂNA  

2

• 	 POPULAȚIA: 

 25.000 
 (MARE,	DUPĂ	STANDARDELE	

ORAȘELOR	DIN	VECHIME)

•  RELIEFUL: deșert, văi fertile, 
dealuri înclinate

• 	 MONEDA: bani măsurați 
în funcție de greutate 
(argint, cupru, aur; nu exis-
tau monede)

• 	 LIMBA: ebraică

• 	 FORȚA	DE	MUNCĂ: meș-
teșugari, negustori, sclavi 
(considerați membri ai 
familiei); în majoritate 
erau fermieri

• 	 HRANA: fructe, pâine, măsli-
ne, smochine, tocană
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Ce simbolizează fructul din 
viziunea lui Lehi?

13- 19 IANUARIE 

1 Nefi 8- 10

•  Ce cuvinte din scripturi sau ale pro-
feților din zilele noastre v- au condus la 
Isus Hristos?

Să rămânem lângă pom după ce 
am gustat fructul

Unii oameni din viziunea lui Lehi au 
plecat de lângă pom după ce au gustat 

din fruct din pricina faptului că au 
fost batjocoriți și ridiculizați de 
alții. Pentru a rămâne lângă pom 
trebuie să rămânem fideli legă-

mintelor noastre și să frecventăm 
acele locuri unde se fac legăminte.

Să împărtășim fructul
După ce Lehi a mâncat din fruct, a 

vrut să- l împărtășească membrilor fami-
liei sale ca și ei să simtă „[bucuria] foarte 
mare” pe care el a simțit- o (1 Nefi 8:12).

•  Cum vă puteți împărtăși dragostea pe 
care o aveți pentru Isus Hristos și cum 
îi puteți ajuta pe alții să participe la 
rânduieli? ◼
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În viziunea lui Lehi, ce simbolizează fructul care este 
„de dorit mai presus de toate lucrurile”  

(1 Nefi 11:22)?
„Fructul pomului este simbolul binecuvântărilor 

ispășirii [lui Isus Hristos]. Luarea din fructul pomului 
reprezintă primirea rânduielilor și a legămintelor prin 
care ispășirea devine pe deplin eficientă în viețile noas-
tre” (David A. Bednar, „Visul lui Lehi: să ne ținem bine 

de bara de fier”, Liahona, oct. 2011, p. 34).
Aceste rânduieli includ botezul, confirmarea, împărtășania, rânduirea la 

preoție pentru bărbați și rânduielile din templu.

Să găsim fructul
Bara de fier sau cuvântul lui Dumnezeu, ne duce la Isus Hristos deoarece 

scripturile și profeții din zilele noastre ne invită să participăm la rânduieli și 
să facem legăminte și ne ajută să înțelegem învățăturile, misiunea și sacrifi-

ciul lui Isus Hristos.

SĂPTĂMÂNA  

3
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20- 26 IANUARIE 

1 Nefi 11- 15

Ce adevăruri simple și prețioase  
au fost restaurate prin  

Cartea lui Mormon?

Într- o viziune, Nefi a văzut 
că multe dintre învăță-

turile din Biblie aveau să 
fie schimbate cu timpul, 
dar că Dumnezeu urma să 
pregătească o cale ca aceste 
adevăruri să fie restaurate 
(vedeți 1 Nefi 13:26- 40).

Botezul nu este 
necesar pentru 
prunci, deoa-
rece încă nu au 
ajuns la vârsta 
responsabilității 
(vedeți Moroni 
8:10). ◼

Căderea lui Adam și 
a Evei a fost o parte 
a planului Tatălui 
Ceresc (vedeți 2 Nefi 
2:22- 25).

Am existat ca 
spirite înainte 
de această 
viață, învățând 
și pregătindu- 
ne pentru viața 
muritoare 
(vedeți Alma 
13:3).

SĂPTĂMÂNA  

4

Hristos a vizitat oame-
nii de pe meleagurile 
americane și a stabilit 
acolo Biserica Sa 
(vedeți 3 Nefi 11- 26).

2
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În această secțiune

44 Contează încotro mă 
îndrept, nu unde am fost
Richard Monson

Numai în format digital
Alegând eternitatea
Evita Alabodi

Nu poți grăbi pocăința
Leah Barton

Cum am revenit pe cărare după 
sarcina mea neplanificată
Kimberly Reid

Împărtășiți povestea voastră
Aveți o povestire extraordinară de 
împărtășit? Sau doriți să citiți articole 
despre anumite subiecte? Dacă da, 
dorim să auzim părerea voastră! 
Trimiteți articolele sau întrebările și 
sugestiile voastre la liahona  
.ChurchofJesusChrist .org.

Găsiți aceste articole și altele:
•  pe liahona .ChurchofJesusChrist 

.org;
• în Săptămânal TA (la secțiunea 

„Tineri Adulți” în aplicația Biblioteca 
Evangheliei);

•  pe facebook .com/ liahona.

C red că uneori este ușor ca tinerii adulți să creadă că pocăința este un lucru 
înspăimântător. Este adevărat că este înspăimântător să recunoaștem ce 
am făcut dacă ne este teamă că acest lucru înseamnă pierderea dragostei 

unor oameni dragi sau a Tatălui nostru Ceresc. Dacă vedem pocăința în acest 
fel, putem fi tentați să mărturisim „doar cât trebuie” pentru a trece ceea ce 
considerăm a fi un test necesar pentru a ajunge la următorul nivel. Totuși, am 
învățat din experiențe personale că pocăința adevărată înseamnă altceva. 
Pocăința nu este întotdeauna confortabilă, dar, dacă înțelegem cât de mult 
Domnul ne iubește și vrea să ne ajute, teama se risipește pe măsură ce dăm 
dovadă de credință în puterea Sa de a ne curăța. Am învățat că, pe măsură ce 
dau dovadă de credință în Hristos prin pocăință, greșelile mele din trecut nu 
trebuie să- mi definească prezentul sau viitorul (citiți mai mult în articolul 
meu de la pagina 44).

În articolele publicate doar în format digital, Evita subliniază că pocăința 
adevărată aduce cu sine un sentiment de recunoștință pentru Salvator 
și ispășirea Sa și ne oferă tărie pentru a rezista ispitelor viitoare. Leah adaugă 
că nu trebuie să așteptăm până duminica pentru împărtășanie – faptul de a ne 
îndrepta către Domnul prin pocăință zilnică ne oferă puterea de a renunța chiar 
și la cele mai mici obiceiuri care ne îndepărtează de El. Și, dacă facem greșeli 
grave, Jori împărtășește faptul că pocăința ne poate învăța despre dragostea 
Salvatorului pentru fiecare dintre noi.

Pocăința este un dar pentru care sunt recunoscătoare că îl am în viața mea. 
Dumnezeu știe că suntem oameni și că, uneori, facem greșeli prostești. Indi-
ferent cât suntem de imperfecți, există speranță pentru noi. Dacă ne punem 
încrederea în Salvator, El va păși alături de noi pe drumul înapoi către Tatăl din 
Ceruri – indiferent cât de mult va dura acest lucru.

Cu drag,
Richard Monson

Tineri adulți

Pocăința este un dar
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Contează încotro 
mă îndrept,  
nu unde am fost

de Richard Monson

V iața mea nu s- a 
dovedit a fi așa 
cum mă așteptam.

La 18 ani, 
mă așteptam să 
slujesc în misiune 

cu timp deplin, să mă căsătoresc 
relativ repede după aceea și să- 
mi întemeiez o familie până la 25 
de ani. Acum, am 32 ani. Nu am 
slujit în misiune și am fost inac-
tiv în Biserică în cea mai mare 
parte a vieții mele de adult. M- am 
căsătorit – am divorțat – și m- am 
căsătorit din nou.

Deoarece am luat- o pe o cale 
care se îndepărta de cea dreaptă 
și îngustă de multe ori, nu am 
simțit mereu că mă integrez 
la Biserică. Totuși, mi- am dat 
seama că există un loc pentru 
mine. Experiențele mele m- au 
învățat că puterea Salvatorului și 
ispășirea Sa sunt adevărate și că 
ceea ce contează cel mai mult nu 
este unde am fost, ci încotro mă 
îndrept acum.

Am luat- o pe 
o cale care 
se îndepăr-
ta de cea 
dreaptă și 
îngustă de 
multe ori, 
dar datori-
tă acestor 
lucruri, am 
învățat că 
puterea  
Salvatorului 
și ispăși-
rea Sa sunt 
adevărate.

Cred că inițial am pus la 
îndoială ce credeam, deoarece 
nu eram convins că mărturia 
mea era suficient de puternică 
pentru a merge în misiune. Îmi 
amintesc că, în perioada în care 
am absolvit liceul, gândeam în 
felul următor: Oare mărturia mea 
e chiar mărturia mea? Oare mă 
bizuiam prea mult pe mărturiile 
altor persoane?

Acest lucru mă deranja. Voiam 
să merg în misiune, dar mă între-
bam dacă experiențele spirituale 
pe care le- am avut până în acel 
moment erau suficiente pentru 
a mă face să fiu ceea ce credeam 
eu că trebuie să fie un misionar 
de succes – cineva care avea 
suficientă tărie spirituală și știa 
destule despre Evanghelie pentru 
a le preda altor oameni.
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Privind în urmă, ar fi trebuit 
să- L rog pe Dumnezeu să mă aju-
te să înțeleg sfatul dat în Doctrină 
și legăminte 124:97: „Să fie umil 
înaintea Mea… și el va primi din 
Spiritul Meu, chiar Mângâietorul, 
care îi va revela adevărul tutu-
ror lucrurilor și îi va da, chiar în 
ceasul acela, ceea ce trebuie să 
spună”.

