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CARTEA LUI MORMON:  
UN ALT TESTAMENT AL LUI  

ISUS HRISTOS



Cartea lui Mormon, adusă la lumină de pro-

fetul Joseph Smith, este o traducere a unor plăci 

antice „scrisă sub formă de poruncă şi, de aseme-

nea, prin spiritul profeţiei şi al revelaţiei – Scrisă şi 

pecetluită şi ascunsă pentru Domnul pentru a nu 

putea fi distrusă – Să apară prin harul şi puterea 

lui Dumnezeu, folosite în interpretarea ei – …

Prin darul şi puterea lui Dumnezeu, de Simon Dewey

 Care arată urmaşilor casei lui Israel ce lucruri 

măreţe a făcut Domnul pentru strămoşii lor; şi ca 

ei să cunoască legămintele Domnului, că ei nu 

sunt alungaţi pentru totdeauna – Şi, de aseme-

nea, pentru convingerea iudeilor şi neamurilor 

că Isus este Hristosul” (pagina de titlu a Cărţii lui 

Mormon). 
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Liahona,  
octombrie 2011

PE COPERTĂ
Faţă: ilustraţie foto de John Luke, Pentru ca 
voi să ştiţi, de Gary Kapp, prin amabilitatea 
domnului şi doamnei David Larsen, copierea 
interzisă. Spate: Imaginea lui Hristos, prin 
amabilitatea C. Harrison Conroy Co.

Cuvânt de introducere la acest număr special al revistei
Există puţine subiecte care merită să le fie dedicat un număr întreg al 

revistei, iar Cartea lui Mormon este unul dintre ele. În acest număr, profeţi 
din trecut şi din aceste zile, cât şi membri din întreaga lume, depun mărturie 
despre această carte de scripturi unică. Originile ei sunt miraculoase. Este o 
dovadă palpabilă a restaurării. Este cheia de boltă a religiei noastre. Şi a fost 
scrisă pentru zilele noastre – învăţându-ne doctrina lui Hristos într-un mod 
clar şi simplu pentru a ne clădi credinţa şi a ne întări familiile. 

Deşi nu veţi găsi multe dintre rubricile pe care v-aţi obişnuit să le citiţi 
în Liahona, mesajul Primei Preşedinţii (pagina 4) şi mesajul învăţătoarelor 
vizitatoare (pagina 46) sunt incluse. Aceste mesaje şi toate celelalte articole 
împărtăşesc mărturii şi învăţături din Cartea lui Mormon. 

Vă invităm să studiaţi acest număr al revistei în spiritul rugăciunii, să  
păstraţi mesajele în inima dumneavoastră şi să împărtăşiţi aceste mesaje  
– şi Cartea lui Mormon – altora. 

MESAJE
4 Mesajul Primei Preşedinţii: 

Promisiuni preţioase ale 
Cărţii lui Mormon
Preşedintele Thomas S. Monson

46 Mesajul învăţătoarele  
vizitatoare: Dacă nu ne 
îndoim
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ARTICOLE DIN ACEST 
NUMĂR
6 Profetul Joseph Smith:  

traducătorul Cărţii lui Mormon
Un tânăr băiat neînvăţat a 
devenit, prin puterea lui Dum-
nezeu, traducătorul inspirat al 
„[celei] mai [corecte cărţi] de pe 
Pământ”.

10 Ce ne învaţă Cartea lui  
Mormon despre dragostea 
lui Dumnezeu
Vârstnicul Russell M. Nelson
Vreţi să renaşteţi spiritual şi să
dob.ndiţi puterea de a iubi aşa
cum iubeşte Dumnezeu? Cartea
lui Mormon vă spune cum.

16 Povestea Cărţii lui Mormon
Acest articol vă poate ajuta să-i 
învăţaţi pe copiii dumnea-
voastră povestiri 
importante din 
această carte de 
scripturi.

20 Cronologia evenimen-
telor din Cartea lui 
Mormon
O recapitulare vizuală 
a popoarelor principale, 
începând cu iarediţii în 
anul 2.200 î.H. şi încheind 
cu sfârşitul civilizaţiei ne-
fite, în anul 420 d.H.

22 Cine a scris Cartea  
lui Mormon?
Lucrarea profeţilor din vechime, 
a unui istoric inspirat şi a unui 
traducător din zilele din urmă 
a dus la apariţia Cărţii lui 
Mormon.

24 Cartea lui Mormon:  
o mărturie alături de Biblie
Aici se regăsesc 14 doctrine 
fundamentale predate în 
Biblie, despre care Cartea lui 
Mormon adaugă o mărturie 
suplimentară.

28 Cum să studiem  
Cartea lui Mormon
Vârstnicul D. Todd  
Christofferson
Trei motive şi trei modalităţi  
de a studia această carte de 
scripturi unică.

32 Visul lui Lehi: să ne 
ţinem bine de bara de fier

Vârstnicul David A. Bednar
Visul lui Lehi ne învaţă 
cum să ne ţinem bine de 
cuvântul lui Dumnezeu.

38 Cartea lui Mormon  
ne întăreşte credinţa  
în Isus Hristos
Vârstnicul Neil L. Andersen
Cartea lui Mormon ne invită pe 
noi şi pe familiile noastre să îm-
brăţişăm credinţa în Domnul 
Isus Hristos, fapt care va ajuta 
familiile noastre să reuşească.

47 Muzică: Două mii  
de tineri curajoşi
Bonnie Hart Murray şi  
Janice Kapp Perry

48 Învăţături pentru  
zilele noastre
Profeţi şi apostoli în viaţă  
împărtăşesc adevăruri din  
Cartea lui Mormon, care ne  
pot îndruma în aceste zile.

52 Cartea lui Mormon – cheia 
de boltă a religiei noastre
Preşedintele Ezra Taft Benson
Această cuvântare, rostită cu 
25 de ani în urmă, cuprinde 
o mărturie şi sfaturi mereu 
actuale despre Cartea lui 
Mormon.

59 O muncă sacră
David A. Feitz
Un simplu gest m-a învăţat o 
lecţie despre respectul faţă de 
caracterul sacru al Cărţii lui 
Mormon.
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Multe dintre ilustraţiile din acest 
număr al revistei includ o descriere  
a Liahonei pe care Lehi a primit-o. 
Liahonele nu sunt ascunse şi pot să 
nu arate exact ca cea de mai sus,  
dar voi şi familia voastră vă puteţi 
bucura descoperind câte Liahone 
puteţi găsi în acest număr.

60 Dacă vrei să ştii cu  
adevărat, vei şti
Vârstnicul Walter F. González
Patru modalităţi prin care  
puteţi şti că această carte,  
Cartea lui Mormon, este  
inspirată de Dumnezeu.

65 Afiş: Un glas din ţărână

66 Un foc arzând în mine
Michael R. Morris
Ziua în care Eduardo  
Contreras a învăţat să citească 
este, de asemenea, ziua în care 
el a dobândit o mărturie despre 
Cartea lui Mormon.

68 Modul în care Cartea lui  
Mormon mi-a schimbat viaţa
Membri ai Bisericii depun 
mărturie despre modul în care 
Cartea lui Mormon i-a ajutat 
să găsească răspunsuri, alinare 
şi să se convertească.

72 Către fiecare limbă şi popor
Lia McClanahan
Pentru sfinţii din zilele din 
urmă nimic nu se poate  
compara cu faptul de a avea 
Cartea lui Mormon tradusă  
în limba lor maternă.

76 Întrebări frecvente despre 
Cartea lui Mormon
Răspunsuri simple la între-
bările pe care oamenii le 
adresează despre Cartea lui 
Mormon.

80 O mărturie, un  
legământ şi un martor
Vârstnicul Jeffrey R. Holland
Eu depun mărturie despre 
această carte la fel de sigur ca 
şi cum aş fi văzut, împreună 
cu Cei trei martori şi Cei opt 
martori, plăcile de aur.
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Cu mulţi ani în urmă am stat la căpătâiul unui tânăr 
tată care era pe moarte. Soţia sa îndurerată şi cei doi 
copii ai lor stăteau lângă el. Mi-a luat mâna în mâna 

lui şi, cu o privire stăruitoare, a spus: „Stimate episcop, ştiu 
că voi muri în curând. Spuneţi-mi ce se întâmplă cu spiritul 
meu după ce voi muri”. 

Am spus o rugăciune în sinea mea pentru a primi îndru-
mare divină şi am observat pe noptiera de lângă patul său 
un exemplar al trilogiei. Am întins mâna după carte şi am 
răsfoit paginile. Dintr-o dată, am descoperit că, fără vreun 
efort din partea mea, mă oprisem la capitolul 40 din Alma, 
în Cartea lui Mormon. I-am citit aceste cuvinte: 

„Iată, mi-a fost făcut mie cunoscut de către un înger 
cum că spiritele tuturor oamenilor, imediat ce părăsesc 
acest corp muritor… sunt luate acasă la acel Dumnezeu 
care le-a dat lor viaţă. 

Şi… spiritele celor care sunt drepţi sunt primite într-o 
stare de fericire, care este numită paradis, o stare de 
odihnă, o stare de pace în care se vor odihni de toate ne-
cazurile lor şi de toate grijile şi întristările” (Alma 40:11–12).

În timp ce continuam să citesc despre înviere, chipul 
tânărului bărbat s-a luminat şi un zâmbet era pe buzele lui. 
La sfârşitul vizitei mele, mi-am luat rămas bun de la această 
familie minunată. 

După aceea, i-am revăzut soţia şi copiii la înmormân-
tare. Mă gândesc la acea seară în care un tânăr bărbat a 
căutat adevărul şi, din Cartea lui Mormon, a aflat răspunsul 
la întrebarea sa. 

În Cartea lui Mormon se găsesc alte promisiuni 

preţioase, inclusiv promisiuni de pace, libertate şi bine-
cuvântări dacă noi „Îl [vom] sluji pe Dumnezeul ţării, care 
este Isus Hristos” (Eter 2:12).

În paginile ei se regăseşte promisiunea „[fericirii] fără 
de sfârşit” pentru „[cei] care ţin poruncile lui Dumnezeu. 
Căci iată, ei sunt binecuvântaţi în toate lucrurile, atât cele 
lumeşti, cât şi cele spirituale” (Mosia 2:41).

În paginile ei se regăseşte promisiunea „[bucuriei… nes-
puse]” pentru cei care devin „[instrumente] în mâinile lui 
Dumnezeu” pentru salvarea fiilor şi fiicelor Sale preţioase 
(Alma 28:8; 29:9).

În paginile ei se regăseşte promisiunea că Israelul rătăcit 
va fi adunat – o lucrare în care noi suntem angajaţi prin 
eforturile noastre misionare mari în întreaga lume (vezi 
3 Nefi 16; 21–22).

În paginile ei se regăseşte promisiunea că, dacă ne 
rugăm Tatălui în numele sacru al lui Isus Hristos, familiile 
noastre vor fi binecuvântate (vezi 3 Nefi 18:21).

Studiind cuvintele scrise în paginile ei, vom împlini 
promisiunea profetică, aceea că „în vieţile şi căminele 
dumnea voastră se va simţi o prezenţă mai puternică a  
Spiritului Domnului, o hotărâre mai fermă de a păşi cu  
supunere faţă de poruncile Sale şi o mărturie mai pro-
fundă despre realitatea vie a Fiului lui Dumnezeu” 1.

Iar în paginile Cărţii lui Mormon se regăseşte promisiu-
nea lui Moroni, aceea că, prin rugăciune, având intenţie 
adevărată şi credinţă în Hristos, putem cunoaşte adevărul 
tuturor acestor promisiuni „prin puterea Duhului Sfânt” 
(vezi Moroni 10:4–5).

Promisiuni preţioase 

Preşedintele  
Thomas S. Monson 

M E S A J U L  P R I M E I  P R E Ş E D I N Ţ I I

ALE CĂRŢII LUI MORMON
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Alături de ceilalţi profeţi din ultimele zile, eu depun 
mărturie despre adevărul acestei cărţi care este „cea mai 
corectă carte de pe Pământ” 2 chiar Cartea lui Mormon, un 
alt testament al lui Isus Hristos. Mesajul ei înconjoară pă-
mântul şi îi aduce pe cititorii ei la o cunoaştere a adevăru-
lui. Mărturia mea este că această carte, Cartea lui Mormon, 
schimbă vieţile. Mă rog ca fiecare dintre noi să o citească 
şi s-o recitească. Şi mă rog ca noi să împărtăşim cu bucu-
rie mărturiile noastre despre promisiunile sale preţioase 
tuturor copiilor lui Dumnezeu. ◼
NOTE
 1. Gordon B. Hinckley, „A Testimony Vibrant and True”, Liahona,  

august 2005, p. 6.
 2. Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith (2010), p. 66. 

CUM SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ
În scripturi „găsim principiile adevărului care 
vor rezolva orice confuzie, orice problemă şi 
orice dilemă cu care se va confrunta familia 
omenească” (Predarea, nu este chemare mai 
mare [1999], p. 51). În timp ce împărtăşiţi 
mesajul preşedintelui Monson membrilor 
familiei, invitaţi-i să descopere „promisiunile 
preţioase” pe care el le identifică în Cartea lui 
Mormon. Aţi putea împărtăşi o promisiune 
din Cartea lui Mormon care a avut însemnă-
tate pentru dumneavoastră. 
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Cartea lui Mormon este o carte de scrip-
turi unică. Deşi a fost scrisă de profeţi din 
vechime, ea nu a ajuns la noi în acelaşi fel 

în care a ajuns Biblia. Biblia a fost consemnată în 
mare parte pe foi de pergament în Lumea Veche 
ca texte separate şi a fost transcrisă de copişti timp 
de multe secole. Abia în secolul al patrulea după 
Isus Hristos aceste cărţi separate au fost strânse şi 
puse la dispoziţie într-un singur volum pe care îl 
numim Biblie. 

Prin contrast, Cartea lui Mormon a fost scrisă 
de profeţi din vechime în Lumea Nouă pe plăci de 
metal, prescurtată, în principal de un singur profet 
– Mormon (de aici, şi titlul) – în secolul al cincilea 
d.H. într-o singură cronică pe plăci de aur. Mai 
târziu, fiul său, Moroni, a ascuns plăcile în pământ 
unde au rămas până în anul 1827, când Moroni, 
ca fiinţă înviată, le-a înmânat unui tânăr băiat, pe 
nume Joseph Smith. 

În continuare, urmează o scurtă descriere 
despre cum Joseph a primit, a tradus şi a publicat 
cronica intitulată acum Cartea lui Mormon: un 
alt testament al lui Isus Hristos. Însuşi Salvatorul 
a depus mărturie că această carte este adevărată 
(vezi D&L 17:6).

Profetul 
Joseph 

Smith: 
TRADUCĂTORUL  
CĂRŢII LUI MORMON 
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1. În anul 1820, un tânăr băiat 
de 14 ani, pe nume Joseph 
Smith, trăia lângă Palmyra, 
New York. Deşi era tânăr, 
el era preocupat de relaţia 
sa cu Dumnezeu şi tulburat 
de învăţăturile diferitelor 
biserici creştine care căutau să 
atragă convertiţi, discreditând 
învăţăturile altora. Motivat de 
studiul său personal al Bibliei, 
Joseph s-a decis să caute 
înţelepciune, întrebându-L pe 
Dumnezeu care „dă tuturor cu 
mână largă şi fără mustrare” 
(Iacov 1:5). El a mers în pădu-
rea de lângă casa lui pentru a 
se ruga. 

2. După ce Joseph a îngenuncheat, un stâlp de lumină strălucitor 
a coborât asupra lui. În el, Joseph a văzut două Personaje. Tatăl 
Ceresc a vorbit şi a spus: „Acesta este Fiul Meu Iubit. Ascultă-L!” 
(Joseph Smith – Istorie 1:17). Domnul i-a spus lui Joseph să nu 
se alăture niciunei biserici, deoarece niciuna dintre ele nu era 
adevărată şi i s-a promis că „plenitudinea Evangheliei [îi] va fi 
făcut cunoscută într-un viitor apropiat” 1.

3. Au trecut trei ani, timp în 
care Joseph Smith a împărtăşit 
experienţa sa cu alţii – şi a fost 
persecutat pentru acest lucru. 
El a consemnat: „Cu toate că 
eram urât şi persecutat pentru 
că spuneam că am avut o 
viziune, totuşi era adevărat… 
am ajuns să spun în inima 
mea: Pentru ce mă persecută 
ei pe mine, pentru că spun 
adevărul? Am avut, într- 
adevăr o viziune; şi cine sunt 
eu să mă împotrivesc lui 
Dumnezeu? Sau pentru ce 
crede lumea că mă poate face 
să dezmint ceea ce am văzut 
în realitate? Căci avusesem o 
viziune; ştiam aceasta şi ştiam 
că Dumnezeu ştie aceasta şi 
n-am putut să o neg” (Joseph 
Smith – Istorie 1:25).
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6. După cum era cazul în 
zonele rurale din acele zile, 
Joseph Smith era, în mare 
parte, neînvăţat. Pentru a-l 
ajuta la traducere, Dumnezeu 
i-a pus la dispoziţie un instru-
ment de traducere străvechi, 
numit Urim şi Tumim. A fost, 
de asemenea, binecuvântat 
prin ajutorul oferit de copişti 
care au scris ceea ce el dicta 
în timp ce traducea. Printre 
aceşti copişti s-au numărat 
soţia sa, Emma, Martin Harris, 
un fermier prosper, şi Oliver 
Cowdery, un învăţător. Marea 
parte a traducerii lucrării a 
fost încheiată în mai puţin de 
trei luni din momentul în care 
Oliver a început să lucreze în 
calitate de copist. 