Dar în loc să- L întreb pe Dum-
nezeu, m- am pierdut în faptul de 
a compara starea mea spirituală 
cu cea a altora și mi- a fost teamă 
că imperfecțiunile mele aveau să- 
i împiedice pe oameni să accepte 
Evanghelia.

Fiind pe cont propriu ca tânăr 
adult, am continuat să încerc 
să- mi dau seama în ce credeam. 
Nu vedeam nimic rău în ceea ce 
credeam că sunt hotărâri izolate 
care nu redefineau cine eram eu. 
Am început să mă îndepărtez de 
cei pe care îi iubeam, deoarece 
știam că ei vor fi dezamăgiți de 
alegerile pe care le făceam. În 
schimb, m- am înconjurat cu 
oameni cărora nu le păsa cu 
adevărat ce făceam. 

Într- o zi, am încercat o băutură 
alcoolică, de curiozitate. Faptul 
de a bea a devenit o parte din 

viața mea și, în cele din urmă, am trecut de la faptul 
de a bea de plăcere la a bea pentru a putea face 
față experiențelor grele din viața mea. Schimbările 
negative din viața mea din aceea vreme nu erau 
neapărat legate de oricare alegere a mea; acestea 
s- au petrecut treptat. Mi- a luat doi ani să- mi dau 
seama că alegerile mici pe care le- am făcut în timp 
m- au dus într- un loc în care nu doream să fiu.

Acum, nu spun că, pentru a învăța despre veri-
dicitatea Evangheliei, ar trebui să aveți trăiri care 
nu sunt în acord cu aceasta. Faptele mele nu mi- au 
provocat durere doar mie, ci și oamenilor pe care îi 
iubeam – mare parte din aceasta în mod inutil. Sunt 
recunoscător că am putut să devin suficient de umil 
pentru a înțelege că 1) eram nefericit și 2) că am 
fost cel mai fericit când trăiam potrivit poruncilor 
lui Dumnezeu. Acest lucru era ceva ce știam pentru 
mine, ceva ce puteam susține și împărtăși altora.

M- am dus la episcopul meu pentru a îndrepta 
lucrurile și ne- am întâlnit cu regularitate pentru 
a mă pregăti să slujesc în misiune. Documentele 
mele erau aproape gata când am fost îndemnat să 
mă asigur că el a înțeles câteva dintre alegerile pe 
care le făcusem. Conversația nu a fost ușoară, însă 
mai mult decât dorința de a merge în misiune era 
dorința de a fi drept în fața lui Dumnezeu. Eram 
dispus să admit că greșisem și să recunosc totul 
înaintea Lui pentru a fi curat.

M- am pierdut 
în faptul de 

a- mi compara 
starea spiri-
tuală cu cea 

a altora.
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La puțin timp după aceea, m- am trezit în fața 
unui consiliu disciplinar. A fost înfricoșător în unele 
privințe să admit ce făcusem în fața oamenilor care 
au fost conducătorii și mentorii mei de- a lungul 
anilor, dar când mi- am aruncat privirea prin came-
ră, am simțit pace. Am simțit că ei erau acolo pentru 
a înțelege și a mă ajuta. Când am plecat, am simțit 
Spiritul care mă asigura că, indiferent de hotărârea 
luată, eu îmi făceam partea și aveam să fiu bine. 
Dumnezeu și conducătorii care mă iubeau aveau să 
lucreze cu mine pentru a ajunge acolo unde trebuia 
să fiu. Am plecat simțind dragostea Salvatorului și 
știind că nu eram prea departe pentru a beneficia 
de mântuirea Sa.

Un loc pentru imperfecțiune
În pofida sentimentului de pace pe care l- am 

simțit, a fost dificil să înfrunt întrebări de la oameni 
despre motivul pentru care nu am fost în misiune. 
Pe măsură ce am continuat procesul pocăinței cu 
ajutorul episcopului meu, a devenit din ce în ce mai 
puțin probabil că voi sluji în misiune în viitor.  
A trebuit să îmi dau seama cum să înaintez în viață. 
La 21 de ani, deoarece nu mă încadram în grupul 
celor care se pregăteau să meargă în misiune, a 
misionarilor care au fost în misiune sau a tinerilor 
adulți căsătoriți, era greu să îmi găsesc locul.

Era greu să ies la întâlniri. Uneori fetele se com-
portau diferit cu mine după ce le spuneam că nu 
am slujit în misiune și că am fost inactiv o perioadă. 
Dintr- un motiv sau altul, majoritatea interacțiunilor 
nu continuau după prima întâlnire.

Am fost fericit că, în cele din urmă, m- am căsă-
torit în templu, dar uneori încă simțeam că nu mă 
integrez nicăieri. Aveam o mărturie, dar nu știam 
cum să o împărtășesc și clasele din cadrul adună-
rilor Bisericii păreau ca niște teste în care semenii 

mei mă vedeau eșuând. Credeam 
acest lucru, deoarece majorita-
tea aveau viața pe care eu mi- o 
doream și ei nu s- au împiedicat 
atât de mult ca mine.

Într- o zi, episcopul m- a sunat 
și mi- a oferit chemarea de a pre-
da în cadrul cvorumului vârstni-
cilor. Am fost surprins, deoarece 
am mers la cvorumul vârstnicilor 
de două ori în ultimul an. Deși 
mă simțeam extrem de anxios, 
am acceptat chemarea. În pri-
ma duminică în care am predat, 
am început cu probabil cea mai 
ciudată prezentare pe care ei au 
auzit- o vreodată.

„Salut, frați, eu sunt Richard 
Monson. Nu am slujit nicioda-
tă în misiune și am fost inactiv 
în cea mai mare parte a vieții 
mele de adult. Nu am participat 
aproape niciodată la adunările 
cvorumului vârstnicilor, deoarece 
nu simțeam că am un loc acolo 
sau că mă integrez. Nu voi putea 
să răspund la toate întrebările 
voastre, dar sper că veți participa 
pentru a putea învăța împreună. 
Dacă sunteți în regulă cu ceea ce 
v- am spus, atunci vom începe.”

În acea zi, am înțeles că puteam 
să recunosc în fața altora – și mie 
însumi – că, deși nu mă consi-
deram a fi o persoană „perfect 
supusă” (cineva care a slujit în 
misiune, a fost activ toată viața și 
nu a făcut nicio greșeală gravă), mă 
îndreptam în aceeași direcție ca ei 

Mi- am dat sea-
ma că, deși nu 
mă conside-
ram a fi o per-
soană „perfect 
supusă”, mă 
îndreptam 
în aceeași 
direcție ca 
ei și asta era 
ceea ce conta.
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și asta era ceea ce conta. Spre surprinderea mea, am 
descoperit că mai mult de unul dintre acești bărbați 
despre care credeam că au dus o viață perfectă au 
făcut, de asemenea, greșeli. Cred că ne- a întărit ideea 
tuturor că perfecțiunea nu este o cerință pentru a 
aduce valoare clasei sau întregii Biserici.

Vremuri grele și o hotărâre
Din nefericire, activitatea mea în Biserică nu a 

durat. Căsătoria mea a fost dificilă și m- am întors la 
vechile vicii pentru a scăpa de durere. Pasiunile au 
început să înlocuiască mersul la Biserică.

Au trecut trei ani și am ajuns la fund. Trebuia să 
iau o hotărâre. Puteam să trăiesc potrivit Evangheli-
ei pentru mine indiferent de ceea ce se întâmpla în 
viața mea? Sau aveam să cedez întunericului? Știam 
că faptul de a- mi lua angajamentul de a merge pe 
cărarea dreaptă și îngustă însemna să scap de 
influențele negative din viața mea. De asemenea, 
dorința mea de a merge înapoi la Biserică scotea în 
evidență faptul că eu și soția mea ne aflam pe cărări 
diferite. Dat fiind starea căsniciei noastre din acel 
moment, ne îndreptam deja spre divorț.

Îmi era teamă. Nu exista nicio garanție că efortu-
rile mele aveau să- mi garanteze lucrurile bune pe 
care mi le doream în această viață. Dar hotărârea 
mea era legată de ce învățasem cu ani în urmă – 
că eram mai fericit trăind potrivit Evangheliei. Am 
hotărât să îmi iau angajamentul pe deplin și să mă 
pun în mâinile lui Dumnezeu indiferent de ce se va 
întâmpla. De acum încolo, aveam să fiu eu și El.

Din nou, am început să mă duc la Biserică și să- 
mi pun viața pe făgașul normal. Una dintre cele mai 
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fericite zile din viața mea a fost cea în care am primit 
din nou o recomandare pentru templu. Am găsit con-
solare în templu pe măsură ce căsnicia mea continua 
să se deterioreze și, în cele din urmă, s- a încheiat.