Emma a descris cum era să 
slujeşti în calitate de copist al 
lui Joseph: „Niciun om nu ar 
fi putut dicta scrierile cronicii 
decât dacă acesta era inspirat; 

Din anul 1830, milioane de oameni au citit Cartea lui  
Mormon şi s-au alăturat Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor 

din Zilele din Urmă, datorită mărturiei Cărţii lui Mormon despre 

4. În ziua de 21 septembrie a 
anului 1823, în timp ce Joseph 
se ruga, camera sa de sus s-a 
umplut de lumină şi a apărut 
un înger numit Moroni.  
Moroni i-a spus lui Joseph 
despre nişte scrieri ale unor 
profeţi din vechime. Cronica, 
gravată pe plăci de aur, era 
îngropată pe un deal din apro-
piere. Joseph a fost informat 
că el va traduce cronica. 

5. În cele din urmă, în ziua de 22 septembrie a anului 1827,  
lui Joseph i s-au încredinţat plăcile, luându-le dintr-o cutie de 
piatră îngropată sub o piatră mare pe un deal lângă Palmyra, 
New York. 

Salvator. Cartea este, de asemenea, o dovadă că Joseph Smith a 
fost un profet şi că Salvatorul conduce Biserica Sa în aceste zile. 
Milioane de oameni au pus în practică şi au descoperit că este 
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7. În timpul celor 18 luni în 
care Joseph a avut plăcile, el 
nu a fost singurul care le-a 
văzut sau le-a ţinut în mâini. 
Trei bărbaţi – Oliver Cowdery, 
David Whitmer şi Martin 
Harris – au depus o mărturie 
oficială că îngerul Moroni le-a 
arătat plăcile de aur şi că au 
ştiut că plăcile fuseseră „tra-
duse prin harul şi puterea lui 
Dumnezeu, căci glasul Lui ne-a 
spus-o nouă”. Alţi opt oameni 
au depus mărturie că au văzut 
plăcile de aur şi că le-au ţinut 
în mână 4.

8. În luna august a anului 1829, 
Joseph a semnat un contract cu 
editorul Egbert B. Grandin din 
Palmyra, New York, pentru a 
publica volumul. Martin Harris 
şi-a ipotecat ferma pentru a 
plăti tipărirea cărţii, iar pe data 
de 26 martie 1830, Cartea lui 
Mormon era disponibilă spre 
achiziţionare. 

9. La data de 6 aprilie 1830, 
aproximativ 60 de oameni s-au 
adunat într-o casă din bârne în 
Fayette, New York. Acolo, aşa 
cum a fost îndrumat de Dom-
nul Isus Hristos, Joseph Smith 
a organizat în mod oficial 
Biserica Domnului, restaurată 
aşa cum a fost organizată în 
vechime şi condusă de apostoli 
şi profeţi, autorizaţi să vor-
bească în numele lui Dumne-
zeu. O revelaţie ulterioară a 
lui Joseph Smith a făcut ca Bi-
serica să primeasă numele pe 
care îl poartă: Biserica lui Isus 
Hristos a Sfinţilor din Zilele din 
Urmă (vezi D&L 115:4). ◼

NOTE
 1. Joseph Smith, în History of the 

Church, 4:536. 
 2. Interviu cu Emma Smith de  

Joseph Smith III, februarie  
1879, în Saints’ Herald,  
1 octombrie1879, p. 290.

 3. Învăţături ale preşedinţilor Bise-
ricii: Joseph Smith (2010), p. 62. 

 4. Vezi „Mărturia a trei martori” 
şi „Mărturia a opt martori”, în 
introducerea Cărţii lui Mormon. 

adevărată promisiunea lui Moroni pentru toţi cei care caută 
cu sinceritate adevărul: „Eu vă îndemn pe voi să-L întrebaţi 
pe Dumnezeu, Tatăl Veşnic, în numele lui Hristos, dacă aceste 

lucruri nu sunt adevărate; şi dacă voi veţi întreba cu inima  
sinceră, cu intenţie adevărată, având credinţă în Hristos, El vă  
va arăta adevărul prin puterea Duhului Sfânt” (Moroni 10:4). 

căci, atunci când [eu] slujeam 
în calitate de copistă a sa, 
[Joseph] îmi dicta ore întregi; 
şi, când ne reîntorceam după 
masă sau după întreruperi, el 
continua de unde rămăsese, 
fără să se uite pe manuscris 
sau să trebuiască să i se ci-
tească vreo parte din el” 2. 

Joseph a explicat însem-
nătatea apariţiei Cărţii lui 
Mormon: „Prin puterea lui 
Dumnezeu am tradus Cartea 
lui Mormon din hieroglife, 
a căror cunoaştere a fost 
pierdută de lume şi, în această 
minunată întâmplare, am fost 
singur, un tânăr neînvăţat, să 
combat înţelepciunea ome-
nească şi ignoranţa colectivă a 
optsprezece secole, cu o nouă 
revelaţie” 3.
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Majoritatea creştinilor cunosc însuşirile 
lui Isus Hristos aşa cum sunt prezen-
tate în Biblie. Ei se minunează de 

dragostea de care El a dat dovadă faţă de cei 
săraci, bolnavi şi asupriţi. Aceia care se consi-
deră ucenicii Săi se străduie, de asemenea, să 
urmeze exemplul Său şi să urmeze îndemnul 
preaiubitului Său apostol: „Să ne iubim unii pe 
alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi 
oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi 
cunoaşte pe Dumnezeu… Pentru că Dumne-
zeu este dragoste” (1 Ioan 4:7–8).

Acest concept este clarificat în Cartea lui 
Mormon. Aceasta descrie cum suntem născuţi 
din Dumnezeu şi cum dobândim puterea de 
a iubi aşa cum iubeşte El. Ea identifică trei 
principii de bază care aduc puterea dragostei 
lui Dumnezeu în vieţile noastre. 

În primul rând, Cartea lui Mormon ne în-
vaţă că punerea în practică a credinţei în Hris-
tos şi intrarea într-un legământ cu El, de a ţine 

poruncile Sale, reprezintă cheia pentru a ne 
naşte spiritual. Despre oamenii din Cartea lui 
Mormon care au făcut un astfel de legământ, 
regele Beniamin a remarcat: „Şi acum, datorită 
legământului pe care l-aţi făcut, veţi fi numiţi 
copiii lui Hristos, fiii şi fiicele Lui; căci iată, în 
ziua aceasta El v-a născut pe voi spiritual; căci 
voi spuneţi că inimile voastre sunt schimbate 
prin credinţă în numele Lui; de aceea, voi v-aţi 
născut din El şi aţi devenit fiii şi fiicele Lui” 
(Mosia 5:7).

În al doilea rând, Salvatorul Însuşi ne învaţă 
că puterea de a deveni mai asemănători Lui 
este dobândită prin primirea rânduielilor Evan-
gheliei: „Acum, aceasta este porunca: Pocăiţi-vă, 
voi cei de la marginile pământului, şi veniţi la 
Mine şi fiţi botezaţi în numele Meu pentru ca 
să puteţi fi sfinţiţi prin primirea Duhului Sfânt, 
pentru ca să puteţi să staţi fără de pată în faţa 
Mea în ziua din urmă” (3 Nefi 27:20).

În al treilea rând, El ne îndeamnă să 

CE NE ÎNVAŢĂ CARTEA LUI 
MORMON DESPRE DRAGOSTEA LUI 

Vârstnicul  
Russell M. Nelson

din Cvorumul celor  
Doisprezece Apostoli

Unele dintre cele mai sublime exemple de dragoste oferite de Domnul 
sunt consemnate în Cartea lui Mormon. 
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urmăm exemplul Său: „Ce fel de oameni tre-
buie să fiţi voi?”, întreabă El retoric. Răspunsul 
Lui: „Adevărat vă spun Eu vouă, tot aşa cum 
sunt Eu” (3 Nefi 27:27). Cu adevărat, El vrea 
ca noi să fim mai asemănători Lui. 

Unele dintre cele mai sublime exemple 
de dragoste oferite de El sunt consemnate 
în Cartea lui Mormon. Aceste exemple pot fi 

puse în practică în vieţile noastre pe măsură 
ce ne străduim să devenim mai asemănători 
Domnului. 

Dragostea Sa pentru Lehi şi pentru familia 
lui Lehi – şi dragostea lor pentru El – a fost 
cea care i-a adus pe meleagurile americane, 
pământul făgăduinţei lor, acolo unde au 
prosperat. 1

Dragostea lui Dumnezeu pentru noi a 
fost cea care L-a determinat cu multe secole 
în urmă să poruncească profeţilor nefiţi să 
păstreze o cronică a poporului lor. Lecţiile 
din această cronică au legătură cu salvarea şi 
exaltarea noastră. Aceste învăţături sunt acum 
disponibile în Cartea lui Mormon. Aceste 
texte sacre reprezintă dovada palpabilă a 
dragostei lui Dumnezeu pentru toţi copiii Săi 
din întreaga lume. 2

Dragostea lui Hristos pentru „[celelalte] 
oi” ale Sale a fost cea care L-a adus în Lumea 
Nouă 3. În Cartea lui Mormon învăţăm că 
acele calamităţi şi cele trei zile de întuneric 
au avut loc în Lumea Nouă după moartea 
Domnului în Lumea Veche. Atunci, Domnul 

UN PROFET DEPUNE MĂRTURIE
„Cartea lui Mormon a apărut prin harul 
şi puterea lui Dumnezeu. Vorbeşte ca 
un glas ce strigă din ţărână mărturisind 
despre Fiul lui Dumnezeu. Vorbeşte despre 
naşterea Sa, despre slujirea Sa, despre 

răstignirea şi învierea Sa, precum şi despre vizita Sa printre 
credincioşi în ţara Abundenţa de pe continentul american. 

Este un lucru tangibil, ce poate fi ţinut în mâini, ce 
poate fi citit, încercat. Poartă între coperţile ei o promi-
siune a originii ei divine. Milioane de oameni au pus la 
încercare acea promisiune şi au aflat că este o scriere 
adevărată şi sfântă.” 
Preşedintele Gordon B. Hinckley (1910–2008), „Lucrurile minunate pe care 
le-a revelat Dumnezeu”, Liahona, mai 2005, p. 81–82. 

A ŞTI, ÎNSEAMNĂ A CUNOAŞTE DRAGOSTEA

Sunt o membră nouă a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă şi, pentru 
mine, Cartea lui Mormon nu este o simplă carte. Este o dovadă concretă că Tatăl Ceresc 

ne iubeşte. Este dovada că sfinţii din vechime ne-au iubit şi au vrut ca noi să ne întoarcem 
acasă. Este dovada că planul fericirii întocmit de Dumnezeu există şi este perfect. 

Când ştii că această carte este adevărată, înseamnă că ştii că Tatăl Ceresc şi Fiul Său 
trăiesc. Însemnă că ştii că viaţa este frumoasă şi eternă. Înseamnă că ştii că atâta timp cât 
încerci să faci tot ce poţi şi te pocăieşti atunci când greşeşti, vei fi mereu iertat. Înseamnă că 
ştii adevăratul înţeles al familiei. Înseamnă că ştii că nu vei pierde niciodată pe cineva drag, 
căci el sau ea te aşteaptă. Înseamnă că ştii binecuvântările Tatălui Ceresc. Înseamnă că tu 
cunoşti alinarea că indiferent de ce furtuni apar în calea ta, tu le poţi face faţă, căci ele sunt 
spre folosul tău. Înseamnă că ştii că Duhul Sfânt este însoţitorul tău permanent. În esenţă, 
înseamnă că tu cunoşti dragostea în toate formele ei. 
Emma Adesanya, Irlanda
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înviat şi glorificat a coborât din Cer şi a slujit 
printre oamenii din Lumea Nouă. 

„Eu sunt lumina şi viaţa lumii” le-a spus El 
„şi Eu am băut din cupa aceea amară pe care 
Tatăl Mi-a dat-o; şi L-am slăvit pe Tatăl luând 
asupra Mea păcatele lumii” (3 Nefi 11:11).

Apoi, El a oferit una dintre cele mai perso-
nale experienţe pe care le poate avea cineva 
alături de El. El i-a invitat să pună mâna în 
coasta Sa şi să simtă urmele cuielor în mâinile 
şi în picioarele Sale, ca ei să ştie cu siguranţă 
că El este „Dumnezeul lui Israel şi Dumne-
zeul întregului pământ; şi că [El a fost] ucis 
pentru păcatele lumii” (3 Nefi 11:14).

Apoi, Isus le-a dat ucenicilor Săi autorita-
tea de a boteza, de a acorda darul Duhului 
Sfânt şi de a administra împărtăşania. El le-a 
dat puterea de a stabili Biserica Sa printre ei, 
condusă de doisprezece ucenici. 

El le-a oferit câteva dintre învăţăturile 

fundamentale pe care le predase ucenicilor 
Săi din Lumea Veche. I-a vindecat pe bolnavii 
lor. El a îngenuncheat şi S-a rugat Tatălui în 
cuvinte atât de puternice şi sacre încât nu au 
putut fi consemnate. Rugăciunea Sa a fost atât 
de puternică, încât cei care L-au auzit au fost 
copleşiţi de bucurie. Copleşit de dragostea Sa 
pentru ei şi de credinţa lor în El, Isus Însuşi a 
plâns. El a profeţit despre lucrarea lui Dum-
nezeu ce va fi înfăptuită în secolele dinaintea 
celei de-a Doua Sa Veniri promise. 4

Apoi, El i-a rugat să îi aducă pe copiii lor 
la El. 

„Iar El i-a luat pe pruncii lor, unul câte 
unul, şi i-a binecuvântat şi S-a rugat Tatălui 
pentru ei. 

Şi atunci când El a făcut aceasta, El iarăşi 
a plâns; 

Şi a spus mulţimii, zicându-le: «Iată-i pe cei 
mici ai voştri».

În al doilea rând, 
Salvatorul Însuşi 
ne învaţă că pu-
terea de a deveni 
mai asemănători 
Lui este dobân-
dită prin primi-
rea rânduielilor 
Evangheliei. 
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Şi cum ei s-au uitat ca să vadă, ei şi-au 
aruncat ochii către cer şi au văzut cerul 
deschizându-se şi au văzut îngeri pogorân-
du-se din cer ca şi cum ar fi fost în mijlocul 
focului; şi ei au coborât şi i-au înconjurat pe 
cei mici… iar îngerii le-au slujit lor” (3 Nefi 
17:21–24). 

Aceasta este puritatea şi puterea dragostei 
lui Dumnezeu aşa cum este revelată în Cartea 
lui Mormon. 

În aceste zile din urmă, noi, cei care sun-
tem privilegiaţi să avem Cartea lui Mormon, 
să fim membri ai Bisericii Domnului, să avem 
Evanghelia Sa şi să ţinem poruncile Sale, ştim 
ceva despre dragostea infinită a lui Dumne-
zeu. Ştim cum să facem ca dragostea Sa să 
fie dragostea noastră. Pe măsură ce devenim 
ucenici adevăraţi ai Săi, dobândim puterea de 
a iubi aşa cum iubeşte El. Atunci când ţinem 
poruncile Sale, noi devenim mai asemănători 

CUM SĂ RECUNOAŞTEM PUTEREA DRAGOSTEI SALE

Când m-am alăturat Bisericii în timpul primului meu an de facultate, m-am simţit bine 
văzând schimbările pe care le făceam cu privire la stilul meu de viaţă şi am văzut cât de 

mult mi-a îmbunătăţit Evanghelia viaţa. Cu toate acestea, la scurt timp am simţit că trecu-
tul meu împiedica orice progres pe care l-aş fi putut face. Cum putea Tatăl Ceresc să aibă 
nevoie de mine să clădesc împărăţia Sa, când eu făcusem alegeri atât de nepotrivite? 

Apoi, într-o zi, am deschis Cartea lui Mormon la ultima pagină. Am citit cuvintele de 
bun rămas ale lui Moroni: „Da, veniţi la Hristos şi perfecţionaţi-vă pentru El… şi dacă voi vă 
veţi lepăda de orice necredinţă şi-L veţi iubi pe Dumnezeu cu toată puterea, mintea şi tăria 
voastră, atunci harul Lui este destul pentru voi pentru ca prin harul Lui voi să puteţi să fiţi 
perfecţi în Hristos; şi dacă prin harul lui Dumnezeu voi sunteţi perfecţi în Hristos, atunci voi 
în nici un caz nu puteţi să tăgăduiţi puterea lui Dumnezeu” (Moroni 10:32). M-am uitat 
ţintă la acele cuvinte. Am simţit Spiritul depunând mărturie că ele sunt adevărate. Mi-am 
dat seama că am subestimat puterea lui Dumnezeu, presupunând că El nu m-ar putea folosi 
aşa cum credea de cuviinţă. 

Am decis ca din acel moment să nu „[tăgăduiesc] puterea lui Dumnezeu”, ci să accept 
trecutul meu şi să privesc înainte spre viitorul meu. Cu cât mă concentram mai mult asupra 
viitorului meu şi nu asupra trecutului meu şi îmi puneam încrederea în harul purificator al lui 
Isus Hristos, cu atât mai mult simţeam dragostea Salvatorului pentru mine şi cu atât eram 
mai mulţumită de mine. 
Christy Pettey, Washington, SUA

Lui. Ne lărgim cercul personal al dragostei, 
depunând efort pentru a ajunge la oameni 
din fiecare naţiune, popor şi limbă. 

Cu recunoştinţă profundă faţă de viaţa Sa 
exemplară, noi putem face din acest verset 
etalonul nostru: „Rugaţi-vă la Tatăl cu toată 
puterea inimii, pentru ca voi să fiţi plini de 
dragostea Lui pe care El a dăruit-o tuturor 
acelora care Îl urmează cu adevărat pe Fiul 
Său, Isus Hristos; pentru ca voi să deveniţi 
fiii [şi fiicele] lui Dumnezeu; pentru ca atunci 
când El va veni, noi să fim la fel ca El, căci 
noi Îl vom vedea pe El aşa cum El este”  
(Moroni 7:48) 5. ◼

NOTE
 1. Vezi 1 Nefi 17:35–44; Mosia 7:20; Alma 9:9–11; 3 Nefi 

5:20–22.
 2. Vezi Pagina de titlu a Cărţii lui Mormon; 1 Nefi 

13:35–41; 2 Nefi 33:4; Mosia 1:2–7; Mormon 8:13–41.
 3. Vezi Ioan 10:16; 3 Nefi 15:11–24.
 4. Vezi 3 Nefi 11–14; 18–20.
 5. Comparaţi cu 1 Ioan 3:1–3.