A găsi sursa propriei valori
Pe cât de înfricoșătoare mi s- a părut acea 

hotărâre, prin acea experiență am învățat să apre-
ciez mâna lui Dumnezeu în calea mea. Deși m- am 
împiedicat, cursa nu era pierdută. Nu mă întreceam 
cu nimeni. Când mă bizuiam pe Salvator în ceea ce 
privește propria valoare, nu mai trebuia să depun 
efort să încerc să schimb perspectiva altora în ceea 
ce mă privește.

Am descoperit că eram în regulă dacă stăteam 
singur la Biserică sau printre membrii care se aflau 
în stagii diferite în viață. Am făcut un efort să nu mă 
ascund și să fiu disponibil să vorbesc cu oamenii 
din episcopia mea. Am putut să mă bucur de parti-
ciparea la adunările mele așa cum trebuia.

Faptul că am avut acea pace m- a ajutat, de 
asemenea, să încep din nou să ies la întâlniri. Tot 
nu primeam șansa unei a doua întâlniri, dar acum 
știam că nu trebuie să- mi compromit standardele 
pentru că greșisem în trecut. Trăiam potrivit Evan-
gheliei pe cât de bine puteam și eram suficient de 
bun pentru a ieși la întâlnire cu cele care trăiau 
potrivit Evangheliei pe cât de bine puteau.

În cele din urmă, am găsit o fiică demnă a lui 
Dumnezeu cu care m- am căsătorit în templu. Calea 
ei a fost foarte diferită de a mea, dar când era vor-
ba despre dragostea Salvatorului și de înțelegerea 
ispășirii Sale, ne potriveam.

De- a lungul anilor, am învățat 
să nu las trecutul meu sau faptul 
de a primi acceptul altor per-
soane să- mi definească propria 
valoare. Am renunțat la ideea că 
succesul înseamnă doar un set 
de experiențe de viață. Nu oricine 
apreciază unde sunt acum din 
cauza modului în care am ajuns 
aici și acest lucru este în regu-
lă. Nu este obiectivul meu să- i 
conving. Obiectivul meu este să 
continui să mă pocăiesc și să mă 
apropii de Salvator. Datorită Lui, 
precum Alma cel Tânăr după ce 
s- a pocăit, nici eu „[nu o să mai 
fiu] chinuit de amintirea păcate-
lor mele” (Alma 36:19). Pot avea 
pace știind că acolo mă îndrept 
– către Salvator – și acest lucru 
contează. ◼
Autorul articolului locuiește în Utah, 
S.U.A.

Deși m- am 
împiedicat, 
cursa nu era 
pierdută.  
Nu mă  
întreceam  
cu nimeni.

Richard Monson 
locuiește în Utah, S.U.A., 
și lucrează ca manager 
de proiect în dezvoltare 

de software. El și soția sa se bucură de 
plimbările cu motocicleta, de faptul de 
a călători și a găti împreună în timpul 
lor liber.
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52 Copiii și tinerii – un lucru 
important pentru viața 
de zi cu zi
Heather Bergeson și 
Amanda Dunn

56 Mă duc și fac
Președințiile generale ale 
Tinerelor Fete și Tinerilor 
Băieți

59 A accesa puterea Cărții 
lui Mormon
Symmony Ann Park

60 Cântec pentru tema 
tinerilor 2020 – Mă duc  
și fac
Nik Day

64 Ultimul cuvânt – Mă duc 
și fac având încredere în 
Dumnezeu
Președintele Henry B. 
Eyring

Îmi place să 
particip la 
acțiunea Copiii  
și tinerii, deoarece pot să- mi 
stabilesc obiective pe care să le îndeplinesc.

Pentru unul dintre obiectivele mele, am 
ales să găsesc nume ale membrilor familiei și 
să înfăptuiesc botezuri pentru cei morți. A fost 
nevoie de multă muncă pentru a învăța cum 
să fac istoria familiei, dar m- am simțit fericit de 
fiecare dată când am găsit un nou nume pentru 
a- l duce la templu.

Odată ce m- am obișnuit, am continuat, deoa-
rece era distractiv. Curând, am ajuns să am prea 
multe nume doar pentru mine. Așa că mai mulți 
veri de ai mei și cu mine am mers la templu 
cu numele pe care le- am găsit și, împreună, 
am făcut botezuri și confirmări pentru 172 de 
persoane.

Părinții mei lucrează pentru a termina cele-
lalte rânduieli din templu pentru acești oameni, 
ceea ce este grozav, deoarece simt că întreaga 
mea familie este ca o echipă! Obiectivul nostru 
este să ajutăm cât mai mulți strămoși putem.

Faptul de a face istoria familiei m- a ajutat să 
mă apropii atât de familia mea actuală, cât și de 
strămoșii mei. Sunt fericit că mi- am îndeplinit 
obiectivul și acum sper că pot să- mi stabilesc 
un obiectiv și mai mare pentru a putea îndeplini 
mai multe lucruri.

Eldon M., 13 ani, Ohio, S.U.A.

TINERI

ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE
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Heather Bergeson și Amanda Dunn
Revistele Bisericii

Poate v- a surprins faptul că acțiunea Copiii și tinerii nu include o listă cu 
căsuțe de bifat detaliată pentru fiecare obiectiv pe care ar trebui să îl înde-
pliniți. Voi faceți deja atât de multe lucruri minunate! În schimb, această 

abordare personalizată a fost creată pentru a vă ajuta să vă apropiați de Salvator 
în moduri care sunt inspirate de nevoile și pasiunile voastre.

Scopul principal al acțiunii Copiii și Tinerii este de a vă ajuta să vă întăriți cre-
dința în Isus Hristos. Luca 2:52 ne învață că, în tinerețea Sa, Isus Hristos „creștea 
în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înainte lui Dumnezeu și înaintea 
oamenilor”. El avea o viață echilibrată și la fel puteți avea și voi.  Concentrându- 
vă asupra aspectelor spirituale, sociale, fizice și intelectuale ale vieții voastre, voi 
puteți deveni mai asemănători Salvatorului.
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Acțiunea  – un lucru important pentru viața de zi cu zi

CUM FUNCȚIONEAZĂ
Acțiunea Copiii și tinerii 

vă încurajează să progre-
sați din punct de vedere 
spiritual, social, fizic și 
intelectual implicându- vă 
în procesul de învățare a 
Evangheliei, în slujire și 
alte activități și în dezvol-
tarea personală.

COPIII și 
TINERII
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Acțiunea  – un lucru important pentru viața de zi cu zi
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Tot așa cum Salvatorul „creș-
tea în înțelepciune” (Luca 2:52), 
și voi puteți crește în cunoaște-
rea și înțelegerea voastră privind 
Evanghelia. Fiecare principiu al 
Evangheliei pe care îl învățați vă 
ajută să știți cum Salvatorul vă 
poate întări și binecuvânta în 
toate aspectele vieții voastre.

Avem atât de multe resurse 
pe care le putem folosi pentru a 
învăța mai multe despre princi-
piile Evangheliei și a deveni mai 
asemănători Salvatorului. De 
exemplu, rugăciunea, studiul din 
scripturi și Spiritul reprezintă 
temelia. Membrii familiei voas-
tre și conducătorii Bisericii vă 
pot ajuta să învățați mai multe 
despre Salvator. Programa Vino 
și urmează- Mă și seminarul 
pot ajuta în îndrumarea stu-
diului vostru. Pe măsură ce vă 
folosiți resursele pentru a învăța 
despre Isus Hristos și Evanghelia 
Sa, relația voastră cu El se va 
îmbunătăți.

Faptul de a sluji altora este 
unul dintre principalele lucruri pe 
care Salvatorul le-a făcut când El 
a fost pe pământ. Prin faptul de 
a găsi moduri simple și firești de 
a- i ajuta pe cei din cadrul familiei 
și comunității voastre, voi urmați 
exemplul Său și vă luați angaja-
mentul de a deveni mai asemă-
nători Lui.

Activități de grup însemnate 
vă pot ajuta pe voi și alți tineri să 
găsiți moduri de a sluji altora, dar 
și să creșteți împreună din punct 
de vedere spiritual. Activitățile 
distractive și înălțătoare sunt 
sănătoase. Și, când vă adunați 
împreună ca un grup al tinerilor, 
sfinți din zilele din urmă cre-
dincioși, puteți deseori învăța și 
îndeplini mult mai multe împreu-
nă decât pe cont propriu.

Tatălui Ceresc și lui Isus Hristos 
Le pasă foarte mult de voi și de 
persoana care veți deveni. Pe 
măsură ce vă stabiliți obiective 
de a deveni persoanele care 
Tatăl Ceresc dorește ca voi să 
fiți, puteți să vă apropiați de El și 
de Fiul Său.

Fiecare este unic, așadar 
obiectivele voastre de a vă îmbu-
nătăți trebuie să fie croite potri-
vit nevoilor voastre. De exemplu, 
dacă doriți să învățați să cântați 
imnuri la pian, puteți să vă 
stabiliți obiectivul de a exersa în 
fiecare zi. Dacă doriți să studiați 
mai bine din scripturi, puteți să 
vă alocați în fiecare zi o anumită 
perioadă pentru a citi. Căutați 
îndrumare de la Spirit pentru a 
face un plan care funcționează 
cel mai bine pentru voi.

ACȚIUNEA COPIII ȘI TINERII ESTE PENTRU VOI.
Persoanele care vor beneficia cel mai mult sunteți voi. Pe măsură ce vă stabiliți 

propriile obiective de a studia și a trăi potrivit Evangheliei, de a sluji și a participa la 
activități și de a vă dezvolta din punct de vedere personal, veți învăța mai multe despre 
voi și despre cine sunteți cu adevărat. Munca necesară pentru a deveni un ucenic al 
lui Isus Hristos poate fi grea, dar este obiectivul care ne oferă cea mai mare răsplată 
dintre toate obiectivele pe care le- am putea stabili.
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PROCESUL DE ÎNVĂȚARE  
A EVANGHELIEI

SLUJIRE ȘI ACTIVITĂȚI

DEZVOLTARE PERSONALĂ
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DOUĂ SURORI GEMENE PUN ÎN PRACTICĂ ACȚIUNEA COPIII ȘI TINERII
Tineri precum voi au început deja să vadă în viața lor zilnică binecuvântările care vin 

din faptul de a deveni mai asemănători lui Isus Hristos. Danika și Natasha R., în vârstă 
de 15 ani, din Ohio, S.U.A., sunt surori gemene care au hotărât să facă acest lucru. 
Tatăl lor este din Thailanda și, deoarece uneori se duc să- și viziteze membrii familiei 
acolo, Danika și Natasha au hotărât că doresc să învețe mai multe despre mâncarea și 
limba thailandeză.

Danika și- a stabilit obiectivul de a învăța să gătească câteva rețete de supe thailan-
deze. Ea a cumpărat ingredientele și a exersat noi tehnici de gătit cu tatăl ei. Natasha 
dorea să învețe să comunice cu membrii familiei ei din Thailanda, așa că și- a stabilit 
obiectivul să învețe câte un cuvânt în thailandeză în fiecare zi. Ea a folosit un site web 
ca ajutor în studiul ei privind limba și a exersat pronunția cuvintelor cu tatăl ei.

Pe măsură ce Danika și Natasha 
lucrau să- și îndeplinească obiectivele, 
ele doreau să împărtășească ceea ce au 
învățat cu alte tinere fete din episcopia 
lor. Conducătoarele lor le- au ajutat să 
organizeze o activitate pentru a învăța 
mai multe despre Thailanda. La activitate, 
Danika a gătit supă pentru toată lumea, 
în timp ce Natasha le- a învățat câteva 
cuvinte în thailandeză.

Aceste surori au inclus- o în activitate 
pe prietena lor, Grace. Grace își stabilise 
obiectivul de a deveni mai bună la vorbi-
tul în public, astfel că a oferit o prezen-
tare despre cum se folosesc bețișoarele, 
pentru ca ele să- și mănânce supa.

Lucrând la obiectivele lor și lucrând 
alături de conducătoarele lor și alte tinere 
fete, Danika și Natasha au putut să planifi-
ce o seară distractivă de care să se bucure 
împreună cu prietenele lor.
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Sfaturi privind participarea la 
acțiunea Copiii și tinerii

Cel mai bun mod de a aborda dezvol-
tarea voastră este să vă persona-

lizați obiectivele, cu ajutorul rugăciunii, 
astfel încât acestea să fie potrivite pentru 
voi, familia voastră și circumstanțele 
voastre. Mai jos găsiți câteva sfaturi.

1. Căutați revelație personală
Tatăl Ceresc vă va îndruma pe 
măsură ce căutați și acționați potrivit 
inspirației.

2. Nu doar la Biserică
Veți avea cel mai mult de câștigat 
din acțiunea Copiii și tinerii dacă vă 
faceți planuri de a vă îmbunătăți în 
toate aspectele vieții voastre, nu doar 
în cadrul adunărilor și activităților 
Bisericii.

3. Includeți membrii familiei voastre
Membrii familiei voastre vă pot ajuta 
să vă dezvoltați obiectivele și să vă 
urmăriți progresul.

4. Folosiți și împărtășiți ceea ce 
învățați
Când împărtășiți membrilor familiei, 
prietenilor și altor persoane ceea 
ce învățați, voi ajutați la îndeplinirea 
poruncii Domnului de a răspândi 
Evanghelia și de a-l aduna pe Israel 
care a fost împrăștiat.

BINECUVÂNTĂRILE PARTICIPĂRII LA 
ACȚIUNEA COPIII ȘI TINERII

Danika și Natasha au împărtășit faptul 
că ele au primit multe binecuvântări, 
deoarece s- au străduit să învețe mai mul-
te despre moștenirea lor culturală și au 
sărbătorit- o împreună cu membrii fami-
liei lor și cu alte tinere fete. Experiența 
lor nu a fost scutită de încercări. Natasha 
a explicat: „Eram la școală când învățam 
thailandeză, așa că uneori era greu să 
găsesc timp pentru asta”. Danika a adău-
gat: „La activitate, mi- a fost un pic greu să 
fac supa de una singură, deoarece tata 
nu era acolo”. Dar, până la urmă, ambele 
surori au fost de acord că a meritat.

Danika a spus: „Mi- a plăcut că am 
putut să petrec timp cu tatăl meu și acest 
lucru m- a făcut să mă simt mai apropiată 
de familia mea”. De asemenea, ea explică: 
„Faptul de a- mi stabili obiective și a lucra 
la ele m- a ajutat să mă apropii de Isus 
Hristos, oferindu- mi o cale clară de a mă 
ajuta pe mine și pe alții. În loc să pierd 
vremea aiurea așa cum făceam în unele 
seri, am avut un set de standarde pe care 
să le urmez și să le respect și acest lucru 
mi- a oferit mai mult timp să mă gândesc 
la Hristos”.

Cu privire la faptul că și- a stabilit și 
respectat obiectivul, Natasha a spus: 
„Chiar m- a făcut să mă gândesc mai 

profund la ce trebuia și ce doream să 
fac pentru a mă apropia de Hristos”. De 
asemenea, ea a spus că, deși și- a schim-
bat concentrarea asupra unui nou obiec-
tiv, ea s- a simțit inspirată să continue să 
învețe thailandeză: „Obiectivul meu inițial 
a fost să învăț thailandeză ca să pot vorbi 
cu membrii familiei mele din Thailanda, 
așa că vreau să continui să învăț thailan-
deză ca să pot să vorbesc cu ei”.

Abordarea echilibrată a Danikăi și 
Natashăi în ceea ce privește dezvoltarea 
lor personală le- a ajutat să învețe mai 
multe despre cultura tatălui lor, să se 
distreze cu prietenele și să se apropie 
de membrii familiei lor și de Salvator – și 
tocmai despre asta este acțiunea Copiii 
și tinerii.

A lua parte la acțiunea Copiii și tinerii 
vă poate ajuta, de asemenea, să clădiți 
o relație cu membrii familiei voastre, alți 
tineri și membri ai episcopiei și, mai ales, 
cu Salvatorul, pe măsură ce vă concentrați 
asupra modului în care puteți să deveniți 
cea mai bună persoană posibilă. ◼



56 L i a h o n a

mă duc și fac
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T ema noastră de anul acesta se concentrează asupra cuvintelor 
„mă duc și fac”, o afirmație puternică rostită de credinciosul 

profet Nefi din Cartea lui Mormon în 1 Nefi 3:7. Dar poate că cea 
mai încurajatoare parte a acestui verset este cea în care Nefi ne 
învață că Domnul întotdeauna „[va pregăti] o cale” pentru ca lucra-
rea Sa să fie îndeplinită.

Crezul că Dumnezeu va pregăti o cale pentru voi necesită o cre-
dință profundă. Nefi știa că, dacă Dumnezeu îi cerea să facă ceva, 
atunci Dumnezeu avea să- l ajute să îndeplinească acel lucru. Și știm 
că, datorită credinței și încrederii lui Nefi în Domnul, el a putut să 
recupereze cu succes plăcile de alamă.

Precum Nefi, și noi putem avea credința de a ne „[duce și a 
face]”. Poate că nu veți înțelege întotdeauna „de ce- ul” instrucțiuni-
lor din partea conducătorilor din Biserică sau a părinților ori chiar a 
îndemnurilor de la Duhul Sfânt. Nu totul va avea sens întotdeauna 
sau poate chiar va părea imposibil de îndeplinit. Căci nimic „de la 
Dumnezeu nu este lipsit de putere” (Luca 1:37). Pe măsură ce pășiți 
înainte cu credință, veți descoperi că Dumnezeu are întotdeauna un 
motiv și un plan.

Dumnezeu nu vă va cere niciodată să faceți ceva ce știe că nu 
puteți face. El nu vă va oferi niciodată o însărcinare pe care să nu 
o puteți îndeplini. Însă El vă poate cere să faceți ceva ce necesită o 
credință puternică și bizuire pe Spirit pentru îndrumare.

Cheia pentru a dobândi credința de a vă „[duce și a face]” este 
să vă dezvoltați încrederea în sine. Când aveți încredere în Domnul, 
voi aveți încredere că El vă ajută să îndepliniți fiecare însărcinare. 
Gândiți- vă – ați fost trimiși pe pământ în acest moment, deoarece 
sunteți pregătiți și capabili să faceți lucrarea Domnului aici și acum. 
Ați fost aleși să trăiți în acest moment, deoarece Domnul are încre-
dere în voi.