Apoi, El i-a rugat 
să aducă pe copiii 
lor la El. „Iar El i-a 
luat pe pruncii lor, 
unul câte unul, şi 
i-a binecuvântat 
şi S-a rugat Tată-
lui pentru ei.” 
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Povestea 

Ce se întâmplă în 
Cartea lui Mormon? 
Folosiţi aceste ilustraţii 
pentru a învăţa mai 
multe lucruri despre 
profeţi şi despre  
povestirile din  
această minunată 
carte de scripturi. 

Lehi i-a trimis înapoi pe fiii 
lui pentru a obţine scripturile 
scrise pe plăcile de aramă. 
Aceste plăci conţineau istoria 
strămoşilor lor şi alte lucruri 
pe care Domnul le poruncise 
acestora să le scrie. Lehi şi 
Nefi au avut mare grijă de 
aceste plăci. Ei au scris, de 
asemenea, pe plăci de metal 
lucrurile care s-au întâmplat 
familiei lor. (Vezi 1 Nefi 3–5.)

Domnul i-a dat lui Lehi o bu-
solă numită Liahona pentru 
a-i îndruma familia prin de-
şert până la ţara făgăduinţei. 
(Vezi 1 Nefi 16.)

Domnul i-a spus lui Nefi să 
construiască o corabie pentru 
a duce pe familia lui Lehi în 
ţara făgăduinţei. Nefi s-a su-
pus tatălui său şi Domnului, 
dar Laman şi Lemuel nu s-au 
supus. (Vezi 1 Nefi 17.)

Cartea lui Mormon începe cu 
un profet numit Lehi. El i-a 
avertizat pe oamenii răi din 
Ierusalim să se pocăiască, dar 
ei nu l-au ascultat. Domnul 
i-a spus lui Lehi să îşi ducă 
familia, inclusiv pe soţia lui, 
Saria şi pe fiii lor – Laman, 
Lemuel, Sam şi Nefi – în  
pustiu. (Vezi 1 Nefi 1–2.)

CĂRŢII LUI  
MORMON
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Regele Beniamin a construit 
un turn pentru a-i învăţa pe 
oamenii săi Evanghelia. (Vezi 
Mosia 2–6.)

Un rege ticălos, numit Noe, 
a poruncit ca Abinadi să 
fie ucis. Dar învăţăturile lui 
Abinadi l-au convertit pe 
unul dintre preoţii lui Noe, 
pe nume Alma. (Vezi Mosia 
11–17.)

Alma a fugit de la curtea re-
gelui Noe, i-a învăţat pe alţi 
oameni despre Evanghelie şi 
i-a botezat. (Vezi Mosia 18.)

Laman şi Lemuel au conti-
nuat să nu se supună tatălui 
lor şi Domnului. Urmaşii lor 
sunt cunoscuţi sub numele 
de lamaniţi. Nefi a continuat 
să se supună tatălui său şi 
Domnului. Urmaşii lui sunt 
numiţi nefiţi. (Vezi 2 Nefi 
4–5.)

După ce Lehi şi Nefi au 
murit, alţi oameni, cum ar 
fi fratele lui Nefi, Iacov, au 
fost responsabili cu scrierea 
pe plăci a învăţăturilor şi 
evenimentelor importante. 
(Vezi Iacov 1.)

Enos s-a rugat pentru a fi 
iertat de păcatele sale şi a 
fost iertat. (Vezi Enos 1.)

Lehi şi familia lui au călătorit 
spre ţara făgăduinţei cu co-
rabia pe care au construit-o. 
(Vezi 1 Nefi 18.)

Fiul lui Alma, Alma cel Tânăr, 
nu era supus. El şi prietenii 
lui, fiii lui Mosia, erau răi. 
Apoi, un înger le-a spus să 
se pocăiască. Alma şi fiii lui 
Mosia s-au pocăit şi şi-au 
petrecut restul vieţii predi-
când Evanghelia. (Vezi Mosia 
27–28.)
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Căpitanul Moroni a făcut 
drapelul libertăţii şi a luptat 
pentru a apăra libertatea 
poporului său. (Vezi Alma 
46, 48.)

Helaman a condus o armată 
de 2.000 de tineri drepţi. 
(Vezi Alma 53, 56–58.)

Un profet lamanit, numit 
Samuel, a profeţit că Isus 
Hristos urma să Se nască 
în curând. (Vezi Helaman 
13–16.)

Un băiat în vârstă de 10 ani, 
numit Mormon, a fost ales 
să scrie pe plăci atunci când 
urma să crească. La vârsta 
de 24 de ani, el a început să 
prescurteze cele mai impor-
tante întâmplări de pe cronici 
pe un set de plăci de metal. 
(Vezi Mormon 1.)

Înainte de a muri, Moroni 
a ascuns plăcile în pământ, 
pe un deal numit Cumora. 
La aproximativ 1.400 de ani 
după ce Moroni a ascuns 
plăcile în pământ, un tânăr 
băiat în vârstă de 14 ani, 
numit Joseph Smith, s-a ru-
gat pentru a şti care biserică 
este adevărată. (Vezi Joseph 
Smith – Istorie 1:5–16.)

Tatăl Ceresc şi Isus Hristos 
l-au vizitat pe Joseph Smith 
şi i-au spus că niciuna dintre 
biserici nu era adevărată şi 
completă. Joseph urma să 
ajute la restaurarea adevăra-
tei Biserici a lui Isus Hristos. 
(Vezi Joseph Smith – Istorie 
1:17–20.)

Unul dintre fiii lui Mosia, 
Amon, a convertit mulţi  
lamaniţi după ce Amon a 
apărat turmele regelui  
Lamoni şi i-a câştigat încre-
derea. (Vezi Alma 17–19.)

Înainte să moară, Mormon 
i-a dat plăcile fiului său, 
Moroni. Moroni a fost un 
general în armată. El a fost 
ultimul nefit supravieţuitor 
al unei mari bătălii dintre 
lamaniţi şi nefiţi. (Vezi  
Mormon 6, 8.)
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Departe, în Betleem, S-a năs-
cut Isus Hristos. El a predicat 
Evanghelia Sa, i-a vindecat şi 
i-a binecuvântat pe oameni 
şi a întemeiat Biserica Sa. 
Apoi, El a fost răstignit şi a 
înviat. (Vezi 3 Nefi 1, 8–10.)

Moroni l-a vizitat pe Joseph 
Smith şi i-a spus despre 
plăcile care erau îngropate. 
Când Joseph Smith urma 
să mai crească, el trebuia 
să ia plăcile şi să le traducă. 
(Vezi Joseph Smith – Istorie 
1:27–54.)

Când Joseph Smith avea 21 
de ani, el s-a dus pe dea-
lul Cumora şi a luat plăcile 
din locul unde le îngropase 
Moroni. (Vezi Joseph Smith – 
Istorie 1:59.)

Prin puterea lui Dumne-
zeu, Joseph Smith a tradus 
scrierile de pe plăci. El a 
publicat această traducere. 
Ea se numeşte Cartea lui 
Mormon. (Vezi pagina de 
titlu şi introducerea Cărţii lui 
Mormon.) ◼

După învierea Sa, El i-a vi-
zitat pe nefiţii şi lamaniţii 
care erau neprihăniţi. El 
i-a învăţat Evanghelia Sa, 
i-a vindecat şi i-a binecu-
vântat, tot aşa cum  
a făcut în ţinuturile  
din preajma Ierusa-
limului. (Vezi 3 Nefi 
11–28.)
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1  IAREDIŢII
Acest grup a părăsit 
Turnul Babel şi a ajuns pe 
meleagurile americane  
cu aproximativ 2.200 de 
ani î.H. Ei au prosperat 
până în jurul anului 600 
î.H. când războaiele i-au 
distrus pe toţi, cu excep-
ţia lui Coriantumr. (Vezi 
Eter 1–15.)

CRONOLOGIA CĂRŢII LUI MORMON

6  ZENIF
În jurul anului 200 î.H. 
Zenif, un nefit, a plecat 
cu un grup în sud pentru 
a revendica pământurile 
nefite. Odată ce Zenif 
şi grupul său au ajuns 
acolo, lamaniţii i-au 
luat în robie. Mai târziu, 
regele Mosia2 l-a trimis 
pe fiul său, Amon, să  
găsească grupul, iar 
Amon l-a convertit  
pe regele Limhi. (Vezi  
Mosia 7; 9–22.)

5  MOSIA1
În jurul anului 225 î.H. 
nefiţii deveniseră ticăloşi, 
aşadar Mosia1 a condus 
un grup de nefiţi drepţi 
în Zarahemla şi ei s-au 
unit cu muleciţii. Ei au 
luat asupra lor numele de 
nefiţi. Mosia1 a devenit 
regele lor cel drept. 
Regele Beniamin a fost 
fiul său. (Vezi Omni 
1:12–23.)

4  MULECIŢII
Mulec, un fiu al regelui 
Zedechia, a condus un 
grup din Ierusalim în jurul 
anului 587 î.H. şi a venit 
pe meleagurile ameri-
cane. Ei l-au găsit pe 
Coriantumr. (Vezi Omni 
1:14–21.)

3  LAMANIŢII
După moartea lui 
Lehi, oamenii ticăloşi 
au rămas cu fiul său, 
Laman, şi au devenit 
cunoscuţi sub numele 
de lamaniţi. (Vezi 
2 Nefi 5.)

2  NEFIŢII
Grupul lui Lehi a plecat 
din Ierusalim în jurul 
anului 600 î.H. şi a venit 
pe meleagurile americane. 
Treptat, urmaşii lui s-au 
separat. După moartea lui 
Lehi, oamenii cei drepţi 
l-au urmat pe fiul său, 
Nefi, spre nord. Ei au 
devenit cunoscuţi sub  
numele de nefiţi. (Vezi 
1 Nefi 1–22; 2 Nefi 1–5.)
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11  NEFIŢII SUNT 
DISTRUŞI
Treptat, ticăloşia a reve-
nit, au avut loc războaie 
şi nefiţii au fost distruşi. 
Singurul supravieţui-
tor, Moroni, a păstrat 
cronicile nefite şi, apoi, 
le-a ascuns în pământ 
înainte de a muri. (Vezi 
4 Nefi 1:24–28; Mormon 
8:1–8; Moroni 10.)

10  ISUS HRISTOS
După învierea Sa în Ieru-
salim, Salvatorul a apărut 
pe meleagurile ameri-
cane, a slujit oamenilor, 
a predicat Evanghelia Lui 
şi a organizat Biserica Sa. 
Timp de 200 de ani de 
la vizita Sa, oamenii au 
trăit în pace. (Vezi 3 Nefi 
11–28.)

9  TÂLHARII LUI 
GADIANTON
Influenţa acestui grup 
criminal secret a fost cea 
mai puternică atunci 
când societatea trăia în 
ticăloşie şi cea mai slabă 
atunci când societatea 
trăia în dreptate. În jurul 
anului 350 d.H. ei ame-
ninţau siguranţa tuturor 
oamenilor. (Vezi Helaman 
2; 6; 4 Nefi 1:42–46.)

8  ALMA2 ŞI FIII LUI 
MOSIA2
Alma2 şi fiii lui Mosia2 
au căutat să distrugă Bise-
rica. Un înger i-a mustrat 
şi ei s-au pocăit. Alma2 
a devenit un conducă-
tor drept. (Vezi Mosia 
27–29.) Fiii lui Mosia2 au 
devenit misionari printre 
lamaniţi. După mult 
succes, ei şi Alma2 s-au 
reîntâlnit şi s-au bucurat. 
(Vezi Alma 17–26.)

7  ALMA1
Născut printre oame-
nii lui Zenif, Alma1 a 
devenit unul dintre 
preoţii ticălosului rege 
Noe. Profetul Abinadi 
a fost ucis după ce l-a 
chemat pe regele Noe 
la pocăinţă. Dar Alma1 a 
crezut în învăţăturile lui 
Abinadi şi a fugit cu un 
grup de credincioşi care, 
în cele din urmă, s-a unit 
cu nefiţii. (Vezi Mosia 11; 
17–18; 23–24.)
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CINE A SCRIS CARTEA LUI MORMON? 

Cronicile lui Moroni (vezi 
Mormon 9:30–37; circa  
385 d.H. până la 421 d.H.) 

Profeţi din vechime, istorici şi conducători şi-au  
gravat mărturiile şi istoria pe plăci de aur. Mai târziu, 
profetul Joseph Smith a tradus prin darul şi puterea  
lui Dumnezeu o prescurtare a acelor plăci originale. 

Autori sau surse ale vechilor 
cronici originale

Lehi (vezi 2 Nefi 1:1–4, 11; 
D&L 3, secţiunea introductivă); 
Beniamin (vezi Omni 1:12–23; 
Cuvintele lui Mormon 1:16–18; 
Mosia 1–6); Mosia2 (vezi Omni 
1:23–25; Mosia 6:3); Alma cel 
Tânăr, fiii lui Mosia, Helaman2, 
Pahoran, căpitanul Moroni, 
Nefi3, Nefi4

Cronicile care au  
alcătuit plăcile

Nefi1, Iacov,  
Enos, Iarom,  
Omni şi alţii

Mormon

Moroni

Plăcile mici ale lui Nefi (cronici 
spirituale; circa 600 î.H. până la 
130 î.H.)

Cuvintele lui Mormon (fac  
legătura între plăcile mici şi 
prescurtarea plăcilor mari ale 
lui Nefi; vezi versetele 1–18) 

Plăcile mari ale lui Nefi (cronici 
despre lucruri temporale şi 
istoria religioasă; circa 130 î.H. 
până la 321 d.H.)

Cronicile lui Mormon (circa  
345 d.H. până la 385 d.H.)

Cartea lui Eter, cronicile 
editate ale iarediţilor (circa 
2400 î.H. până la 600 î.H.)

Cronicile iaredite scrise pe 24  
de plăci, inclusiv scrierile lui  
Eter (vezi Eter 1:1–5)

Mormon

Plăcile de aramă ale lui Laban 
(vezi 1 Nefi 5:10–14)

Zenif
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În seara zilei de 21 septembrie 1823, îngerul 
Moroni i-a apărut tânărului Joseph Smith şi 
i-a spus despre plăcile de aur ce urmau să fie 
traduse şi numite Cartea lui Mormon. Patru 
ani mai târziu, Joseph a putut lua plăcile 
pentru a le traduce (vezi Joseph Smith – 
Istorie 1:27–54).

Plăcile de aur date profetului Joseph 
Smith de către îngerul Moroni la  
22 septembrie 1827

Pagină de titlu*
1 Nefi
2 Nefi
Iacov
Enos 
Iarom
Omni
Cuvintele lui Mormon 
Mosia
Alma
Helaman
3 Nefi
4 Nefi
Mormon
Eter
Moroni

Plăcile lui Mormon  
(cronici strânse şi prescurtate  

de Mormon şi Moroni) 

Porţiunea pecetluită  
(netradusă) 

Informaţiile din acest tabel au fost 
culese din prefaţa şi textul Cărţii  
lui Mormon. 

Cartea lui Mormon

*Joseph Smith a explicat că „Pagina 
de titlu a Cărţii lui Mormon este o 
traducere propriu-zisă a textului 
cules de pe ultima filă din partea 
stângă a colecţiei sau cărţii scrise pe 
plăci” (History of the Church, 1:71). 

Manuscrisul original al 
traducerii a fost terminat în 
anul 1829, manuscrisul pentru 
tipar a fost finalizat între 
1829–1830, iar primele 5.000 
de exemplare ale Cărţii lui 
Mormon au fost publicate în 
anul 1830. 
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Fiind în armonie cu legea biblică,  
anume că „orice vorbă să fie sprijinită 
pe mărturia a doi sau trei martori”  

(2 Corinteni 13:1), atât Cartea lui Mormon,  
cât şi Biblia depun mărturie despre Isus  
Hristos şi ne învaţă principiile Evangheliei 
Sale. Vârstnicul Russell M. Nelson, din Cvoru-
mul celor Doisprezece Apostoli, ne-a învăţat 
că „mărturiile scripturale se autentifică una 
pe cealaltă. Acest concept a fost explicat cu 
mult timp în urmă, când un profet a scris 

CARTEA LUI MORMON  

o mărturie alături de Biblie

Planul lui  
Dumnezeu  
pentru noi
Biblia şi Cartea lui 
Mormon ne învaţă că 
Dumnezeu este Tatăl 
nostru Ceresc. Prin 
urmare, El a pregă-
tit „planul salvării” 
(Alma 24:14) prin 
care noi putem fi 
salvaţi prin ispăşirea 
lui Isus Hristos. 

Un Tată din Cer iubitor

Biblia: „Căci în El avem viaţa, mişcarea şi 
fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: 
«Suntem din neamul Lui»” (Faptele apostolilor 
17:28; vezi, de asemenea, Psalmii 82:6;  
Evrei 12:9). 

Cartea lui Mormon: „Eu ştiu că El îi iubeşte  
pe copiii Săi” (1 Nefi 11:17; vezi, de asemenea, 
1 Nefi 17:36).

Moartea şi lumea spiritelor

Biblia: „Până nu se întoarce ţărâna în pământ, 
cum a fost şi până nu se întoarce duhul la 
Dumnezeu care l-a dat” (Ecleziastul 12:7; vezi, 
de asemenea, 1 Petru 3:19–20; 4:6).

Cartea lui Mormon: „Spiritele tuturor oame-
nilor, fie că ei sunt buni sau răi, sunt luate 
acasă la acel Dumnezeu care le-a dat lor viaţă” 
(Alma 40:11; vezi, de asemenea, versetele 
12–14). 

Înviere

Biblia: „Chiar dacă mi se va nimici pielea, şi 
chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea 
totuşi pe Dumnezeu” (Iov 19:26; vezi, de 
asemenea, Ezechiel 37:12; 1 Corinteni 6:14; 
15:54). 

Cartea lui Mormon: „Ştiu că voi ştiţi că trupul 
nostru trebuie să se degradeze şi să moară; 
şi totuşi, în trupurile noastre Îl vom vedea pe 
Dumnezeu” (2 Nefi 9:4; vezi, de asemenea, 
2 Nefi 9:12; Alma 11:43–45; 40:23).

despre Cartea lui Mormon că «s-a scris cu 
scopul ca voi să credeţi în [Biblie]; şi dacă voi 
credeţi [Biblia], atunci voi veţi crede [Cartea 
lui Mormon], de asemenea» [Mormon 7:9]. 
Fiecare dintre aceste cărţi se referă la cealaltă. 
Fiecare reprezintă o dovadă că Dumnezeu 
trăieşte şi vorbeşte copiilor Săi prin revelaţie 
dată profeţilor Săi” 1.

Mai jos se găseşte o listă de doctrine funda-
mentale predate în Biblie şi despre care Cartea 
lui Mormon adaugă o mărturie suplimentară. 
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UN PROFET  
DEPUNE MĂRTURIE
„Nu vă bizuiţi pe 
propria dumneavoastră 
înţelepciune, ci studiaţi 
cele mai bune cărţi – 
Biblia şi Cartea lui  
Mormon – şi obţineţi 
toată informaţia pe 
care o puteţi obţine, 
iar, apoi, alipiţi-vă de 
Dumnezeu şi păs-
traţi-vă curaţi de corup-
ţia şi murdăria de orice 
fel, iar binecuvântările 
Celui Preaînalt vor fi cu 
dumneavoastră.” 
Preşedintele John Taylor 
(1808–1887), Teachings of 
Presidents of the Church: John 
Taylor (2001), p. 148. 

Poruncile  
asigură 
îndrumare
Biblia ne învaţă că 
Dumnezeu ne-a dat 
porunci şi ne va bine-
cuvânta atunci când 
ne supunem. Profeţii 
din Cartea lui Mor-
mon, de asemenea, 
au consemnat şi au 
urmat poruncile. 

Binecuvântările supunerii

Biblia: „Domnul ne-a poruncit atunci să împli-
nim toate aceste legi şi să ne temem de Dom-
nul, Dumnezeul nostru, ca să fim totdeauna 
fericiţi, şi să ne ţină în viaţă… Vom avea parte 
de îndurarea Lui, dacă vom împlini cu scum-
pătate toate aceste porunci” (Deuteronomul 
6:24–25; vezi, de asemenea, Proverbele 4:4; 
Ioan 14:21).

Cartea lui Mormon: „El v-a făgăduit că, dacă 
veţi ţine poruncile Sale, veţi prospera în ţară; 
şi El nu se va abate niciodată de la ceea ce a 
spus; de aceea, dacă voi ţineţi poruncile Lui, 
atunci El vă va binecuvânta şi veţi prospera” 
(Mosia 2:22; vezi, de asemenea, 2 Nefi 1:20).

Cele zece porunci

Biblia: Domnul i-a revelat lui Moise cele zece 
porunci (vezi Exodul 20:1–17).

Cartea lui Mormon: Abinadi i-a învăţat cele 
zece porunci pe preoţii regelui Noe (vezi  
Mosia 12:33–36; 13:12–24).

Zeciuiala

Biblia: „Aduceţi însă la casa vistieriei toate ze-
ciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea” (Maleahi 
3:10; vezi, de asemenea, Leviticul 27:30).

Cartea lui Mormon: „A fost acelaşi Melhisedec 
căruia Avraam i-a plătit zeciuieli; da, până şi 
tatăl nostru, Avraam, a plătit ca zeciuială o 
zecime din toată avuţia sa” (Alma 13:15; vezi, 
de asemenea, 3 Nefi 24:8–10).

Botezul şi Duhul Sfânt

Biblia: „Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă 
nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu 
poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu” 
(Ioan 3:5; vezi, de asemenea, Marcu 16:16; 
Faptele apostolilor 2:36–38).

Cartea lui Mormon: „Pocăiţi-vă, voi cei de la 
marginile pământului, şi veniţi la Mine şi fiţi 
botezaţi în numele Meu pentru ca să puteţi 
fi sfinţiţi prin primirea Duhului Sfânt, pentru 
ca să puteţi să staţi fără de pată în faţa Mea în 
ziua din urmă” (3 Nefi 27:20; vezi, de aseme-
nea, 2 Nefi 9:23; 31:5–9).
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El a purtat suferinţele noastre

Biblia: „Totuşi, El suferinţele noastre le-a 
purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui” 
(Isaia 53:4; vezi, de asemenea, Evrei 2:18). 

Cartea lui Mormon: „Şi El va merge înainte, 
răbdând dureri şi suferinţe şi ispite de toate 
felurile… ca El să ştie, în ce priveşte trupul, 
cum să-i ajute pe oameni după infirmităţile 
lor” (Alma 7:11–12; vezi, de asemenea, Mosia 
14:3–5).

A biruit moartea

Biblia: „Dar acum, Hristos a înviat din morţi, 
pârga celor adormiţi” (1 Corinteni 15:20; vezi, 
de asemenea, Ioan 14:19; Faptele apostolilor 
26:23). 

Cartea lui Mormon: „Credeţi în Isus Hristos, că 
El este Fiul lui Dumnezeu şi că El a fost ucis 
de către iudei şi că prin puterea Tatălui, El a 
înviat din nou, prin care El a câştigat victorie 
asupra mormântului” (Mormon 7:5; vezi, de 
asemenea, Mosia 16:7–8; Helaman 14:17).

Misiunea lui  
Isus Hristos 
Biblia şi Cartea lui 
Mormon depun 
mărturie despre 
Isus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, şi despre 
ispăşirea Sa. Ele ne 
învaţă că Salvatorul 
a luat asupra Sa 
păcatele noastre şi a 
învins moartea. 

Singurul Fiu Născut al lui Dumnezeu

Biblia: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca 
oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică” (Ioan 3:16; vezi, de asemenea, Matei 
16:16; Ioan 6:69).

Cartea lui Mormon: „Ştiu că Isus Hristos va 
veni, da, Fiul, Singurul Născut al Tatălui, plin 
de har şi de milă şi de adevăr” (Alma 5:48; 
vezi, de asemenea, 1 Nefi 11:16–21; Mosia 
3:5–8).

A ispăşit pentru păcatele noastre

Biblia: „Căci acesta este sângele Meu, sângele 
legământului celui nou, care se varsă pentru 
mulţi, spre iertarea păcatelor” (Matei 26:28; 
vezi, de asemenea, Evrei 9:28; 1 Petru 3:18).

Cartea lui Mormon: „Iată, El se jertfeşte pe El 
Însuşi ca o jertfă pentru păcat, ca să răspundă 
la cerinţele legii în favoarea tuturor acelora 
care au o inimă frântă şi un spirit smerit” 
(2 Nefi 2:7; vezi, de asemenea, 1 Nefi 11:33; 
Alma 34:8–10; 3 Nefi 11:14).

UN PROFET DE-
PUNE MĂRTURIE
„Cartea lui Mormon… 
declară că Biblia este 
adevărată şi dovedeşte 
acest lucru; iar cele 
două cărţi dovedesc 
reciproc că sunt 
adevărate.” 
Preşedintele Brigham Young 
(1801–1877), Teachings of 
Presidents of the Church: 
Brigham Young (1997),  
p. 121. 
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Studiu suplimentar 
Acest tabel nu este o listă completă. Ca 

parte a studiului din scripturi, personal sau 
cu familia, puteţi adăuga referinţe la acest ta-
bel şi puteţi căuta mai multe principii predate 
atât în Cartea lui Mormon, cât şi în Biblie, 
folosind Topical Guide sau Ghidul pentru 
scripturi şi instrumentele online pentru stu-
diu ce se găsesc la scriptures .lds .org. ◼

NOTĂ
 1. Russell M. Nelson, „Mărturii scripturale”, Liahona, 

noiembrie 2007, p. 43.

Biserica lui  
Isus Hristos 
în vremurile 
străvechi
Domnul a stabilit 
Biserica Sa în Ierusa-
lim şi pe meleagurile 
americane. Biblia 
şi Cartea lui Mor-
mon sunt martori 
că El organizează 
şi conduce poporul 
Său prin profeţi şi 
apostoli. 

Profeţi

Biblia: „Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic 
fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi 
proroci” (Amos 3:7; vezi de asemenea, Ieremia 
1:7; 7:25).

Cartea lui Mormon: „Prin Spirit sunt făcute cu-
noscute profeţilor toate lucrurile” (1 Nefi 22:2; 
vezi, de asemenea, Iacov 4:4–6).

Cei Doisprezece

Biblia: „A chemat pe ucenicii Săi şi a ales 
dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apos-
toli” (Luca 6:13; vezi, de asemenea, Efeseni 
2:19–20; 4:11–14).

Cartea lui Mormon: „Binecuvântaţi sunteţi voi 
dacă veţi da ascultare cuvintelor acestor doi-
sprezece pe care Eu i-am ales dintre voi ca să 
vă slujească” (3 Nefi 12:1; vezi, de asemenea, 
1 Nefi 11:29).

Autoritatea preoţiei

Biblia: „Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am 
ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să 
aduceţi rod, şi roada voastră să rămână”  
(Ioan 15:16; vezi, de asemenea, Matei 16:19; 
Luca 9:1–2; Evrei 5:4).

Cartea lui Mormon: „[Alma] a rânduit preoţi şi 
vârstnici, prin aşezarea mâinilor sale conform 
rânduielii lui Dumnezeu, ca ei să conducă şi 
să aibă grijă de Biserică” (Alma 6:1; vezi, de 
asemenea, 2 Nefi 6:2; Moroni 3).

UN PROFET DEPUNE MĂRTURIE
„În aceste zile în care Biblia este denigrată 
de mulţi oameni care au amestecat filozofiile 
lumii cu scripturile din Biblie pentru a le anula 
adevăratul înţeles, cât de binecuvântaţi suntem 
pentru că Tatăl nostru Ceresc, care este mereu 

preocupat de bunăstarea spirituală a copiilor Săi, ne-a oferit 
încă o carte de scripturi, cunoscută sub numele de Cartea lui 
Mormon, care vine în apărarea adevărurilor din Biblie ce au fost 
scrise şi rostite de profeţi, aşa cum a indicat Domnul! …

 Prin acest al doilea martor, noi putem cunoaşte cu mai multă 
certitudine însemnătatea învăţăturilor profeţilor din vechime şi, 
într-adevăr, ale Învăţătorului şi ucenicilor Săi, învăţături pe care 
le-au oferit în timp ce au trăit printre oameni şi le-au propovă-
duit. Acest lucru ar trebui să-i inspire pe toţi cei care caută cu 
sinceritate adevărul să îmbine aceste două scripturi sacre şi să le 
studieze ca pe o singură carte, înţelegând, aşa cum o facem noi, 
adevărata lor relaţie.” 
Preşedintele Harold B. Lee (1899–1973), Ye Are the Light of the World (1974),  
p. 89, 91. 
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Cum să studiem  

În urmă cu 25 de ani, preşedintele Ezra Taft Benson 
(1899–1994) a expus în mod amănunţit „trei motive 
principale pentru care sfinţii din zilele din urmă tre-

buie să facă din studiul Cărţii lui Mormon o preocupare  
pe toată durata vieţii” 1. Motivele erau următoarele: 

•  în primul rând, Cartea lui Mormon este cheia de boltă 
a religiei noastre – cheia de boltă a mărturiei noastre 
despre Isus Hristos, a doctrinei noastre şi a mărturiei 
noastre;

•  în al doilea rând, Cartea lui Mormon a fost scrisă pentru 
zilele noastre;

•  în al treilea rând, Cartea lui Mormon ne ajută să ne 
apropiem mai mult de Dumnezeu. 

Aceste trei motive de a studia Cartea lui Mormon ne 
sugerează, de asemenea, câteva modalităţi prin care am 
putea studia această scriptură unică.

Cheia de boltă a religiei noastre
Deoarece Cartea lui Mormon este cheia de boltă a 

mărturiei noastre despre Hristos şi plenitudinea Evanghe-
liei Sale, este important ca în studiul nostru să acordăm o 
atenţie specială învăţăturilor şi mărturiilor despre Salvator 
pe care le conţine această carte. Unele persoane au făcut 
aceasta prin obţinerea unui exemplar nou al Cărţii lui  
Mormon la un preţ modest şi marcarea tuturor versetelor 
care se referă la Salvator, slujirea Sa şi la misiunea Sa ori 

care ne învaţă despre aceste lucruri. Aceasta ne dezvoltă 
atât o mărturie mai profundă despre Isus ca Fiul lui Dum-
nezeu, cât şi o apreciere suplimentară despre ceea ce a 
făcut şi continuă să facă El pentru noi. 

Scrisă pentru zilele noastre
Autorii Cărţii lui Mormon au scris gândindu-se la gene-

raţiile viitoare, mai precis cele din zilele din urmă. În pres-
curtarea cronicilor nefiţilor, Mormon a spus că el n-a putut 
include „nici măcar a suta parte” (vezi 3 Nefi 5:8; vezi, de 
asemenea, Cuvintele lui Mormon 1:5). Moroni a explicat: 
„Eu vorbesc către voi ca şi cum voi aţi fi prezenţi; şi totuşi 
voi nu sunteţi. Dar iată, Isus Hristos mi-a arătat mie, iar eu 
cunosc faptele voastre” (Mormon 8:35). Aceşti doi autori, 
precum şi alţii, acţionând potrivit inspiraţiei, scriau ceea  
ce urma să fie de cel mai mare folos pentru noi în aceste 
zile din urmă. 

De aceea, noi trebuie să studiem gândindu-ne la aceste 
întrebări: „De ce a fost inclus acest lucru? Cum se pune în 
practică aceasta astăzi şi cum se aplică în cazul meu?”. Pre-
şedintele Benson a observat, de exemplu, că în Cartea lui 
Mormon noi găsim un model de pregătire pentru cea de-a 
Doua Venire a Salvatorului. Noi aflăm în ce mod au trăit 
ucenicii lui Hristos în timp de război, cum au făcut faţă per-
secuţiei şi apostaziei, cum au desfăşurat munca misionară 
şi cum au răspuns pericolelor legate de materialism.2 După 
cum a spus Nefi, când studiem, noi trebuie „[să aplicăm]” 

Vârstnicul D. Todd 
Christofferson
din Cvorumul celor  
Doisprezece Apostoli

CARTEA LUI MORMON



 O c t o m b r i e  2 0 1 1  29

Cum să studiem  

CONTINUAŢI SĂ STUDIAŢI PENTRU 
A CONTINUA SĂ ÎNVĂŢAŢI

Prima oară când am citit Cartea lui 
Mormon, nu eram membră a Bisericii. 

Aveam 16 ani şi am citit-o într-o săptă-
mână. Aproape de sfârşitul lecturii mele, 
am dat de un verset care afirma că dacă 
o Biserică ar fi fost a lui Hristos, ar purta 
numele Său (vezi 3 Nefi 27:8). În acel mo-
ment lacrimile îmi curgeau pe obraji. Ştiam 
că este adevărată Cartea lui Mormon şi am 
luat hotărârea de a fi botezată. 

După botezul meu, am citit cartea din 
nou, dar de această dată am cumpărat un 
marker şi am subliniat toate versetele sau 
pasajele care mă inspirau. Ulterior, când 
am citit, am făcut acelaşi lucru, dar am mai 
adăugat notiţe pe margine la versetele su-
bliniate. Următoarea dată, am adăugat re-
ferinţe la versetele respective, fie din Cartea 
lui Mormon, fie din alte lucrări canonice. 

Apoi, la începutul fiecărui an, mi-am 
procurat un nou exemplar al scripturilor, 
deoarece cel pe care îl aveam era plin de 
sublinieri, în special după ce-l folosisem în 
misiunea mea şi pregătisem multe lecţii cu 
el. De data aceasta, studiul şi sublinierile 
mele erau bazate pe teme. Am stabilit o cu-
loare pentru o anumită temă – de exemplu, 
portocaliu pentru credinţă, albastru pentru 
pocăinţă, şi aşa mai departe.

Prin studierea în continuare a Cărţii 
lui Mormon şi folosirea acestor diferite 
metode, am învăţat că o singură lectură a 
Cărţii lui Mormon nu este suficientă. Noi 
învăţăm rând după rând când continuăm 
să studiem. De asemenea, am învăţat că 
indiferent de câte ori am citit deja, există în-
totdeauna ceva care ne va face să spunem: 
„De ce nu am văzut acest lucru înainte? 
Doar a fost acolo”. 

Scripturile, şi în special Cartea lui 
Mormon – ne învaţă despre Isus Hristos şi 
despre Tatăl nostru din Ceruri. Studierea 
scripturilor m-a apropiat mai mult de Ei. 
Cristina Vergara Ramírez, Chile
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scripturile nouă înşine – adică, să încercăm să 
descoperim cum să punem în practică ceea ce 
găsim în Cartea lui Mormon (vezi 1 Nefi 19:23). 

Ne apropie mai mult de Dumnezeu 
Îl cităm, încă odată, pe preşedintele  

Benson: „Cartea lui Mormon nu numai că ne 
învaţă adevărul, deşi într-adevăr face acest 
lucru. Cartea lui Mormon nu numai că măr-
turiseşte despre Hristos, deşi într-adevăr face 
şi aceasta. Dar aduce ceva mai mult. Există 

mai bine este să ne concentrăm asupra unui 
timp dedicat, adecvat, în fiecare zi, pentru a 
studia cartea, spre deosebire de a citi un nu-
măr fix de versete sau de pagini pe zi. 

Mijloace de ajutor pentru studiu
Astăzi, noi avem şansa de a avea o mulţime 

de instrumente care ne pot ajuta să studiem Car-
tea lui Mormon. Câteva sunt anexate la scriptu-
rile noastre – Îndrumarul pe teme, Dicţionarul 
Bibliei şi un index în scripturile în limba engleză 
şi Ghidul pentru scripturi în celelalte limbi. Şi, în 
ediţiile scripturilor sfinţilor din zilele din urmă, 
la fiecare pagină, avem numeroase note de sub-
sol şi trimiteri la alte referinţe din scripturi. 