Binecuvântările pe care le primiți pentru că acționați cu credință 
și încredere sunt incredibile. Veți ajunge să vă cunoașteți identita-
tea și scopul dintr- o perspectivă mai măreață și mai concentrată; 
vă veți mări încrederea în Isus Hristos și în ispășirea Sa și veți ști că, 
având ajutorul Domnului, voi sunteți pregătiți. ◼

Acționăm cu 
credință
din partea Președinției generale a Tinerelor Fete
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Fiți precum Nefi
din partea Președinției generale a Tinerilor Băieți

C ând Nefi i- a spus tatălui său: „mă voi duce și voi face 
lucrurile pe care Domnul le- a poruncit” (1 Nefi 3:7), el ne- a 

oferit un exemplu de credință și supunere sârguincioasă care 
ne inspiră. Angajamentul lui Nefi de a se duce și a face își avea 
rădăcina în două calități importante pe care cu toții le putem 
dezvolta: mărturia sa despre Domnul și profeții Săi și tăria sa 
spirituală.

Dezvoltarea unei mărturii
Nefi a fost supus, deoarece a căutat și și- a primit mărturia 

despre poruncile Domnului date tatălui său (vedeți 1 Nefi 2:16- 20). 
El știa că însărcinarea de a lua plăcile de alamă avea să fie dificilă. 
Dar, spre deosebire de frații săi, el știa că Domnul avea să fie cu el 
și avea să pregătească o cale ca ei să îndeplinească însărcinarea.

Această credință în Dumnezeu și în profetul Său l- a binecu-
vântat și sprijinit pe Nefi de- a lungul vieții sale și l- a ajutat să 
îndeplinească lucruri miraculoase. Precum Nefi, și noi putem 
face lucruri mărețe în viața noastră pe măsură ce ne străduim 
să ne supunem sfaturilor pe care le primim de la profeții în viață, 
prin intermediul șoaptelor Duhului Sfânt și din scripturi. De 
exemplu, profetul Domnului de astăzi, președintele Russell M. 
Nelson, ne- a rugat să ajutăm la adunarea lui Israel și să ne pre-
gătim pentru întoarcerea Salvatorului.1

Pe măsură ce studiem cuvântul lui Dumnezeu și ne supu-
nem acestuia, credința noastră va crește și vom simți în inima 

noastră o hotărâre de a continua să fim supuși, chiar și când 
știm că lucrurile sunt dificile.

Dezvoltarea unei tării spirituale
Exemplul lui Nefi ne învață, de asemenea, despre atributul 

asemănător celui al lui Hristos, și anume tăria – faptul de a trece 
peste încercări în loc să căutăm o cale ușoară de scăpare. Există 
momente în viața fiecăruia dintre noi în care ni se cere să facem 
lucruri dificile și solicitante. În aceste situații, dacă ne bizuim pe 
credința noastră în Hristos și alegem „întotdeauna ceea ce este 
corect, deși mai greu de susținut, și nu ce este greșit, deși mai 
ușor de susținut” 2, noi vom fi binecuvântați.

Când vă veți confrunta cu o hotărâre sau o însărcinare 
dificilă, a avea o atitudine de felul „mă duc și fac” vă va ajuta să 
perseverați. Faptul de a răspunde cu credință la îndrumarea pe 
care o primiți arată Domnului că El Se poate bizui pe voi și vă va 
mări credința în Isus Hristos.

Pe măsură ce veți lucra cu credință pentru a vă dezvolta 
mărturia, tăria spirituală și o atitudine de felul „mă duc și fac”, 
Domnul vă va binecuvânta, vă va întări și vă va susține anul 
acesta și de- a lungul vieții voastre. ◼

NOTE
 1. Vedeți Russell M. Nelson, „Speranța lui Israel” (adunare de devoțiune 

pentru tinerii din întreaga lume, 3 iunie 2018), HopeofIsrael .Churchof 
JesusChrist .org.

 2. Thomas S. Monson, „Alegeri”, Conferința Generală din apr. 2016.
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Symmony Ann Park

Când eram în misiune în Filipine, 
colega mea și cu mine am predat 
o lecție deosebit de puternică 

despre importanța faptului de a studia 
din Cartea lui Mormon zilnic. La sfârșitul 
lecției, colega mea a depus una dintre 
cele mai puternice mărturii despre 
studiul scripturilor pe care am auzit- o 
vreodată. Ea a depus mărturie că faptul 
de a citi din Cartea lui Mormon a adus în 
viața ei o putere nouă care era imposibil 
de explicat.

Era evident că experiența ei cu Cartea 
lui Mormon i- a schimbat viața și voiam 
același lucru și pentru mine.

În acea seară, am hotărât că voi citi din 
nou Cartea lui Mormon. De la început.

Am petrecut mult timp stând în 
genunchi, explicându- I lui Dumnezeu că 
voiam să am parte de convertirea și de 
puterea care vin de la Duhul Sfânt.

Răspunsul pe care l- am primit a fost: 
Citește. Doar citește.

Prin urmare, am făcut acest lucru. 
M- am cufundat în citit având o nouă 
vigoare. Am acordat atenție deosebită fie-
cărui verset, capitol și fiecărei pagini. Pe 
măsură ce citeam, am găsit versete care 
mi- au răspuns la întrebări, mi- au liniștit 
grijile și au ajutat la îndepărtarea poveri-
lor acelor persoane cărora le predam.

După o lună, mi- am dat seama că ceva 
s- a schimbat în mine. Capacitatea mea 
de a- i iubi pe alții a crescut; aveam mai 
multă speranță în ceea ce privește viito-
rul; am putut să muncesc din greu și mai 
mult în fiecare zi; am fost mai concentra-
tă asupra lucrului și am început să simt 
atât de multă bucurie.

Într- o zi, studiind, am găsit un citat 
al președintelui Ezra Taft Benson (1899 
-  1994), fost președinte al Bisericii: „Există 
o putere în [Cartea lui Mormon] care va 
începe să se reverse în viața dumneavoastră 
în momentul în care veți începe s- o studiați 
cu seriozitate… Când începeți să fiți flămânzi 
și însetați după acele cuvinte, veți găsi viață 
din abundență din ce în ce mai mare” 1.

Pe măsură ce am continuat să studiez, 
am început să înțeleg cu adevărat la ce se 
referea. Eu găseam viața din abundență 
din ce în ce mai mare.

Privind în urmă, sunt convinsă că unul 
dintre motivele pentru care mi s- a dat 
acea colegă a fost ca să fiu acolo în acea 
seară pentru a auzi mărturia ei. Am simțit 
că toate părțile bune ale vieții – dragos-
tea, speranța, încrederea, munca asiduă, 
hotărârea și bucuria – s- au mărit.

Exista o nouă lumină în viața mea și eu 
știam că era adevărată. ◼
Autoarea locuiește în Arizona, S.U.A.

Cum puteți accesa puterea 
Cărții lui Mormon în viața 
dumneavoastră?
 1. Citiți zilnic.

 2. Studiați pe teme.

 3. Folosiți manualul pentru studiu.

 4. Discutați cu alții.

„Vă promit că, pe măsură ce studiați  

Cartea lui Mormon, rugându- vă, în fiecare 

zi, veți putea lua decizii mai bune –  

în fiecare zi.” 2

A accesa puterea  
CĂRȚII lui MORMON

FO
TO

G
RA

FI
E 

DE
 L

A 
G

ET
TY

 IM
AG

ES

NOTE
 1. Ezra Taft Benson, „The Book of 

Mormon – Keystone of Our Religion”, 
Ensign, nov. 1986, p. 7.

 2. Russell M. Nelson, „Cartea lui Mormon 
– Cum ar fi viața dumneavoastră fără 
aceasta?”, Liahona, nov. 2017, p. 62.
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T ânărul Nefi din Cartea lui Mormon trezește 
în noi dorința de a dezvolta încrederea în 
Domnul de a ne supune poruncilor Sale. 

Nefi a avut de înfruntat pericole și chiar moartea 
când a rostit aceste cuvinte care exprimă încrede-
rea pe care putem și trebuie să o simțim în mod 
constant în inimile noastre: „Mă voi duce și voi face 
lucrurile pe care Domnul le- a poruncit, căci eu știu 
că Domnul nu dă porunci copiilor oamenilor fără să 
pregătească o cale pentru ei, ca ei să îndeplinească 
lucrurile pe care El le- a poruncit” (1 Nefi 3:7).

Acea încredere vine din faptul că- L cunoaștem 
pe Dumnezeu. Prin evenimentele glorioase ale 
restaurării Evangheliei, noi am simțit, mai mult decât 
oricare alt popor de pe pământ, recunoștință pentru 
ceea ce Dumnezeu a revelat despre El Însuși prin 
care putem avea încredere în El.

Pentru mine, aceasta a început în anul 1820 cu 
un tânăr băiat, într- o dumbravă de lângă o fermă 
din statul New York. Băiatul, Joseph Smith jr., a pășit 
printre copaci către un loc izolat și a îngenuncheat 
pentru a se ruga, având încredere deplină că Dum-
nezeu va răspunde. De fiecare dată când citesc 
această relatare, încrederea mea în Dumnezeu și în 
slujitorii Săi crește:

„Am văzut un stâlp de lumină exact deasu-
pra capului meu, mai luminos ca strălucirea 

soarelui, care a coborât treptat până când a căzut 
deasupra mea…

Când lumina s- a oprit asupra mea, am văzut 
două Personaje, ale căror strălucire și slavă între-
ceau orice descriere și care stăteau deasupra mea, 
în aer. Unul dintre Ele mi- a vorbit, chemându- mă 
pe nume, și a spus, arătând către celălalt – Acesta 
este Fiul Meu Iubit. Ascultă- L!” (Joseph Smith – Istorie 
1:16- 17).

Tatăl ne- a revelat faptul că El trăiește, că Isus 
Hristos este Fiul Său Preaiubit și că El ne- a iubit 
atât de mult, încât L-a trimis pe acest Fiu să ne 
salveze. Și, deoarece eu am o mărturie că El l- a 
chemat pe acel băiat să fie profet, am încredere 
în apostolii și profeții Săi din zilele noastre și în 
cei pe care aceștia îi cheamă să- L slujească pe 
Dumnezeu.

Dați dovadă de încredere în Dumnezeu când 
ascultați cu intenția de a învăța, de a vă pocăi și, 
apoi, de a vă duce și a face orice vă cere El. Dacă 
veți avea suficientă încredere în Dumnezeu pentru a 
căuta mesajele Sale de încurajare, mustrare și îndru-
mare de la slujitorii Săi, le veți găsi. Și dacă, apoi, vă 
veți duce și veți face ceea ce El vă va cere, puterea 
voastră de a vă încrede în El va crește și, cu timpul, 
veți fi copleșiți de recunoștință, aflând că El a ajuns 
să aibă încredere în voi. ◼

Încrede- te în Dumnezeu,  
apoi du- te și îndeplinește  

lucrurile poruncite
Președintele Henry B. Eyring

al doilea consilier în Prima Președinție

U L T I M U L  C U V Â N T

Din cuvântarea rostită în cadrul Conferinței Generale din luna octombrie a anului 2010.



„Și s- a întâmplat că eu, Nefi, i- am 
spus tatălui meu: Mă voi duce și voi 
face lucrurile pe care Domnul le- a 
poruncit, căci eu știu că Domnul nu 
dă porunci copiilor oamenilor fără 
să pregătească o cale pentru ei, 
ca ei să îndeplinească lucrurile pe 
care El le- a poruncit.”
1 NEFI 3:7

mă 
duc și 
fac

ChurchofJesusChrist .org/ youth



TINERI ADULȚI

GATA PENTRU UN  
NOU ÎNCEPUT?

Tinerii adulți își împărtășesc  
povestirile despre pocăință și 

despre faptul de a ne îndrepta 
către Salvator.

p. 42

TINERI

TEMA TINERILOR DIN 
ANUL 2020

p. 56, 60, 
64

PĂRINȚI

FOLOSIȚI ACEASTĂ 
DIAGRAMĂ DESPRE 

CARTEA LUI 
MORMON PENTRU A 
O CITI ANUL ACESTA!

P12
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Citiți  

Cartea lui 
Mormon!  
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Prețioasa  
Carte a lui Mormon

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
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Președintele 
Russell M. 

Nelson

Cât de prețioasă este Cartea lui Mormon pentru voi? Dacă vi s- ar oferi dia-
mante sau rubine ori Cartea lui Mormon, ce ați alege? Cartea lui Mormon 

este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Ne învață despre Isus Hristos.
Vă invit să citiți din Cartea lui Mormon în fiecare zi. Rugați- vă și gândiți- vă la 

ce învățați.
Pe măsură ce faceți aceste lucruri, vă promit:

vă veți simți mai apropiați de Salvator;

veți lua hotărâri mai bune – în fiecare zi;

Tatăl Ceresc vă va ajuta și vă va inspira;

veți putea învinge ispitele;

vă va alina, vă va face mai puternici și vă va înveseli;

schimbări și miracole vor începe să aibă loc.

Adaptare după „Participa-
rea surorilor la adunarea 
lui Israel”, Liahona, nov. 
2018, p. 68- 70 și „Cartea lui 
Mormon – Cum ar fi viața 
dumneavoastră fără aceas-
ta?”, Liahona, nov. 2017,  
p. 60- 63.
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citesc, mama mi- a 
dat un exemplar al Cărții 
lui Mormon și m- a rugat 
să o citesc pentru a mă 
pregăti pentru botez. De 
atunci, citesc din aceasta 
în fiecare zi. Povestirea 
mea preferată este cea în 
care Lehi a găsit Liahona.
Keyla S., 7 ani, Mexico City, 
Mexic

Anul acesta adunăm povestiri,  
fotografii și desene despre prețioasa  

Carte a lui Mormon. Le vom  
expune și vom publica unele  

dintre acestea în revistă.

Am oferit un exem-
plar al Cărții lui 

Mormon unui coleg de 
la școală.
Felipe M., 9 ani,  
São Paulo, Brazilia

Cât de prețioasă  
este Cartea lui  

Mormon pentru voi?

Ari K., 9 ani, Nuevo León, Mexic

„Copacul vieții”,  
Russell K., 8 ani,  

Carolina de Nord, 
S.U.A.

TRIMITE- NE DESENELE SAU EXPERIENȚELE TALE!1. Desenează, fă o fotografie sau scrie 
despre Cartea lui Mormon.2. Trimite- ne- o! Vezi coperta din spate 

pentru a afla cum.3. Urmărește revista Prietenul în fiecare lună pentru a 

vedea cum copiii urmează invitația președintelui  
Nelson de a citi Cartea lui Mormon.



P4 P r i e t e n u l

Era o zi cu vânt în 
Mongolia. Batbayar, în 

vârstă de nouă ani, mergea 
spre casă de la stația de 
autobuz după școală. Și- a 
ținut haina mai strâns în 
brațe din cauza vântului. 
Din fericire, nu mai era 
mult până la casa bunicilor 
săi, locul în care locuia.

„Bună!”, a spus Batbayar 
când a intrat.

Bunica a spus: „Bine ai venit acasă. Am făcut 
niște khuushuur ca să mâncăm”.

„Mulțumesc!” Batbayar a întins mâna să ia una 
dintre plăcintele calde cu carne picantă.

Bunicul a spus: „Stai! Nu mânca până nu vin 
misionarele. Vor veni în câteva minute”.

Lui Batbayar îi plăcea când misionarele de 
la biserica la care mergeau bunica și bunicul 
veneau în vizită. Mereu învăța multe de la ele. 
Dar era o singură problemă.

„Oare o să mă roage să citesc din nou din 
Cartea lui Mormon?”, a întrebat Batbayar. „Îmi 
este greu să citesc.”

Bunica a spus: „De aceea ele aduc altă carte 
astăzi”.

Batbayar a întrebat: „Ce carte?”.
Bunicul a răspuns: „Vei vedea”.
Curând, misionarele au sosit. Ei au mâncat 

împreună plăcintele cu carne delicioase ale 

bunicii. Apoi, Batbayar a spus: „Bunica mi- a 
spus că mi- ați adus o carte”.

Sora Heitz a spus: „Cred că o să- ți placă 
această carte. Are o mulțime de imagini”.

Batbayar s- a uitat la copertă. Scria pe ea 
Povestiri din Cartea lui Mormon. O imagine 
de pe copertă arăta oameni care construiau o 
corabie.

Batbayar a spus: „Îmi amintesc această 
povestire. Despre bărbatul care nu știa cum 
să construiască o corabie. Așa că s- a rugat. Și 
Dumnezeu l- a ajutat”.

Sora Enkhtuya a spus: „Așa este. Vei încerca 
să citești această carte? Apoi, te poți ruga să știi 
dacă ceea ce ne învață este adevărat”.

Batbayar a promis: „Voi citi”.
În aceea seară, el a citit din cartea cu ima-

gini. A citit povestirea despre corabie. Apoi, s- a 
rugat. A adormit gândindu- se la bărbatul care a 

Batbayar și cartea cu imagini
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de Richard M. Romney
Revistele Bisericii
(Bazat pe o întâmplare adevărată)
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construit corabia și cum l- a ajutat Dumnezeu.
De atunci, Batbayar a citit o povestire în fie-

care seară. Apoi, s- a rugat. Și, în fiecare seară, el 
adormea gândindu- se la ceea ce citise.

Când surorile misionare au venit din nou, ele 
l- au învățat pe Batbayar mai multe despre Isus 
Hristos. Batbayar a învățat despre profeți. A 
învățat despre poruncile lui Dumnezeu. A con-
tinuat să meargă la Biserică cu bunica și buni-
cul. Și a continuat să citească și să se roage.

Într- o zi, Batbayar avea ceva important să 
le spună bunicilor săi. El a spus: „Când citesc 
povestirile din cartea cu imagini, am un sen-
timent bun în inima mea. Când mă rog, simt 
că acestea sunt adevărate. Cred că trebuie să 
fiu botezat”.

Astăzi, Batbayar este membru al Bisericii. 
A devenit din ce în ce mai bun la citit. Și încă 
citește din Cartea lui Mormon în fiecare seară. ●

Batbayar și cartea cu imagini
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E Cum l- au ajutat 

misionarele pe 
Batbayar? Cine vă 
ajută pe voi?
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Sunt aproximativ trei milioane de oameni în Mongolia  

și aproximativ 12.000 de membri ai Bisericii. Ce observați 

în această fotografie care este la fel ca în familia voastră? 

Ce este diferit?

Mongolia este în  

Asia, între China și Rusia.