Alte materiale tipărite care ne ajută la stu-
diu sunt: Sunday School Class Member Study 
Guide, Îndrumarul de studiu pentru cursanţii 
de la Seminar şi Institute Student Manual. În 
zilele noastre dispunem de lucruri noi prin 
creşterea volumului de instrumente electro-
nice, care sunt descrise la pagina 31. 

Instrument de convertire
Cartea lui Mormon este o comoară incom-

parabilă şi un instrument de convertire pe care 
Domnul l-a pregătit şi l-a asigurat pentru dis-
pensaţia noastră. Eu recunosc că această carte 
este baza mărturiei mele despre Isus Hristos, 
despre chemarea profetică a lui Joseph Smith 
şi despre Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din 
Zilele din Urmă ca fiind „Împărăţia Domnului 
întemeiată din nou pe pământ”.4 Sunt fericit 
să-mi unesc mărturia mea cu cea a lui Isus 
Hristos, care a spus că „după cât este de sigur 
că Domnul vostru şi Dumnezeul vostru tră-
ieşte, tot aşa este de adevărat” (D&L 17:6). ◼

NOTE
 1. Ezra Taft Benson, „The Book of Mormon – Keystone of 

Our Religion”, Ensign, noiembrie 1986, p. 5–7. Această 
cuvântare binecunoscută este retipărită în acest număr 
la paginile 52–58. 

 2. Vezi Ezra Taft Benson, Ensign, noiembrie 1986, p. 6–7.
 3. Ezra Taft Benson, Ensign, noiembrie 1986, p. 7.
 4. Introducere la Cartea lui Mormon. 

UN PROFET DEPUNE MĂRTURIE 
„Am început să citesc Cartea lui Mormon 
înainte de a avea vârsta necesară pentru 
a fi diacon şi o citesc de atunci încoace şi 
ştiu că ea este adevărată …

Consider că fiecare membru al acestei 
Biserici nu va fi niciodată mulţumit până când nu va citi 
Cartea lui Mormon de nenumărate ori şi nu o va examina 
amănunţit, astfel încât să poată mărturisi că într-adevăr 
este o cronică cu inspiraţie de la Cel Atotputernic şi că 
istoria ei este adevărată.” 
Preşedintele Joseph Fielding Smith (1876–1972), în Conference Report, 
octombrie 1961, p. 18.

o putere în carte care începe să se reverse în 
vieţile dumneavoastră în momentul în care 
începeţi să studiaţi serios cartea”.3

Într-adevăr, studierea Cărţii lui Mormon  
invită Spiritul, iar Spiritul este mediul care 
favorizează revelaţia. Aceasta ne sugerează  
să studiem într-un mod profund, meditativ –  
meditând, rugându-ne şi, poate, făcând adno-
tări când citim. Aceasta ne pune în situaţia de 
a primi lumină suplimentară, atât cu privire la 
ceea ce studiem, cât şi cu privire la alte pro-
bleme. Uneori este folositor să citim întreaga 
Carte a lui Mormon într-o perioadă de timp 
relativ scurtă pentru a înţelege acţiunile din 
povestirile şi mesajul ei. Dar, în general, cel 



SCRIPTURILE PE INTERNET ŞI SISTEME MOBILE
Pe lângă înlesnirile asigurate de modalităţile de căutare rapidă a cuvintelor cheie şi a trimiterilor la alte referinţe din scripturi, 
scripturile online (scriptures .lds .org) şi pe sisteme mobile (mobile .lds .org) asigură mai multe aplicaţii noi care vă pot ajuta în 
studiul personal: 

Carnetul meu de studiu (notebook .lds .org)

Acest carnet de studiu online oferă multe dintre aceleaşi instrumente pe care le-aţi 
folosit probabil în studiul obişnuit – sublinieri, luări de notiţe şi trimiteri la alte 
referinţe din scripturi, de exemplu – dar vă permite să folosiţi şi să salvaţi aceste 
lucruri în mod electronic. Pe lângă aceasta, puteţi „eticheta” sau clasifica notiţele 
dumneavoastră şi alte materiale pe măsură ce devin disponibile. Deoarece în My 
Study Notebook vă înregistraţi cu contul dumneavoastră LDS, revizuirile pe care le 
faceţi în carnetul dumneavoastră rămân actualizate, indiferent câte sisteme diferite 
folosiţi pentru a-l accesa. Aceste instrumente vă permit să vă creaţi propria arhivă 
unică pe teme pentru studiu şi predare.

Formatele şi limbile în care se pot găsi scripturile (scriptures .lds .org)

Textul în format electronic şi înregistrările audio ale scripturilor sunt disponibile, 
acum, la LDS.org şi pentru dispozitivele mobile, în multe limbi, fiind în proces de 
realizare pentru multe alte limbi. 

Pe lângă citirea şi ascultarea online, puteţi, de asemenea, să descărcaţi şi să 
folosiţi fişiere audio, ePub şi PDF offline. Cele mai recente fişiere ale scripturilor 
online ale Bisericii facilitează, de asemenea, împărtăşirea cu uşurinţă a pasajelor  
şi a notelor personale cu alţii prin e-mail şi instrumente sociale media. 

Scripturile sunt disponibile, în prezent, la LDS.org în 21 de limbi; aplicaţiile prin 
sistemele mobile sunt disponibile în aproximativ 10 limbi, în funcţie de platformă. 

Indexul citatelor scripturilor SZU (scriptures .byu .edu)

Acest material realizat în Anglia de doi profesori de la Universitatea Brigham Young, 
face legătura între versetele din scripturi şi declaraţiile profeţilor şi apostolilor din 
zilele noastre. De exemplu, să presupunem că doriţi să ştiţi cine a citat 1 Nefi 3:7 la 
conferinţa generală. Accesaţi conexiunea Cartea lui Mormon în partea stângă a 
ecranului şi deplasaţi cursorul în jos la 1 Nefi 3; acolo veţi găsi răspunsul. 

Indexul temelor de la conferinţa generală (conference .lds .org)

Fiind o altă resursă care vă ajută să faceţi legătura între studiul scripturilor şi 
cuvintele profeţilor în viaţă, conference.lds.org, prezintă liste întocmite pe teme 
pentru fiecare conferinţă generală. De exemplu, dacă studiaţi ispăşirea în scripturi, 
puteţi găsi cinci cuvântări care au discutat despre această temă în cadrul conferinţei 
din aprilie 2011. 



Visul lui Lehi  
Vârstnicul  
David A. Bednar
din Cvorumul celor  
Doisprezece Apostoli

SĂ NE ŢINEM BINE DE BARA DE FIER 
Tema dominantă a Cărţii lui Mormon – care ne invită pe toţi să venim  

la Hristos – este de o importanţă supremă în viziunea lui Lehi. 
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Îndrăgesc foarte mult Cartea lui Mormon. Câteva dintre 
primele mele amintiri despre Evanghelie sunt de la 
mama mea care îmi citea din Book of Mormon Stories 

for Young Latter-day Saints, de Emma Marr Petersen. În 
timpul acelor experienţe din copilărie şi de-a lungul unei 
vieţi întregi de studiu personal şi rugăciune, Duhul Sfânt a 
depus mărturie sufletului meu că această carte, Cartea lui 
Mormon, este cuvântul lui Dumnezeu. 

Depun mărturie că ea este un alt testament al lui Isus 
Hristos. Ştiu că profetul Jospeh Smith a tradus Cartea lui 
Mormon cu şi prin puterea lui Dumnezeu. Şi depun măr-
turie despre Cartea lui Mormon că este „cea mai corectă 
carte de pe pământ şi cheia de boltă a religiei noastre şi că 
omul va ajunge mai aproape de Dumnezeu supunându-se 
învăţăturilor ei, decât a oricărei alte cărţi” 1. 

Simboluri cheie în visul lui Lehi
Importanţa citirii, studierii, cercetării şi cugetării asupra 

scripturilor, în general, şi a Cărţii lui Mormon, în mod 
deosebit, este subliniată în câteva elemente ale viziunii 
lui Lehi despre pomul vieţii (vezi 1 Nefi 8).

Elementul principal din visul lui Lehi este pomul vieţii 
– o reprezentare a „dragostei lui Dumnezeu” (vezi 1 Nefi 
11:21–22). „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în 
El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3:16). Ast-
fel, naşterea, viaţa şi sacrificiul ispăşitor al Domnului Isus 
Hristos sunt manifestările cele mai măreţe ale dragostei lui 
Dumnezeu pentru copiii Săi. După cum a mărturisit Nefi, 
această dragoste este „de dorit mai presus de toate lucru-
rile” şi, aşa cum a declarat îngerul în viziunea lui, „cea mai VI
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plăcută sufletului” (1 Nefi 11:22–23; vezi, de 
asemenea, 1 Nefi 8:12, 15). Capitolul 11 din 
1 Nefi prezintă o descriere detailată a pomului 
vieţii ca un simbol al vieţii, slujirii şi sacrificiu-
lui Salvatorului – „bunăvoinţa lui Dumnezeu” 
(1 Nefi 11:16).

Fructul pomului este simbolul binecuvân-
tărilor ispăşirii. Luarea din fructul pomului  
reprezintă primirea rânduielilor şi a legămin-
telor prin care ispăşirea devine pe deplin  
eficientă în vieţile noastre. Fructul este  
descris ca fiind „de dorit pentru a face pe 
oricine fericit” (1 Nefi 8:10) şi aduce bucurie 
mare şi dorinţa de a împărtăşi acea bucurie 
cu alţii. 

În mod semnificativ, tema dominantă a 
Cărţii lui Mormon – care ne invită pe toţi 
să venim la Hristos – este de o importanţă 
supremă în viziunea lui Lehi. De un interes 
deosebit este bara de fier care duce la pom 
(vezi 1 Nefi 8:19). Bara de fier este cuvântul 
lui Dumnezeu. 

A te ţine puţin versus a te ţine tot timpul 
bine de bara de fier

Lehi, tatăl, a văzut patru grupuri de oameni 
în viziunea lui. Trei dintre grupuri îşi făceau 
drum înainte de-a lungul cărării strâmte şi 
înguste căutând să ajungă la pom şi la fructele 
lui. Al patrulea grup nu a căutat pomul, dorind 
în schimb clădirea mare şi spaţioasă ca ultima 
lor destinaţie (vezi 1 Nefi 8:31–33). 

În 1 Nefi 8:21–23 noi aflăm despre primul 
grup de oameni care se îngrămădeau şi au 
început să meargă pe drumul care ducea la 
pomul vieţii. Cu toate acestea, când oamenii 
au dat de negura de întuneric, care reprezintă 
„ademenirile diavolului” (1 Nefi 12:17), ei şi-au 
pierdut drumul, s-au rătăcit şi au fost pierduţi.

Observaţi că în aceste versete nu se face 
nicio menţiune despre bara de fier. Cei care 
ignoră sau tratează cu uşurinţă cuvântul lui 
Dumnezeu nu au acces la acea busolă divină 
care arată calea către Salvator. Aveţi în ve-
dere că acest grup a ajuns pe cărare şi a mers 

UN PROFET  
DEPUNE 
MĂRTURIE
„Vă depun mărturie 
că această carte, Car-
tea lui Mormon, este 
cu adevărat cuvântul 
lui Dumnezeu, că 
a fost deschisă din 
nou comunicarea 
între pământ şi cer 
şi că adevărata cale 
a Domnului a fost 
revelată oamenilor pe 
pământ, arătându-se 
mijloacele prin care 
toată cunoaşterea şi 
toate binecuvântă-
rile pot fi primite de 
către fiecare om care 
crede cu adevărat în 
Hristos.” 
Preşedintele David O. 
McKay (1873–1970), „Marks 
Pointing to Authenticity of 
Book of Mormon”, Instruc-
tor, octombrie1952, p. 318. 

NU-I LUAŢI ÎN SEAMĂ

În tot cursul vieţii mele, am dobândit tărie spirituală din fraza „nu i-am luat în seamă” 
(1 Nefi 8:33). În 1 Nefi, cei care îşi urmează calea către pomul vieţii nu iau în seamă gla-

surile batjocoritoare. Priviri batjocoritoare sunt îndreptate spre ei, dar ei nu şovăie. Ei nu as-
cultă. În mod asemănător, astăzi, noi auzim multe glasuri stridente, ispititoare. Uneori, poate 
fi o adevărată strădanie să nu iei în seamă acele glasuri, dar Lehi arată că este posibil. 

Am constatat că pot ignora glasurile lumeşti atunci când merg la templu, când citesc 
scripturile, când merg la Biserică şi când îl urmez pe profet. Când fac aceste lucruri simple, 
pot să aud glasul Duhului Sfânt. Acesta este glasul care merită să fie ascultat. Şi când ţin 
seama de glasul Spiritului, dobândesc mai multă tărie să nu cedez ispitei. 

Când urmăm exemplul lui Lehi şi „nu… [luăm] în seamă”, putem rămâne pe cărarea 
strâmtă şi îngustă şi să avem parte de dragostea lui Dumnezeu. 
Melissa Heaton, Utah, SUA
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înainte, dovedind într-o oarecare măsură cre-
dinţă în Hristos şi având convingere spirituală, 
dar atenţia lor a fost distrasă de ademenirile 
diavolului şi s-au pierdut. 

În 1 Nefi 8:24–28 noi citim despre un al 
doilea grup de oameni care au găsit cărarea 
strâmtă şi îngustă care ducea la pomul vieţii. 
Acest grup „[a] înaintat prin negura întunericu-
lui, ţinându-se de bara de fier chiar până când 
[a] ajuns şi [a] luat din fructul pomului” (versetul 
24). Totuşi, când cei care se aflau în clădirea 
mare şi spaţioasă şi care aveau o îmbrăcăminte 
frumoasă şi-au bătut joc de acest al doilea grup 
de oameni, lor „[le-a fost] ruşine” şi „au pornit-o 
pe căi nepermise şi au fost pierduţi” (versetul 
28). Vă rog să observaţi că acest grup este des-
cris că a înaintat „ţinându-se de bara de fier” 
(1 Nefi 8:24; subliniere adăugată). 

Este semnificativ faptul că al doilea grup a 
înaintat cu credinţă şi supunere. Ei au primit, 
de asemenea, binecuvântările suplimentare ale 
barei de fier şi ei s-au ţinut de ea! Totuşi, când 
s-au confruntat cu persecuţii şi adversitate, ei 
au pornit pe căi nepermise şi au fost pierduţi. 

Chiar şi cu credinţă, supunere şi cuvântul lui 
Dumnezeu, acest grup, în final, s-a pierdut – 
probabil pentru că ei doar din când în când 
citeau sau studiau sau cercetau scripturile. 
Faptul de a te ţine puţin de bara de fier mă face 
să mă gândesc doar la „dorinţe” ocazionale de 
studiu sau la o scufundare de scurtă durată în 
mod neregulat şi nu la cufundare constantă, 
continuă, în cuvântul lui Dumnezeu. 

În versetul 30, citim despre un al treilea 
grup de oameni care şi-au făcut drum înainte 
„ţinându-se tot timpul bine de bara de fier, 
până când au ajuns şi au căzut jos şi au luat 
din fructul pomului”. Ideea principală în acest 
verset este: ţinându-se tot timpul bine de bara 
de fier.

Al treilea grup, de asemenea, a mers înainte 
cu credinţă şi convingere; totuşi, nu există 
vreo indicaţie că ei s-au rătăcit, că au pornit pe 
căi nepermise sau că s-au pierdut. Probabil, 
acest al treilea grup de oameni în mod conti-
nuu citea şi studia şi cerceta scripturile. Pro-
babil că sârguinţa şi devotamentul faţă de un 
aparent „[lucru mic şi simplu]” (Alma 37:6) l-au 

Chiar şi cu credinţă, 
supunere şi cuvân-
tul lui Dumnezeu, al 
doilea grup deşi a mers 
înainte pe cărarea 
cea strâmtă şi îngustă 
ţinându–se de bara de 
fier, în final, s-a pierdut 
– probabil pentru că ei 
doar din când în când 
citeau sau studiau sau 
cercetau scripturile. 
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salvat de la pieire pe acest al treilea grup. Pro-
babil „cunoaşterea Domnului” şi „cunoaşterea 
adevărului” (Alma 37:6) obţinute prin studiul 
cu credinţă al scripturilor au fost cele care au 
oferit darul spiritual al umilinţei – astfel încât 
acest grup de oameni „[a] căzut jos şi [a] luat 
din fructul pomului” (1 Nefi 8:30; subliniere 
adăugată). Probabil că hrănirea şi tăria spiri-
tuală asigurate prin continua „[ospătare] din 
cuvântul lui Hristos” (2 Nefi 31:20) au fost cele 
care i-au dat posibilitatea acestui grup să nu ia 
în seamă dispreţul şi batjocura manifestate de 
oamenii din clădirea mare şi spaţioasă (vezi 
1 Nefi 8:33). Acesta este grupul căruia, dum-
neavoastră şi cu mine, trebuie să ne străduim 
să ne alăturăm. 

Fraţii lui Nefi au întrebat: „Ce înseamnă 
bara de fier pe care tatăl nostru a văzut-o şi 
care ducea către pom? 

Iar [Nefi le-a] spus că era cuvântul lui Dum-
nezeu; iar aceia care vor asculta de cuvântul 
lui Dumnezeu şi se vor ţine bine de el, aceia 
nu vor pieri niciodată; şi, de asemenea, nici 
ispitele şi nici săgeţile de foc ale duşmanilor 

nu-i vor învinge până la orbire ca să-i ducă 
la distrugere” 1 Nefi 15:23–24; subliniere 
adăugată). 