 În acest an, 
călătorim în 

jurul lumii pentru a 
învăța despre copiii lui 
Dumnezeu. Alăturați- vă 
nouă în timp ce vizităm 

Mongolia!

Salut  
din 

Mongolia!

În Mongolia sunt mai 

mulți cai decât oameni. 

Festivalurile din Mongo-

lia includ curse de cai, 

trasul cu arcul, lupte, 

dansuri și mâncăruri 

gustoase.

Aceasta este Mopmohpi Hom, 
Cartea lui Mormon.

Noi sun-
tem Margo și 

Paolo.
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Alte familii locuiesc la țară. Ele locuiesc în cor-

turi care se numesc gers și păstoresc animale 

precum iaci, cai și cămile.

Ești din Mongolia?  
Scrie- ne! Ne- ar plăcea să citim 

scrisoarea ta!

Multe familii din 

Mongolia locuiesc 

în capitala țării, 

Ulan Bator.

Faceți cunoștință cu câțiva dintre 
prietenii noștri din Mongolia!

Știu că Isus Hristos este Fiul lui 
Dumnezeu și că El mă iubește 
și iubește toții copiii de pretu-
tindeni. Îmi place să merg la 
Biserică și la Societatea Prima-
ră deoarece, atunci când mă 
duc, pot să învăț despre Isus.
Bilegt, 7 ani

Știu că avem un profet în 
viață, președintele Russell 
M. Nelson. El ne învață 
lucruri care sunt adevărate.
Gerelchimeg, 4 ani

ILUSTRAȚII DE KATIE MCDEE

Iacii sunt 

precum bovi-

nele, dar au mai 

mult păr.

Mulțumim că ați 
explorat Mongolia 

cu noi. Ne auzim data 
viitoare!
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Când eram copil, cântam la vioară. Voiam ca aceasta 
să sune frumos. Voiam să cânt pentru părinții mei, 

iar ei să spună: „O, Joy, ce frumos!”. Dar nu suna frumos. 
Scârțâia!

Uneori, când nu exersam, profesorul meu mă între-
ba: „Joy, ai exersat săptămâna aceasta?”. Acest lucru mă 
făcea să îmi doresc să exersez pentru a putea să cânt 
mai bine săptămâna următoare.

Privind în urmă, faptul că am cântat la vioară a fost o 
experiență bună, deoarece era greu. Chiar dacă nu mi- a 
plăcut întotdeauna să exersez, am învățat foarte multe 
despre faptul de a- ți stabili un obiectiv de a exersa câte 
puțin în fiecare zi.

Asta sper că veți face voi. Să încercați să faceți puțin 
mai bine în fiecare zi. Tatăl Ceresc nu Se așteaptă ca voi 
să puteți face totul deodată. Viața înseamnă să învățăm 
și să creștem puțin câte puțin. El dorește ca voi să con-
tinuați să încercați. Și El dorește ca voi să vă bucurați de 
creștere.

Uneori, suntem foarte duri cu noi. Ne gândim: „Am 
eșuat. Nu pot s- o fac”. Și, apoi, renunțăm. Dar Salvatorul 

ne spune: „Continuă. Sunt aici ca să te ajut!”. Dato-
rită lui Isus Hristos, nu trebuie să facem aceasta 
singuri. Putem să ne ridicăm și să încercăm din nou 
cu ajutorul Lui. Despre asta este viața.

Dacă este un lucru pe care aș dori să- l știți în inima 
voastră, este faptul că Tatăl Ceresc vă iubește. Poate 

că vă confruntați cu lucruri dificile, dar ați fost pregătiți 
să veniți pe pământ în aceste zile. Doar continuați să 
încercați și continuați să împărtășiți lumina voastră. Tatăl 
Ceresc vă va binecuvânta și îndruma pe măsură  
ce urmați calea legămintelor. ●

Puțin mai bine  
în fiecare ziSora Joy D. 

Jones
președinta gene-
rală a Societății 

Primare
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Biserica are un 
nou material, numit 
Îndrumarul copiilor, 

pentru copiii în vârstă 
de 7 ani și mai mari. 

Vă poate ajuta 
să învățați și să 

progresați!
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Puteți folosi noul material Dezvoltarea personală – îndrumarul copiilor  
pentru a vă ajuta să progresați în modurile în care Isus a progresat când era de vârsta voastră.  

Este, de asemenea, un mod distractiv de a încerca lucruri noi!

Să progresăm ca Isus
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Spiritual
Isus era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu.

Social
Isus era tot mai plăcut înaintea oamenilor.

Fizic
Isus a crescut în statură. Intelectual

Isus a crescut în înțelepciune.

„Și Isus creștea în înțelepciune, în statură, și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor” (Luca 2:52).



P10 P r i e t e n u l

Minchan K., 11 ani,  
Gyeonggi- do, Coreea de Sud

Într- o zi, la școală, câțiva dintre 
colegii mei râdeau de un alt elev 

spunându- i lucruri jignitoare. Părea 
distractiv, așa că m- am alăturat lor. 

Timp de câteva săptămâni, am râs de el cu prietenii mei.
Câteva săptămâni mai târziu, băiatul mi- a spus cum 

se simțea. El s- a simțit rănit de cuvintele noastre, deși 
s- a prefăcut că nu- i păsa că râdeam de el. El a spus că 
a plâns în fiecare noapte. Aproape că am plâns când 
mi- a spus. Am vrut să- l ajut și am hotărât să- mi cer scuze 
pentru ce îi spusesem.

Așa că, a doua zi, am mers la el și mi- am pus brațul 
pe umărul lui. Am spus: „Îmi pare foarte rău că am râs 
de tine”. El a dat din cap când m- a auzit și ochii săi s- au 

umplut de lacrimi. Dar ceilalți copiii încă râdeau de el. 
Apoi, mi- am amintit ceea ce învățasem la clasa mea de la 
Societatea Primară: alege ce e drept.

Cu mult curaj, le- am spus colegilor mei: „Nu mai 
râdeți de el!  Știți cât de dificil a fost acest lucru pentru 
el? Vă rog să vă cereți scuze pentru ce ați făcut și să fiți 
prietenul lui”.

Dar ei nu voiau să se schimbe atât de ușor. În schimb, 
s- au înfuriat pe mine și au spus: „Ce s- a întâmplat cu tine 
deodată? Și tu ai râs de el!”.

Încă mă simțeam rău pentru ceea ce făcusem înainte. 
Așa că am spus: „Deja i- am spus că îmi pare rău. Vreau ca 
voi să înțelegeți cum se simte el și să nu mai râdeți de el”.

Unul dintre ei și- a cerut scuze și noi trei am devenit 
prieteni buni. Câțiva încă râd de el, dar se simte mai bine 
deoarece ne are pe noi. Voi alege ce e drept ajutând un 
prieten în nevoie. ●

B U N Ă T A T E A  C O N T E A Z Ă

PROVOCAREA LA 
BUNĂTATE
Dacă vezi pe cineva nou la 
școală sau la Societatea  
Primară, zâmbește și 
salută.

Scuza
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1. Să găsești un prieten și să citiți 
împreună.

2. Să marchezi versete despre  
Isus Hristos.

3. Să desenezi scenele preferate. (Și să  
ne trimiți o poză! Vezi pagina P3.)

4. Să citești din cartea cu ilustrații 
Povestiri din Cartea lui Mormon.

5. Să folosești tabelul care se 
poate colora de la pagina P12.

6. Să asculți scripturile folo-
sind aplicația Biblioteca 
Evangheliei.

7. Să interpretezi pe 
roluri povestirile 
preferate.

8. Să urmărești prezentări 
video despre Cartea lui  
Mormon online.

Opt idei pentru a citi  
Cartea lui Mormon
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A nul acesta puteți 
înțelege mai 

bine lecțiile din Vino și 
urmează- Mă citind ver-
setele din fiecare săptă-
mână de la pagina P14. 
Apoi, colorați spațiile care 
se potrivesc de pe aceste 
pagini. Mărturia voastră 
despre Isus Hristos va 
crește pe măsură ce citiți 
din Cartea lui Mormon!

Pot citi Cartea lui Mormon
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Pot citi Cartea lui Mormon

35

34

34

33

36

36

36

37

36

38

40
40

47

40

41

42

42

43

43

43

43

43

44

45

46

47

47

47

47

47 47

48

49

49

50

51

52

45

45

45

46

IL
U

S
T

R
A

Ț
II

 D
E

 N
A

S
A

N
 H

A
R

D
C

A
S

T
L
E

14

15

16

17

18
19

18

19

19

20

21

22

23

24

14

25 25

20

26



P14 P r i e t e n u l

18. Mosia 8:16- 18

19. Mosia 13:1- 5

20. Mosia 18:1, 8- 16

21. Mosia 27:23- 26

22. Alma 2:27- 31

23. Alma 5:14- 16

24. Alma 8:14- 22

25. Alma 14:26- 28

26. Alma 19:16- 17, 28- 30

27. Alma 26:12- 16

28. Alma 31:31- 38

29. Alma 32:26- 31

30. Alma 37:6- 7, 33- 37

31. Alma 40:9, 23- 25

32. Alma 46:12- 15

33. Alma 56:44- 48, 56

34. Helaman 5:12- 14

35. Helaman 10:2- 7

1.  Introducere la Cartea lui  

 Mormon, paragrafele 1, 8- 9

2.  1 Nefi 3:7; 4:1, 4- 8, 17, 38

3.  1 Nefi 8:10- 12, 19- 22

4.  1 Nefi 11:1- 6, 24- 27

5.  1 Nefi 16:18- 20, 23- 24, 28- 31

6.  2 Nefi 2:25- 28

7.  2 Nef 9:49- 52

8.  2 Nefi 25:23, 26, 29

9.  2 Nefi 27:23- 26

10. 2 Nefi 31:4- 12, 20

11. Iacov 4:6- 8, 12- 13

12. Iacov 5:71- 75

13. Enos 1:3- 12

14. 2 Nefi 9:6- 8, 11

15. Alma 7:11- 13

16. Mosia 2:5- 7, 17- 19

17. Mosia 4:9- 12

Diagramă pentru citirea  
Cărții lui Mormon

Aceste versete din scripturi se potrivesc cu  

lecțiile din Vino și urmează- Mă pentru fiecare  

săptămână din anul 2020.