Atunci, care este diferenţa dintre a te ţine 
puţin şi a te ţine tot timpul bine de bara de 
fier? Permiteţi-mi să vă sugerez că a te ţine 
tot timpul bine de bara de fier necesită, într-o 
mare măsură, folosirea cu evlavie, în mod 
constant şi sincer, a sfintelor scripturi ca sursă 
sigură a adevărului restaurat şi ca un îndru-
mar de încredere pentru călătoria de-a lungul 
cărării strâmte şi înguste către copacul vieţii – 
chiar Domnul Isus Hristos. 

„Şi s-a întâmplat că am văzut că bara de fier 
pe care tatăl meu a văzut-o era cuvântul lui 
Dumnezeu care ducea la izvorul apelor vieţii 
sau la pomul vieţii” (1 Nefi 11:25).

Cartea lui Mormon a fost scrisă pentru 
zilele noastre

Cartea lui Mormon aduce la lumină adevă-
ruri care sunt relevante şi esenţiale pentru zi-
lele şi condiţiile noastre. Relevanţa spirituală şi 
practică a Cărţii lui Mormon în vieţile noastre 

A te ţine tot timpul bine 
de bara de fier necesită, 
într-o mare măsură, 
folosirea cu evlavie, în 
mod constant şi sincer, 
a sfintelor scripturi ca 
sursă sigură a adevă-
rului restaurat şi ca un 
îndrumar de încredere 
pentru călătoria de-a 
lungul cărării strâmte 
şi înguste către copacul 
vieţii – chiar Domnul 
Isus Hristos.
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este subliniată de Moroni: „Iată, eu vorbesc 
către voi ca şi cum voi aţi fi prezenţi; şi totuşi 
voi nu sunteţi. Dar iată, Isus Hristos mi-a arătat 
mie, iar eu cunosc faptele voastre” (Mormon 
8:35). Văzând zilele şi condiţiile noastre prin 
previziunile lui Dumnezeu, principalii autori 
ai Cărţii lui Mormon, în mod specific, au inclus 
temele şi exemplele de cea mai mare impor-
tanţă pentru locuitorii pământului din zilele 
din urmă. 

Vă invit să examinaţi cu atenţie şi evlavie 
următoarea întrebare: Ce lecţii pot şi tre-
buie să învăţ din viziunea lui Lehi despre 
pomul vieţii şi din principiul ţinerii tot 
timpul bine de bara de fier care să-mi  
dea posibilitatea de a rămâne puternic 
din punct de vedere spiritual în lumea  
în care trăim astăzi?

Când acţionaţi cu sârguinţă şi căutaţi inspi-
raţie pentru a răspunde la această importantă 

întrebare, veţi ajunge să înţelegeţi pe deplin, 
prin puterea Duhului Sfânt, atât în inima, 
cât şi în mintea dumneavoastră, importanţa 
ţinerii tot timpul bine de bara de fier. Şi veţi fi 
binecuvântaţi să puneţi în practică acele lec-
ţii, cu credinţă şi sârguinţă, în propria dum-
neavoastră viaţă şi în căminul dumneavoastră. 

Fie ca noi să avem ochi să vedem şi 
urechi să auzim lecţii suplimentare din 
viziunea lui Lehi care să ne ajute să „[înain-
tăm] cu fermitate în Hristos, având o stră-
lucire perfectă a speranţei şi o iubire de 
Dumnezeu şi de toţi oamenii. Prin urmare, 
dacă înaintaţi ospătându-vă din cuvântul lui 
Hristos şi înduraţi până la sfârşit, iată, astfel 
a spus Tatăl: Voi veţi avea viaţă veşnică” 
(2 Nefi 31:20). ◼

NOTE: 
 1. Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith 

(2010), p. 66. 

NU PĂRĂSI ACEASTĂ CĂRARE! 

Sora mea mi-a făcut cunoştinţă cu membri ai Bisericii şi mi-a plăcut atât de mult încât am 
fost, în scurt timp, botezată. 
Deşi nu ştiam să citesc, deschideam Cartea lui Mormon şi o răsfoiam. Doream foarte mult 

să citesc cuvintele de pe paginile ei. Soţul meu, care nu era botezat, era intrigat când mă 
vedea stând doar şi uitându-mă la carte şi îmi spunea că îmi pierdeam timpul. 

Cu mare greutate, şi cu ajutorul surorilor mele de la Societatea de Alinare şi al copiilor 
mei, am început să încerc să citesc. Întotdeauna, obiectivul meu a fost să citesc Cartea lui 
Mormon. 

Într-un moment foarte greu, când aveam sentimente negative, am auzit în mod clar aceste 
cuvinte: „Nu părăsi această cărare!”. M-am uitat să văd dacă era cineva în preajmă, dar nu 
era nimeni. 

Într-o zi, i-am povestit fiicei mele că începeam să pot citi singură. Ea nu m-a crezut şi mi-a 
cerut să-i arăt. Când am citit, ea s-a bucurat foarte mult. 

Ţelul meu este să citesc Cartea lui Mormon din scoarţă în scoarţă. Eu citesc încet, dar pot 
să înţeleg şi, mult mai important, pot să simt Spiritul prin intermediul acestei minunate cărţi. 
Edite Feliciano de Paula, São Paulo, Brazilia
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Cartea lui Mormon este o strângere lao-
laltă a învăţăturilor profeţilor din mai 
multe secole şi ea a fost scrisă pentru 

o perioadă viitoare când restaurarea cheilor 
preoţiei, împreună cu o mare adunare a casei 
lui Israel, urma să pregătească lumea pentru 
întoarcerea Salvatorului pe pământ (vezi 2 Nefi 
25; 27; 3 Nefi 21). Nefi a descris textul sacru 
ca „glasul unuia care strigă din ţărână” (2 Nefi 
33:13). Moroni a declarat: „Iată, eu vorbesc că-
tre voi ca şi cum voi aţi fi prezenţi; şi totuşi voi 
nu sunteţi. Dar iată, Isus Hristos mi-a arătat mie, 
iar eu cunosc faptele voastre” (Mormon 8:35).

Cartea lui Mormon a fost scrisă pentru zilele 
noastre şi pentru zilele ce vor urma. Aproxi-
mativ un milion de exemplare ale Cărţii lui 
Mormon au fost tipărite în primii 100 de ani 
care au urmat după restaurare. Acest lucru 
s-a realizat în 15 limbi, ceea ce reprezintă o 
acţiune remarcabilă. În următorii 50 de ani 
(1930–1980), mai mult de 25 de milioane de 
exemplare au fost tipărite în 41 de limbi. De 

atunci, în ultimii 30 de ani care au trecut, alte 
125 de milioane de exemplare ale Cărţii lui 
Mormon au fost tipărite în 107 de limbi, inclu-
siv Selecţiuni din Cartea lui Mormon. Influenţa 
şi impactul Cărţii lui Mormon vor continua să 
crească pe măsură ce împărăţia lui Dumnezeu 
este dusă tuturor naţiunilor, neamurilor, limbi-
lor şi popoarelor. 

Pagina de titlu, scrisă probabil de Moroni, 
revelează scopurile principale ale cărţii. Primul 
scop este acela că se adresează, în mod spe-
cific, urmaşilor copiilor lui Lehi. Scopul final 
este acela de a „[convinge toate popoarelor] 
că Isus este Hristosul, Dumnezeul veşnic” 
(pagina de titlu a Cărţii lui Mormon). 

Importantă pentru zilele noastre 
De ce un alt testament al lui Isus Hristos 

avea să fie atât de important în zilele noastre? 
De ce era necesar ca Domnul să aducă o altă 
mărturie pentru a întări declaraţia puternică a 
Bibliei? 

CARTEA LUI MORMON  

Vârstnicul  
Neil L. Andersen

din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli

Cartea lui Mormon ne invită pe noi şi pe familiile noastre să  
îmbrăţişăm credinţa în Domnul Isus Hristos şi să împărtăşim principiile 

care vor ajuta ca familiile noastre să reuşească. 

ne întăreşte credinţa  
în Isus Hristos
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Noi trăim într-o perioadă diferită de 
toate celelalte. Realizările ştiinţifice permit 
îngrijirea medicală, posibilităţi de transport, 
confort şi înlesniri pe care generaţiile di-
naintea noastră nu şi le-au imaginat vreo-
dată. Pământul este copleşit de informaţii 
şi tehnologii, care permit dezvoltarea 
muncii de istorie a familiei şi împărtăşirea 
Evangheliei, dar şi proliferarea pornogra-
fiei, a jocurilor video violente şi a altor 
„[planuri şi intenţii] care [există] în inima 
conspiratorilor” (D&L 89:4). În mare parte 
a lumii, trăim într-o perioadă în care există 
un ataşament puternic faţă de posesiunile 
materiale. 

Dacă nu suntem atenţi, aceste condiţii ne 
pot distrage sau ademeni să ne îndepărtăm 
de la principiile care sunt veşnice şi adevărate 
pentru fiecare generaţie. 

Când eram tânăr misionar în Europa, la 
începutul anilor 1970, începeam mare parte 

UN PROFET  
DEPUNE 
MĂRTURIE
„Toată ingeniozitatea 
oamenilor de sub ceruri 
nu poate compune 
şi prezenta lumii o 

carte asemănătoare Cărţii lui Mormon. 
Principiile ei sunt divine – ele sunt de la 
Dumnezeu. Ele nu ar fi putut niciodată 
să izvorască din mintea unui impostor 
sau din mintea unei persoane care scrie 
un roman. De ce? Deoarece promisiu-
nile şi profeţiile pe care le conţine sunt 
împlinite pe întreg pământul.” 
Preşedintele Wilford Woodruff (1807–1898), Teach-
ings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff 
(2004), p. 119. 

În lumea de as-
tăzi, argumentele 
arogante ale lui 
Corihor, antihris-
tul, găsesc urechi 
care ascultă. Dar 
credinţa în Isus 
Hristos atunci 
când este anco-
rată puternic în 
sufletele noastre, 
aduce adevărata 
convertire. 
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din predarea noastră cu o explicaţie despre apostazie, 
deoarece divinitatea lui Isus Hristos era acceptată la scară 
largă. Când m-am întors în calitate de preşedinte de mi-
siune după 20 de ani, începeam conversaţiile noastre în 
mod diferit, deoarece îşi pierduse semnificaţia credinţa 
în Isus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, care Şi-a dat viaţa 
pentru păcatele noastre şi a înviat a treia zi. 

În lumea de astăzi, argumentele arogante ale lui Cori-
hor, antihristul, găsesc urechi care ascultă: 

„De ce căutaţi un Hristos? Căci niciun om nu poate 
cunoaşte nimic despre ce va să vină. 

Iată, aceste lucruri pe care voi le numiţi profeţii… sunt 
tradiţii nebuneşti de-ale strămoşilor voştri… 

 Voi nu puteţi să ştiţi despre lucruri pe care nu le 
vedeţi …

Fiecare om a prosperat după geniul său şi… a cucerit 
după puterea sa” (Alma 30:13–15, 17).

Noi avem nevoie de propria noastră credinţă sigură şi 
permanentă în Domnul Isus Hristos şi avem nevoie de 
ajutor în întărirea familiilor, astfel încât această credinţă să 
se reverse în inimile copiilor şi nepoţilor noştri. Credinţa 
în Isus Hristos, atunci când este ancorată puternic în su-
fletele noastre, aduce adevărata convertire şi în urma ei 
rezultă pocăinţa, discipoli umili, miracole, daruri spirituale 
şi îndurarea neprihănită. Aceasta este o parte importantă a 
misiunii divine a Cărţii lui Mormon. 

Când eram tânăr misionar, am avut o discuţie inte-
resantă cu un preot. El ne-a spus că nu putea accepta 
Cartea lui Mormon, deoarece în ea se vorbeşte deschis 
despre Isus Hristos, folosindu-se numele Său şi eveni-
mentele vieţii Sale cu sute de ani înainte de naşterea Lui. 
El găsea această transparenţă necaracteristică modelu-
lui din Vechiul Testament care face referire la Salvator 
într-un mod mai subtil. 

Pentru mine, declaraţia curajoasă despre Isus Hristos 
este adevărata putere a Cărţii lui Mormon. Desigur, noi 
trebuie să primim o mărturie spirituală cu privire la faptul 
că această carte este de la Dumnezeu. Dar odată ce este 
obţinută, scopurile lui Hristos, realitatea vieţii Sale, învierea 
şi claritatea a ceea ce este necesar pentru a-L urma şi a ob-
ţine viaţa veşnică alături de El se găsesc izbitor de tangibile 
înaintea noastră. 

TOATE, DATORITĂ CĂRŢII  
LUI MORMON

Trecuseră şase luni de când mă bo-
tezasem, şi eu nu aveam o mărturie 

fermă despre Cartea lui Mormon. Într-o 
zi, când nu doream să citesc scripturile, 
mi-am amintit de învăţătorul meu de la 
cursul Principiile Evangheliei care spunea: 
„Când nu simţiţi dorinţa de a citi, aceasta 
se întâmplă deoarece Satana nu doreşte 
că dumneavoastră să citiţi scripturile”. 
Datorită acestui avertisment, am deschis 
Cartea lui Mormon. Am citit: „Cine a pu-
tut să presupună că Dumnezeul nostru ar 
putea să fie atât de milos ca să ne smulgă 
din starea noastră groaznică, păcătoasă şi 
necurată?” (Alma 26:17). Aceste cuvinte 
mi-au umplut sufletul cu bucurie, pen-
tru că mi-am amintit de situaţia mea de 
înainte de a deveni membru al adevăratei 
Biserici a lui Isus Hristos. Spiritul Domnului 
a mărturisit în inima mea despre adevărul 
Cărţii lui Mormon. 

Nu dorisem să fiu misionar cu timp 
deplin, dar după acea zi totul s-a schim-
bat. Am simţit foarte puternic că lumea 
avea nevoie să cunoască adevărul şi am 
început să mă pregătesc. M-am dus la 
conducătorii mei şi le-am spus despre 
dorinţa mea de a sluji. Le-am explicat 
părinţilor mei, care trăiau în alt oraş şi 
nu erau membri ai Bisericii. După aceea, 
am vândut tot ce aveam şi am cumpărat 
haine pentru misiunea mea. Rezultatul 
final a fost că am slujit în misiune din anul 
2003 până în anul 2005.

Astăzi, familia mea – inclusiv soţia 
mea şi fiicele mele – este pecetluită 
pentru veşnicie. Această binecuvântare se 
datorează, de asemenea, mărturiei mele 
despre Cartea lui Mormon. Ştiu că este 
adevărată Cartea lui Mormon, pentru  
că ea mărturiseşte despre Domnul Isus 
Hristos, iar atunci când citesc această  
cronică sfântă mă apropii de Dumnezeu. 
Adilson Lucero dos Santos, Paraná, Brazilia
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Mărturia lui Isus Hristos 
Citirea şi meditarea asupra marilor predici 

despre Isus Hristos din Cartea lui Mormon, 
având însoţirea Duhului Sfânt, ne aduc o 
mărturie sigură despre adevărul lor. Îmi 
place să parcurg liniştit Cartea lui Mormon 
ospătându-mă din doctrinele pline de pu-
tere ale lui Hristos: viziunea lui Nefi despre 
pomul vieţii, cu îngerul care întreabă: „În-
ţelegi tu bunăvoinţa lui Dumnezeu?” (1 Nefi 
11:16); mărturia lui Lehi în care se arată că 
„mântuirea vine prin Mesia cel Sfânt; căci 
El este plin de har şi adevăr” (2 Nefi 2:6); 
completarea lui Iacov că El este „păzitorul 
porţii… şi El nu foloseşte acolo niciun sluji-
tor” (2 Nefi 9:41).

După aceea, noi continuăm cu regele 
Beniamin care, învăţându-ne calităţile unui 
discipol, declară fără ezitare, că nu există „ni-
ciun alt nume dat şi niciun alt mijloc sau o altă 
cale prin care salvarea să poată veni pentru 
copiii oamenilor, ci numai prin şi în numele 
lui Hristos” (Mosia 3:17). 

În curând ne găsim alături de Abinadi, care 
este gata să-şi dea viaţa pentru ceea ce crede: 

„Dar învierea este, de aceea mormântul nu 
câştigă nicio victorie, iar muşcătura morţii este 
înghiţită în Hristos. 

El este lumina şi viaţa lumii; o lumină care 
este fără de sfârşit, care nu poate fi întunecată 
niciodată” (Mosia16:8–9).

Alma aduce la viaţă doctrinele frumoase ale 
ispăşirii, dreptăţii şi ale milei: „Planul milei nu 
ar putea să fie adus la îndeplinire decât dacă o 
ispăşire ar fi fost făcută; de aceea, Dumnezeu 

Însuşi ispăşeşte pentru păcatele lumii pentru 
ca să înfăptuiască planul milei, ca să satisfacă 
cerinţele dreptăţii, pentru ca Dumnezeu să fie 
un Dumnezeu perfect, drept, şi, de asemenea, 
milos” (Alma 42:15).

Apoi, ajungem la minunata vizită a Salva-
torului făcută copiilor lui Lehi. Şi noi simţim 
dragostea Sa, compasiunea Sa, învăţăturile 
Sale, mărturia Sa proprie: 

„Aceasta este Evanghelia pe care Eu v-am 
dat-o vouă – cum că Eu am venit pe lume 
pentru ca să îndeplinesc voinţa Tatălui Meu, 
căci Tatăl Meu M-a trimis pe Mine. 

Iar Tatăl Meu M-a trimis pe Mine pentru 
ca Eu să pot fi înălţat pe cruce… iar după ce 
Eu am fost înălţat pe cruce pentru ca să-i pot 
aduce pe toţi oamenii la Mine, pentru ca tot 
aşa cum Eu am fost înălţat de către oameni, 
tot astfel oamenii vor fi înălţaţi de către Tatăl, 
pentru ca să stea înaintea Mea ca să fie jude-
caţi după faptele lor, fie că ele sunt bune sau 
rele” (3 Nefi 27:13–14).

În final, apelurile de încheiere ale lui 
Mormon şi Moroni: „Voi ştiţi că trebuie… să 
vă pocăiţi de toate păcatele şi nedreptăţile 
voastre şi să credeţi în Isus Hristos, că El 
este Fiul lui Dumnezeu” (Mormon 7:5). „Da, 
veniţi la Hristos şi perfecţionaţi-vă pentru El 
şi lepădaţi-vă de orice necredinţă; şi dacă 
voi vă veţi lepăda de orice necredinţă şi-L 
veţi iubi pe Dumnezeu cu toată puterea, 
mintea şi tăria voastră, atunci harul Lui este 
destul pentru voi pentru ca prin harul Lui 
voi să puteţi să fiţi perfecţi în Hristos”  
(Moroni 10:32). 

Citirea şi  
meditarea  
asupra marilor 
predici despre 
Isus Hristos din  
Cartea lui  
Mormon ne  
aduc o mărturie 
sigură despre 
adevărul lor. 

Viziunea lui Nehi Mărturia lui Lehi Cuvântarea regelui 
Beniamin

Mărturia lui Abinadi
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Mesajul Cărţii lui Mormon este exprimat în cadrul 
relatărilor despre familie

Mărturia convingătoare, puternică din punct de vedere 
spiritual, cu privire la faptul că Isus Hristos este într-adevăr 
Mesia Cel promis – Fiul Cel uns al lui Dumnezeu, trimis pe 
pământ să împlinească învierea tuturor oamenilor şi curăţi-
rea spirituală a celor care se vor pocăi şi Îl vor urma – este 
exprimată în cadrul relatărilor despre familie. 

Cartea lui Mormon începe cu o familie, un tată şi o 
mamă, fii şi fiice, care au dat atenţie revelaţiei tatălui lor 
care era profet, de a părăsi bunurile lor lumeşti şi de a 
urma sfatul Domnului. Relatările din carte sunt pline de 
strădaniile părinţilor de a insufla copiilor lor promisiunea 
lui Isus Hristos şi speranţa Lui. Odată, am extras din pa-
ginile cărţii sfaturile specifice ale taţilor către fii – acestea 
au totalizat 52 de pagini dactilografiate. În Cartea lui Mor-
mon, vedem cum părinţii îi învaţă credinţa în Hristos şi 
supunerea faţă de poruncile lui Dumnezeu, atât pe copiii 
care erau supuşi din copilărie, cât şi pe copiii care trebu-
iau să-şi găsească drumul în viaţă – uneori fiind vorba de 
aceeaşi familie. Este o lecţie pentru zilele noastre, pentru 
copiii noştri, pentru familiile noastre. 

Rolurile specifice femeilor şi fiicelor sunt menţionate, 
în aceeaşi măsură, aşa cum este obişnuit în scrierile din 
vechime. Dar, privind dincolo de ceea ce este evident, noi 
vedem influenţa lor eternă şi temeinică. Noi păstrăm ca 
pe o comoară micile părţi preţioase care vorbesc despre 
femei şi mame, cum ar fi acelea în care sentimentele lor 
sunt descrise ca fiind „foarte gingaşe şi curate şi delicate 
înaintea lui Dumnezeu” (Iacov 2:7) sau despre Helaman 
care descrie tăria armatei lui tinere influenţată de mamele 
lor neprihănite: 

„Ei s-au supus şi au avut grijă să execute fiecare cuvânt 
al poruncii întocmai; da, şi astfel lor li s-a întâmplat aşa 
după cum era credinţa lor; şi eu mi-am adus aminte de 

DOUĂ CĂRŢI, O FAMILIE VEŞNICĂ

Soţul meu era în drum spre acasă, 
când a găsit o pungă pe stradă. Spre 

surpriza lui, înăuntru era un exemplar al 
Cărţii lui Mormon. A adus-o acasă şi mi-a 
arătat-o. A citit-o un timp, a găsit-o inte-
resantă, dar în final a pus-o deoparte. 

După puţin timp, el a murit. M-am dus 
de la o biserică la alta, căutând alinare 
şi dorind să ştiu dacă există viaţă după 
moarte. Eram cufundată în îndoială, cu 
multe întrebări fără răspuns. 

Apoi, pe drumul meu spre serviciu,  
am văzut pe trotuar o carte pe care am 
recunoscut-o – Cartea lui Mormon. Am 
luat-o cu mine, deoarece faptul că am  
găsit-o mi-a adus aminte de dragul meu 
soţ. Am menţionat descoperirea mea 
cuiva, care mi-a sugerat să o citesc. 

Zilele treceau, şi într-o seară am vizi-
tat-o pe sora mea, care era o sfântă din 
zilele din urmă. Misionarii cu timp deplin 
erau acolo şi ei cântau imnul „Copil al 
Domnului”. Am ştiut chiar atunci că 
misionarii puteau să răspundă întrebărilor 
mele. 

După primirea discuţiilor şi obţinerea 
unei mărturii, am fost botezată. Astăzi, 
pot mărturisi cu toată siguranţa că Joseph 
Smith L-a văzut pe Tatăl şi pe Fiul Său, Isus 
Hristos. 

Cred că nu a fost o coincidenţă că, 
amândoi, soţul meu şi cu mine, am găsit 
Cartea lui Mormon. Chiar dacă soţul meu 
nu a putut să fie botezat în timpul vieţii 
sale, sunt fericită, deoarece datorită rân-
duielilor efectuate în templu, el şi cu mine 
şi cei doi preţioşi copii ai noştri, putem fi 
împreună ca familie pentru toată eternita-
tea. Cartea lui Mormon ne-a adus laolaltă 
şi ne-a adus pace în sufletele noastre. 
María Mash, Guatemala
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Relatările din 
carte sunt pline 
de căutările 
părinţilor de a 
insufla copiilor 
lor promisiunea 
lui Isus Hristos şi 
speranţa Lui. 
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EVENIMENTE DIN VECHIME,  
UTILIZĂRI ÎN ZILELE NOASTRE

Pot să găsesc totdeauna răspunsuri în 
Cartea lui Mormon. Eu învăţ multe  

lucruri din studierea ei şi simt că mă 
schimb în bine. 

Recent, mă gândeam ce să fac acum, 
când cei şase copii ai mei au crescut. Mă 
întrebam ce dorea Tatăl Ceresc să fac. 

Studiind scripturile, cum făceam de 
obicei, am ajuns la una dintre povestirile 
despre război din Cartea lui Mormon. 
Am fost uimită de chemarea lui Moroni 
de a acţiona pentru a apăra, printre alte 
lucruri, familiile (vezi Alma 46:12). Nefiţii 
erau hotărâţi să-şi apere familiile. Când 
am citit acea povestire, m-am hotărât că, 
indiferent ce-ar fi, doream să am acelaşi 
ţel în viaţa mea, acela de a-mi apăra fami-
lia. A fost o experienţă personală, plăcută. 

Ştiu că această carte, Cartea lui  
Mormon, a fost scrisă pentru zilele  
noastre. Sunt recunoscătoare că mă 
pot baza pe această carte pentru a mă 
îndruma în viaţă; ea este, într-adevăr,  
o bară de fier (vezi 1 Nefi 8).
Eun Jung, Coreea

cuvintele despre care ei mi-au spus că mamele lor îi învă-
ţaseră pe ei …

Acum, aceasta era credinţa acestora despre care eu am 
vorbit; ei sunt tineri, iar minţile lor sunt curajoase; şi ei 
şi-au pus încrederea lor în Dumnezeu întotdeauna …

 fuseseră învăţaţi de către mamele lor că dacă ei nu se 
vor îndoi, atunci Dumnezeu îi va elibera. 

Şi ei mi-au repetat mie cuvintele mamelor lor, zicând: 
«Noi nu ne îndoim că mamele noastre au ştiut aceasta»” 
(Alma 57:21, 27; 56:47–48).

Aş dori să vă invit să meditaţi la aceste întrebări pentru 
a vă ajuta să puneţi în practică învăţăturile din Cartea lui 
Mormon în famila dumneavoastră: 

•  Care pasaj din Cartea lui Mormon ne învaţă că toţi 
copiii au nevoie să vadă integritatea şi neprihănirea în 
credinţa părinţilor lor? 

•  Ce sfat dat de taţii din Cartea lui Mormon fiilor lor am 
putea să-l împărtăşim copiilor noştri? 

•  Ce anume învăţăm despre eforturile noastre depuse 
pentru copiii noştri care nu sunt supuşi? 

•  Cum împărtăşesc părinţii din Cartea lui Mormon copii-
lor lor crezurile lor profunde? 

•  Ce învăţăm despre credinţă când este transmisă de la o 
generaţie la alta? 

Nu există nimic mai important de împărtăşit cu altci-
neva decât credinţa în Domnul Isus Hristos. Ea ne aduce 
înţelegere faţă de încercările vieţii, fericire printre greutăţi 
şi viaţă veşnică în lumea care va veni. 

Sunt multe influenţe în lume care ne smulg pe noi şi pe 
familiile noastre de la această credinţă care este cea mai 
vitală. Cartea lui Mormon ne invită pe noi şi pe familiile 
noastre să îmbrăţişăm credinţa în Domnul Isus Hristos şi 
să împărtăşim principiile care vor ajuta familiile noastre să 
aibă succes. 

Mărturisesc despre Cartea lui Mormon că este adevărată 
şi că într-adevăr i-a fost predată profetului Joseph Smith 
de îngerul Moroni, sub îndrumarea Domnului Isus Hristos. 
Cartea este pentru zilele noastre, pentru copiii şi nepoţii 
noştri. Dacă o deschidem în fiecare zi cu credinţă, eu vă 
promit că Spiritul Domnului va fi asupra noastră şi familiile 
noastre vor fi veşnic binecuvântate. ◼LE
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Din scripturi
Alma 53; 56–58

Dacă nu  
ne îndoim

Studiaţi acest material şi, după cum este potrivit, discu-
taţi-l cu surorile pe care le vizitaţi. Folosiţi întrebările 
pentru a vă ajuta să le întăriţi pe surorile dumnea-
voastră şi pentru a face din Societatea de Alinare  
o parte activă din propria dumneavoastră viaţă. 

Ce pot să  
fac eu? 
1. Cum pot să-mi 
ajut surorile să 
recunoască şi să 
acţioneze asupra 
puterii pe care o 
au de a influenţa 
generaţia care se 
ridică?

2. Ce inspiraţie 
voi găsi în Car-
tea lui Mormon 
pentru a răspunde 
provocărilor pe 
care le întâmpin 
astăzi?

Credinţă • Familie • Alinare 

În Cartea lui Mormon, citim despre tineri băieţi 
exemplari care erau nespus de viteji, curajoşi 

şi puternici. „Da, erau oameni ai adevărului şi ai 
sobrietăţii, căci ei au fost învăţaţi să ţină poruncile 
lui Dumnezeu şi să păşească drepţi înaintea Lui” 
(Alma 53:21). Aceşti tineri băieţi credincioşi le-au 
adus onoare mamelor lor – exemplele şi învăţătoa-
rele lor. 

Mamele luptătorilor lui Helaman au trăit în 
timpuri care nu se aseamănă cu timpurile noastre. 
Condiţiile lor erau grele şi periculoase şi tinerii erau 
chemaţi să apere libertatea fizică şi spirituală. As-
tăzi, noi trăim într-o lume în care „n-avem de luptat 
împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpetenii-
lor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor în-
tunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii 
care sunt în locurile cereşti” (Efeseni 6:12). 

În timpurile provocatoare este nevoie de părinţi 
puternici şi de exemple care să predea adevărul pe 
care războinicii lui Helaman îl cunoşteau. „Dacă 
ei nu se vor îndoi, atunci Dumnezeu îi va elibera” 
(Alma 56:47). Astăzi, predarea şi exemplificarea 
acestui adevăr necesită vigilenţă. Cu toate acestea, 
nu trebuie să ne fie teamă. Când ştim cine suntem, 
cine este Dumnezeu şi că am făcut legăminte cu 
El, noi – asemenea acestor mame ale luptătorilor – 
vom avea o influenţă bună. 

Foarte probabil, fiecare dintre cei 2.060 de 
războinici ai lui Helaman era influenţat de către o 
mamă. Dar aceste mame nu au acţionat singure. 
Împreună cu alte femei şi alţi bărbaţi neprihăniţi, 
aceste mame trebuie să-şi fi unit credinţa şi exem-
plul lor pentru a preda puterea legămintelor. Tinerii 
din acele zile au înţeles legământul pe care l-au 
făcut părinţii lor de a nu se angaja în război. Şi 
chiar dacă părea imposibil, un Tată Ceresc iubitor 
a deschis o cale pentru aceşti părinţi de a-şi ţine 
legămintele lor – şi a-şi apăra libertatea (vezi Alma 
56:5–9). În acelaşi mod, noi trebuie să ne onorăm 
legămintele, astfel încât copiii şi tinerii – propriii 
noştri copii şi cei din episcopiile, ramurile, veci-
nătăţile şi comunităţile noastre – să înţeleagă şi să 
sprijine ţinerea legămintelor. 

M E S A J U L  Î N V Ă Ţ Ă T O A R E L O R  V I Z I T A T O A R E

Pentru mai multe 
informaţii, vizitaţi 
www .reliefsociety . 
lds.org. 

Când ne onorăm legămintele, Tatăl Ceresc 
poate pregăti calea pentru noi. Noi trebuie 
să trăim, cu stricteţe, conform legămintelor 
noastre. Putem, de exemplu, să fim fideli în 
rugăciune, în studierea scripturilor, în deţine-
rea unei recomandări valabile pentru templu, 
în a ne îmbrăca decent, în cinstirea zilei de 
sabat. Dacă procedăm astfel, copiii noştri vor 
cunoaşte şi vor putea să spună: „Noi nu ne 
îndoim că mamele noastre au ştiut aceasta” 
(Alma 56:48).

Femeile sfinte din zilele din urmă care 
recunosc că tăria lor vine din ispăşirea Dom-
nului nu renunţă în perioadele grele şi descu-
rajatoare. Păzind legămintele, noi ne remarcăm 
în sprijinirea, hrănirea spirituală şi protejarea 
copiilor şi a tinerilor, astfel încât, într-o zi, să 
putem spune despre această generaţie care se 
ridică: „Niciodată nu am văzut un curaj atât de 
mare; nu, nu printre toţi” (Alma 56:45). ◼

Julie B. Beck, preşedinta generală a Societăţii  
de Alinare 

ILU
ST

RA
ŢIE

 F
O

TO
 D

E 
RO

BE
RT

 C
AS

EY
 



 O c t o m b r i e  2 0 1 1  47

&

?

bbb

bbb

44

44

œ
1. Do
2. A
3. Cu
4. Do

œ

œ
œ

..œœ
jœœ œœ œœ

uæ
ceøti
He
uæ

mii
vi
la

mii

de
teji
man
de

bravi
frafli
în

bravi

..œœ J
œœ œœ œœ

œœ œœ
ti
au

frun
ti

neri,
fost
te,

neri

pu
în
a

nu

œœ œœ

..œœ
jœœ œœ œ

ter
væ

ceøti
au

nici,
flafli
pu
a

cu
de
ter
ban

ra
ma
nici
do

œ

.

.œœ J
œœ

œ
œ œœ

. œ
joøi
me
frafli,
nat,

La
Sæ
U
Cu

œ œ

.

. œ
œ

-- - - - -
- - - - -

- - - - - - -
- - - - -

&

?

bbb

bbb

..œœ
jœœ œœ œœ

stri
se–n
nifli
tæ

gæ
crea
în
ri

tul
dæ
cre
a

de
în
din
lui

..œœ J
œœ œœ œœ

œœ œœ œœ
œœ

lup
Dum

flæ
Dum

tæ
ne
fer
ne

au
zeu,
mæ
zeu

ræs
drepfli

au
ei

œœ œœ œœ œœ

..œœ
jœœ œœ œœ

puns
sæ

lup
au

tofli
fi

tat
î

bu
e–n

ne–n
na

cu
fap
fri
in

.

.œœ J
œœ œœ œœ

.. œ
roøi:
te.

cafli.
tat.

Dum
Cæci
N–au
Cre

œ

. œœœ

- - - -- - -
- - - - - -

- - - - - -
- - - - - - - -

&

?

bbb

bbb

..œœ
jœœ œœ œœ

ne
Dom
vrut
din

zeu
nul
sæ
fla

es
îi
ve
i–a

te
va
rse
în

.

.
œ
œ J

œ
œ

œœ œ
œ

œœ œœ
cu
pæ
sân
tæ

noi,
zi
ge,
rit,

pe
øi
ci

nici

œœ œœ

.œ jœ œ œ

El
îi
li
u

noi
va

beri
nul

Îl
ræs
sæ

n–a

slu
plæ
fi

pier

.œ Jœ œ œ

..œœn
J
œœ œœ œœ

.. œ
jim
ti
e;
it,

Nu
Da
Au
Cu

œ

.. œœ

-- -
- - - - -

- - -- -
- - - -

&

?

bbb

bbb

..œœ
jœœ œœ œœ

ne
cæ
lup
for

e
în
tat
flæ

fri
El

pen
au

cæ
vor
tru
lup

..œœ J
œœ œœ œœ

..œœ
jœœ œœ œœ

sæ
cre

Dum
tat,

mu
de
ne

cæci

rim,
øi

zeu,
Dum

la
nu
via
ne

..œœ J
œœ œ œ

œ
œ

œœ œ .œ jœ
lup
se
flæ,
zeu

tæ
vor
fa

i–a

tofli
în
mi
o

por
do
li

cro

œ œ œ œ

œ
œ œœ

.

.
œ
œ J

œ
œ

..
nim.

i.
e.

tit.

œ.

- -- -
-- -

- - -
-- - - - -

- - - - -

Douæ mii de tineri ræzboinici

© 2009 Bonnie Hart Murray øi Janice Kapp Perry. Toate drepturile rezervate. 
Acest cântec poate fi copiat doar pentru folosirea ocazionalæ, în Bisericæ sau acasæ, în scopuri necomerciale. 
Aceastæ notæ trebuie inclusæ pe fiecare copie.