36. Helaman 13:2- 3; 14:2- 8

37. 3 Nefi 1:8- 15

38. 3 Nefi 11:8- 17

39. 3 Nefi 12:13- 16

40. 3 Nefi 17:6- 10, 20- 24

41. 3 Nefi 19:25- 28

42. 3 Nefi 20:3- 9

43. 3 Nefi 27:3- 10

44. Mormon 1:2- 5

45. Mormon 9:21- 25

46. Eter 3:4- 14

47. Eter 6:3- 9, 12

48. Eter 12:27- 29

49. Moroni 4:1- 3; 5:1- 2

50. Moroni 7:45- 48

51. Moroni 10:3- 6, 32

52. 1 Nefi 11:16- 23



 i a n u a r i e  2 0 2 0  P15
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Decupați aceste imagini pentru a interpreta pe roluri povestirile despre 
familia lui Lehi și Saria.  Puteți desena și adăuga mai multe obiecte și 

oameni – precum surorile lui Nefi și frații lui mai mici!

Cartonașe de decupat cu personaje  
și obiecte din Cartea lui Mormon

L U C R U R I  D I S T R A C T I V E

Nefi obține plăcile de alamă:  
1 Nefi 4

Lehi primește Liahona:  
1 Nefi 16:9- 11, 16

Nefi își rupe arcul:  
1 Nefi 16:17- 24, 30- 31

Nefi construiește o corabie:  
1 Nefi 17:7- 11, 16- 18, 52- 55

Saria

Laman
Lemuel

Lehi
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L A  C E  T E  G Â N D E Ș T I ?
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Îmi place să învăț din scripturi la Biserică. Dar cum pot 

să studiez acasă dacă membrii familiei mele nu citesc 

din scripturi?  

– Seeking din Salzburg

„Ceva foarte 
PUTERNIC 

se întâmplă când 
un copil al lui 

Dumnezeu caută 
să știe mai multe 

despre El și despre 
Fiul Său Preaiubit. 

Aceste adevăruri nu 
sunt propovăduite 
nicăieri altundeva 

mai clar și mai 
puternic decât în 
CARTEA LUI 
MORMON.”

VERSETELE 
MELE 

PREFERATE
_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Președintele Russell M. Nelson, 
„Cartea lui Mormon – Cum ar 
fi viața dumneavoastră fără 

aceasta?”, Conferința Generală, 
oct. 2017

Dragă Seeking,
Chiar dacă membrii familiei 

tale nu studiază din scripturi, 

amintește- ți că tu poți! Fă tot 

ce poți să citești pe cont pro-

priu, chiar dacă doar un pic 

în fiecare zi. Poți începe cu 

diagrama pentru citire de la 

paginile P12- P14. Citește mai 

multe idei la pagina P11!

Indiferent dacă citești din 

scripturi împreună cu alții sau 

de unul singur, Duhul Sfânt 

este cu tine.

Nu ești singur!

Prietenul

P.S. Iată un semn de car-

te pentru scripturile tale! 

Decupează- l, îndoaie- l și 

lipește- l.
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L ui Ellie îi plăceau îmbrățișările. 
Îmbrățișări de la tatăl ei. Îmbrățișări 

de la bunica și bunicul. Îmbrățișări de la 
mama ei. Îmbrățișările o făceau să se sim-
tă bine. Și în siguranță. Și fericită.

De aceea, Ellie o îmbrățișa pe mama ei 
la Biserică. Îi plăcea să stea la mama ei în 
brațe. Mama stătea mereu aproape de ea.

Apoi, adunarea de împărtășanie s- a 
terminat. Era timpul pentru a merge la 
Societatea Primară. Lui Ellie îi plăcea la 

Cea mai puternică  
îmbrățișare  
pe care am  

primit- o vreodată!
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de Lori Foote
(Bazat pe o întâmplare adevărată)
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Societatea Primară. Acum era o fetiță 
mare. Avea trei ani. Avea chiar și propriile 
volume de scripturi!

Dar astăzi, Ellie voia doar să o 
îmbrățișeze pe mama ei la nesfârșit.

Mama a dus- o în brațe pe Ellie 
pe hol. În camera Societății  
Primare, mama a pus- o pe 
Ellie pe un scaun.

„Pot să vin cu tine?”, a 
întrebat Ellie. 

„Nu”, a spus mama. 
Glasul ei era blând. Ea a 
spus: „Trebuie să mergi 
la clasa ta. Iar eu trebuie 
să merg la clasa mea”.

Mama a sărutat- o pe 
Ellie pe obraz. Apoi, a ieșit.

Ellie a simțit cum îi curg 
lacrimi pe obraji.

S- a gândit cum o ținea mama în 
brațe. Mama o ținea mereu în brațe 
când citeau din Cartea lui Mormon. De 
obicei, citeau împreună cu membrii fami-
liei. Dar, uneori, Ellie și mama ei citeau 
doar ele.

Ellie a luat exemplarul ei al Cărții lui 
Mormon. Înăuntru era o imagine cu Isus.

Ellie a închis cartea și a îmbrățișat- o. Se 
simțea de parcă Îl îmbrățișa pe Isus. S- a 
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Ce a ajutat- o pe Ellie să se 
simtă mai bine când era tristă?

simțit bine. Și în siguranță. Și fericită.  
A fost cea mai puternică îmbrățișare pe 
care a primit- o vreodată! ●
Autoarea articolului  
locuiește în  
Utah, S.U.A.
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Nefi obține plăcile de alamă
P O V E S T I R I  D I N  S C R I P T U R I

Familia lui Lehi și a Sariei călătorea spre pământul făgăduit. 
Dumnezeu i- a spus lui Lehi să- și trimită fiii înapoi la Ierusalim 
pentru a lua scripurile. Acestea erau scrise pe plăci de metal.
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Laman și Lemuel au spus că va fi prea 
greu. Dar Nefi a spus că se va duce 

și va face ce i- a poruncit Dumnezeu. 
Sam a urmat exemplul lui Nefi.

Spiritul i- a spus lui Nefi cum să 
obțină plăcile de alamă de la un 
bărbat ticălos pe nume Laban.
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Nefi și frații săi au adus plăcile de alamă înapoi la familia lor. Lehi și 
Saria erau atât de fericiți. Ei au studiat din scripturile scrise pe plăci. 

Ei au aflat despre poruncile lui Dumnezeu.



P22 P r i e t e n u l

Citește această povestire în 1 Nefi 3- 5.

Pot să- mi ajut membrii familiei să studieze din scripturi.  
Pot fi curajos ca Nefi și să mă „duc și [să] fac” ce poruncește Dumnezeu! ●
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P A G I N Ă  D E  C O L O R A T

Familia lui Lehi a studiat din scripturi
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Care este povestirea ta preferată din scripturi?



Dragi părinți,

CUPRINS
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Carte a lui Mormon

P4 Batbayar și cartea cu imagini

P6 Salut din Mongolia!
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P18 Cea mai puternică îmbrățișare pe care am 
primit- o vreodată!

P20 Povestiri din scripturi: Nefi obține plăcile de 
alamă

P23 Pagină de colorat: Familia lui Lehi a studiat 
din scripturi©
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PE COPERTA PRIETENUL
Ilustrație de Andrew Bosley

CUM TRIMITEȚI DESENUL 
SAU EXPERIENȚA COPILU-
LUI 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 per-
misiune: „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 rapoartele Bise-
ricii, în materialele tipărite, în prezentările 
video, în publicații și în materialele pentru 
instruire”. Suntem nerăbdători să primim 

vești de la dumneavoastră!

Suntem fericiți să începem un an nou alături de dumneavoastră! Vom 
învăța împreună despre Cartea lui Mormon. Ce povestiri din Cartea lui 
Mormon le plac membrilor familiei voastre? Vă rugăm să vă ajutați copiii 
să facă un desen și să ni- l trimită (vedeți pagina P3). Vom arăta câteva 
dintre aceste desene în revista de anul acesta. Vă prezentăm alte câteva 
pagini despre Cartea lui Mormon din acest număr.

• Un mesaj de la profet (pagina P2)
• O diagramă pentru citire (paginile P12- P14)
• O activitate cu o povestire din scripturi (pagina P16)
• O povestire despre familia lui Lehi și a Sariei (paginile P20-P23)
•  O povestire despre un băiat care găsește un nou mod de a citi din 

Cartea lui Mormon (paginile P4- P5)

Un an nou fericit!
Prietenul