Cu înflæcærare = 96–100q
Textul: Bonnie Hart Murray

Muzica: Janice Kapp Perry

[

]

Alma 53; 56–57

DOUĂ MII DE TINERI CURAJOŞI



48 L i a h o n a

Învăţături pentru  
zilele noastre

Domul Îşi aduce 
aminte de noi

„Vă amintesc cuvin-
tele Domnului care 
se găsesc în Cartea 
lui Eter din Cartea lui 
Mormon. Domnul a 
spus: «Voi nu puteţi 
să treceţi peste aceste 
adâncuri mari dacă 
Eu nu vă pregătesc 
împotriva valurilor 
şi a inundaţiilor care 

vor veni» [Eter 2:25]. 
Dragi fraţi şi surori, 
El ne-a pregătit. 
Dacă suntem atenţi 
la cuvintele Sale şi 
trăim în conformitate 
cu poruncile, vom 
supravieţui acestui 
timp al îngăduinţei 
şi al ticăloşiei – un 
timp care poate fi 
comparat cu valurile 
şi cu vânturile şi cu 
inundaţiile care pot 
distruge. El îşi aduce 
aminte întotdeauna 
de noi. Ne iubeşte şi 
ne va binecuvânta 
atunci când facem 
ceea ce este drept.”
Preşedintele Thomas S. 
Monson, „Cuvânt de înche-
iere”, Liahona, noiembrie 
2009, p. 109. 

Isus este Hristosul
„Cartea lui Mormon 
este cea mai puter-
nică mărturie scrisă 
pe care o avem cu 
privire la faptul că 
Isus este Hristosul. 
Care a fost baza pen-
tru primirea Duhului 
Sfânt, după cum a 
spus Nefi? Credinţa în 
Domnul Isus Hristos. 
Citirea Cărţii lui Mor-
mon, acum şi atunci, 
va asigura credinţa în 
Domnul Isus Hristos? 
Nu veţi considera că 

este suficient, dacă 
citiţi din cartea lui 
Nefi cu atenţie. El a 
spus: «este darul… 
pentru toţi aceia care 
îl caută cu sârguinţă». 
Sârguinţă înseamnă, 
cu siguranţă, în mod 
regulat. Şi, înseamnă, 
cu siguranţă, cuge-
tare şi rugăciune. 
Şi rugăciunea va 
include, cu siguranţă, 
dorinţa înflăcărată de 
a cunoaşte adevărul. 
A face mai puţin nu 
înseamnă nici pe 
departe să fii sârguin-
cios. Şi, ceva mai pu-
ţin, nu va fi suficient 
pentru dumneavoas-
tră şi pentru mine.” 
Preşedintele Henry B. 
Eyring, primul consilier în 
Prima Preşedinţie, „Going 
Home”, în Brigham Young 
University 1986–1987 Devo-
tional and Fireside Speeches 
(1987), p. 77–78.

O declaraţie despre 
Evanghelie

„Elementele esen-
ţiale ale mesajului 
Evangheliei se găsesc 
în toate scripturile 
sfinte, dar cel mai clar 
ne sunt explicate în 
Cartea lui Mormon şi 
în revelaţiile profetu-
lui Joseph Smith. Aici, 
Isus Însuşi declară 
limpede doctrina 
Sa şi Evanghelia Sa, 
pe care copiii lui 
Dumnezeu trebuie 
să le respecte pentru 
a «avea viaţă veşnică» 
(D&L 14:7).”
Preşedintele Dieter F. 
Uchtdorf, al doilea consilier 
în Prima Preşedinţie, „Nu 
avem motive să ne bucu-
răm?”, Liahona, noiembrie 
2007, p. 19.



Noi învăţăm de la profeţii din vechime că în Cartea lui Mormon se găsesc multe 
„[lucruri] clare şi preţioase” care au fost păstrate pentru a ne instrui în zilele noas-
tre (vezi 1 Nefi 13:40; 19:3). Aceste adevăruri asigură claritate şi înţelegere sporită 

a plenitudinii Evangheliei lui Isus Hristos şi îi ajută pe cursanţii care studiază Cartea lui 
Mormon să navigheze prin încercările vieţii cu speranţă şi tărie. În următoarele citate, 
profeţi şi apostoli moderni depun mărturie despre aceste învăţături importante. 

DOUĂ BUCĂŢI 
DE LEMN DEVIN 
UNA

Aproape de la 
naştere, am fost 

în posesia Bibliei 
totuşi până când 
nu am primit un 
exemplar al Cărţii 
lui Mormon, nu 
eram familiarizat 
cu toate princi-
piile Evangheliei. 
Am descoperit că 
întreaga Evanghelie 
a lui Isus Hristos este 
accesibilă doar prin 
cunoaşterea celei de 
a doua „bucăţi de 
lemn” (vezi Ezechiel 
37:15–17). Când 
cele două s-au unit 
pentru mine, ele 
mi-au asigurat o 
experienţă care mi-a 
schimbat viaţa – o 
cunoaştere sporită 
despre cine sunt şi 
despre potenţialul 
meu de a deveni 
parte din familia 
veşnică a lui Dum-
nezeu. Această 
profeţie combinată 
– „să fie una în 
mâna ta” (versetul 
17) – a devenit posi-
bilă deoarece două 
surori misionare 
credincioase mi-au 
adus şi mi-au lăsat 
un exemplar al celei 
de-a doua bucăţi de 
lemn. 

Înainte, mergeam 
cu lumina unei 
lumânări, acum 
fiecare ungher şi 
spaţiu strâmt sunt 
luminate de plenitu-
dinea binecuvântări-
lor Evangheliei. Simt 
că mi s-a insuflat o 
viaţă nouă. 
Ary Sala, Columbia Brita-
nică, Canada

Botezul copiilor 
mici

„[Unii oameni cred] 
despre copiii mici că 
ei sunt concepuţi în 
păcat şi că intră în 
viaţa muritoare într-o 
stare de corupţie fi-
rească. Acea doctrină 
este falsă! 

«Dacă eu am aflat 
adevărul», scria  
Mormon, «au fost 
certuri printre voi în 
legătură cu boteza-
rea pruncilor voştri» 
(Moroni 8:5).

El a numit cearta 
lor «greşeală groso-
lană» şi a scris: …

‛Ascultaţi de 
cuvintele lui Hris-
tos, Mântuitorul 
vostru, Domnul şi 

Dumnezeul vostru. 
Iată, Eu am venit pe 
lume nu ca să-i chem 
pe cei drepţi, ci pe 
cei păcătoşi, la po-
căinţă; cei întregi nu 
au nevoie de doctor, 
ci numai cei bolnavi; 
de aceea, pruncii 
sunt întregi, căci 
ei nu sunt în stare 
să păcătuiască; de 
aceea, blestemul lui 
Adam este luat de pe 
ei prin Mine aşa încât 
acesta nu are nicio 
putere asupra lorʼ …

«Şi în felul acesta 
Duhul Sfânt a arătat 
cuvântul lui Dumne-
zeu către mine; de 
aceea, fiul meu prea-
iubit, eu ştiu că este 
bătaie de joc în faţa 
lui Dumnezeu ca voi 
să botezaţi pruncii» 
(Moroni 8:7–9) …

Citiţi întreaga lui 
epistolă. Este doc-
trină adevărată.” 
Preşedintele Boyd K Packer, 
preşedintele Cvorumului 
celor Doisprezece Apostoli, 
„Little Children”, Ensign, 
noiembrie 1986, p. 17. 

Avertizări din  
Cartea lui Mormon

„Printre lecţiile pe 
care le învăţăm din 
Cartea lui Mormon 
sunt şi cele privind 
cauza şi efectul răz-
boiului şi în ce condi-
ţii este el justificat. Se 
vorbeşte despre răul 
şi pericolul combina-
ţiilor secrete, care au 
loc pentru a obţine 
putere şi stăpânire 
asupra popoarelor. 
Se vorbeşte despre 
realitatea Satanei 
şi se dau indicaţii 
despre unele dintre 
metodele pe care le 
foloseşte el. Ni se 
dau îndrumări despre 
folosirea corectă a 
avuţiei. Ni se vorbeşte 

despre adevărurile 
clare şi preţioase ale 
Evangheliei şi despre 
realitatea şi divinita-
tea lui Isus Hristos 
şi despre sacrificiul 
Său ispăşitor pentru 
întreaga omenire. Ne 
informează despre 
adunarea casei lui 
Israel în ultimele zile. 
Ni se vorbeşte despre 
scopul şi principiile 
muncii misionare. Ne 
avertizează împotriva 
mândriei, a indiferen-
ţei, împotriva lăsării 
lucrurilor de pe o 
zi pe alta, împotriva 
pericolelor tradiţiilor 
neadevărate, împo-
triva ipocriziei şi a 
infidelităţii. 

Acum, este res-
ponsabilitatea noastră 
de a studia Cartea lui 
Mormon, de a învăţa 
principiile ei şi de a 
le pune în practică în 
vieţile noastre.” 
Vârstnicul L. Tom Perry din 
Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, „Binecuvântări 
care rezultă din citirea Cărţii 
lui Mormon”, Liahona, 
noiembrie 2005, p. 8. 
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FAMILIA ESTE VEŞNICĂ

Citeam Cartea lui Mormon de când fusesem botezat, 
în anul 1985. Dar, doar după ce m-am căsătorit, ceea 

ce am citit despre călătoriile fiilor lui Lehi din Ierusalim şi 
înapoi, a devenit plin de înţeles pentru mine în relaţia cu 
propria mea familie. 

Se pare că Domnul dorea ca Lehi să aibă o familie 

veşnică. Mai întâi, El i-a spus lui Lehi să lase totul în urma 
lui şi să-şi salveze familia de la acel moment ducând-o către 
pământul făgăduinţei. Când ei erau încă în pustiu, Domnul 
i-a spus lui Lehi să-i trimită înapoi pe fiii lui să aducă croni-
cile membrilor familiei din trecut. După aceea, El i-a trimis 
să-i aducă pe Ismael şi pe fiicele lui. Aceasta era pregătirea 
pentru viitoarea lor familie.

Toate lucrurile vor 
fi restaurate

„Natura universală şi 
exactă a învierii este 
descrisă cu strălucire 
în Cartea lui Mormon. 
Profetul Amulec ne-a 
învăţat:

«Moartea lui  
Hristos va dezlega  
legăturile acestei 
morţi vremelnice, 
astfel ca toţi să fie 
ridicaţi din moartea 
vremelnică.

Spiritul şi corpul 
vor fi reunite în forma 
lor perfectă; mem-
brele şi încheieturile 
vor fi refăcute într-o 
formă potrivită, chiar 
aşa cum suntem noi 
acum …

Acum, această re-
constituire o să vină 
la toţi, bătrân şi tânăr, 
sclav şi liber, bărbat 
şi femeie, nedrept 
şi drept; şi va fi aşa 
încât niciun fir de păr 
de pe capul lor nu 
va fi pierdut; fiecare 
lucru va fi reconstituit 
în forma lui perfectă» 
(Alma 11:42–44).

Alma, de aseme-
nea ne-a învăţat că la 
înviere «toate lucru-
rile vor fi restaurate 
în forma lor proprie 
şi perfectă» (Alma 
40:23) …

Ce mângâiere să 
ştim că toţi aceia care 
au fost dezavantajaţi 
în lume de defecte 
din naştere, de ne-
dreptăţi muritoare, de 
boală sau de înrăută-
ţiri naturale datorate 
vârstei înaintate vor 
fi restauraţi în formă 
«proprie şi perfectă».”
Vârstnicul Dallin H. Oaks, 
din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli, „Învierea”, 
Liahona, iulie 2000, p. 17.

Pericolele  
combinaţiilor 
secrete

„Cartea lui Mormon  
ne învaţă cum 
combinaţiile secrete 
angajate în nelegiuiri 
reprezintă o pro-
blemă serioasă, nu 
doar pentru anumite 
persoane şi pentru 
familii, ci şi pentru 
întreaga civilizaţie. 
Printre combinaţiile 
secrete din zilele de 
astăzi sunt bandele, 
traficanţii de droguri 
şi criminalii organizaţi 

în familii. Combina-
ţiile secrete din zilele 
noastre funcţionează 
foarte asemănător cu 
tâlharii lui Gadianton 
din timpurile Cărţii 
lui Mormon… Unele 
dintre scopurile lor 
sunt «să ucidă şi să 
jefuiască şi să fure şi 
să preacurvească şi 
să facă tot felul de 
ticăloşii împotriva 
legilor ţării lor şi a 
legilor lui Dumnezeu» 
[Helaman 6:23].

Dacă nu suntem 
atenţi, combinaţiile 
secrete de astăzi 
pot obţine putere 
şi influenţă tot atât 
de repede şi tot atât 
de complet cum au 
făcut în Cartea lui 
Mormon.” 
Vârstnicul M. Russell 
Ballard, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, 
„Standing for Truth and 
Right”, Ensign, noiembrie 
1997, p. 38. 

Mărturii despre 
Cartea lui Mormon 
din partea altor 
membri ai Cvoru-
mului celor Doi-
sprezece Apostoli 
pot fi găsite în acest 
număr al revistei la 
paginile 10, 28, 32, 
38 şi 80. 
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MERGÂND ÎNAINTE  
CU LUMINĂ

În Eter, capitolul 2, citim despre 
fratele lui Iared care era îngrijorat, 

deoarece în corăbiile lor nu era lu-
mină. Când L-a întrebat pe Domnul 
despre aceasta, Domnul a răspuns 
cu o întrebare: „Ce vreţi voi să pre-
gătesc Eu pentru voi pentru ca voi să 
aveţi lumină?” (versetul 25). 

M-am gândit mult la modul în 
care fratele lui Iared a răspuns la 
întrebarea Domnului. Mai întâi, el 
a urcat pe un munte, unde „a topit 
dintr-o stâncă şaisprezece pietre 
mici” (Eter 3:1). El le-a dus pe vârful 
muntelui, unde s-a rugat. A început, 
fiind umil înaintea Domnului. El a 
cerut milă şi a recunoscut puterea pe 
care o avea Domnul de a răspunde 
la rugăciunea lui. După aceea, el a 
dat dovadă de credinţă spunând: 
„Noi ştim că Tu eşti în stare să arăţi 
putere mare” (Eter 3:5). Fratele lui 
Iared I-a cerut Domnului să atingă 
pietrele astfel ca ele să poată lumina 
corăbiile. 

Acest pasaj a schimbat modul de 
a mă ruga. Înainte, deseori, ceream: 
„Tată, ce ai vrea Tu ca eu să fac?”. 
În realitate, multe situaţii cer ca 
eu să mă gândesc, să-mi analizez 
resursele, să vin cu un plan, şi, apoi 
să merg la Tatăl şi să-L întreb dacă 
planul este bun – după aceea să mă 
rog pentru miracolele pe care nu le 
pot realiza eu singur. 
Elena Gómez de Santurión, Uruguay

Crearea legăturii dintre prezentul, trecutul şi viitorul familiei noastre 
veşnice este o responsabilitate importantă pe care trebuie să o păstrăm 
ca pe o comoară – la fel cum a făcut Lehi. Poate că aceste experienţe 
l-au ajutat pe Lehi să fie pregătit pentru viziunea pomului vieţii şi o înţe-
legere a faptului că dragostea lui Dumnezeu trebuie cultivată în cadrul 
unei familii veşnice. 
Salote Malani Maiwiriwiri, Hawaii, SUA

Depăşirea  
provocărilor vieţii

„Cartea lui Mormon 
conţine mesaje care 
au fost plasate acolo 
în mod divin pen-
tru a arăta cum să 
corectăm influenţa 
falselor tradiţii şi 
cum să primim o 
plenitudine a vieţii. 
Ea ne învaţă cum să 
rezolvăm problemele 
şi provocările pe 
care le întâmpinăm 
astăzi… [Domnul] a 
asigurat calea pentru 
a corecta erorile 
serioase ale vieţii, dar 
această îndrumare 
este fără valoare dacă 
ea rămâne încuiată 
într-o carte închisă.” 
Vârstnicul Richard G. 
Scott din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, „True 
Friends That Lift,” Ensign, 
noiembrie 1988, p. 76. 

Un memento al le-
gămintelor noastre

„Ni se aduce aminte 
în Cartea lui Mormon 
că botezul este un 
legământ de a «[fi] 
martorii lui Dumne-
zeu [şi ai împărăţiei 
Lui] în toate timpurile 
şi în toate lucrurile 
şi în toate locurile în 
care se întâmplă să 
vă aflaţi, chiar până la 
moarte, ca să puteţi 
să fiţi mântuiţi de 
Dumnezeu şi să vă 
număraţi printre aceia 
de la învierea dintâi, 
pentu ca să puteţi 
avea viaţă veşnică» 
(Mosia 18:9; subli-
niere adăugată).” 
Vârstnicul Robert D. Hales, 
din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli, „Legământul 
botezului: a fi în împărăţie 
şi din împărăţie”, Liahona, 
ianuarie 2001, p. 7. 

Binecuvântările 
supunerii

„În numeroase  
locuri din Cartea lui 
Mormon, oamenilor 
li s-a promis că ei vor 
prospera în ţară dacă 
vor «ţine poruncile» 
[vezi 1 Nefi 2:20; 
2 Nefi 4:4]. Această 
promisiune este 
deseori însoţită de 
avertismentul că, 
dacă ei nu vor ţine 
poruncile lui Dumne-
zeu, ei vor fi alungaţi 
din prezenţa Sa [vezi 
Alma 36:30].” ◼
Vârstnicul Quentin L. Cook, 
din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli, „Sper că ştii 
că am trecut prin momente 
grele”, Liahona, noiembrie 
2008, p. 104. 
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Iubiţii mei fraţi şi surori, astăzi aş dori să vor-
besc despre unul dintre cele mai importante 
daruri care au fost date lumii în timpurile 

moderne. Darul la care mă gândesc este mult 
mai important decât orice invenţie care a apărut 
în urma descoperirilor industriale şi tehnologice. 
Acesta este un dar de valoare mai mare pentru 
omenire decât chiar multele progrese minunate 
pe care le-am văzut în medicina modernă. Are o valoare 
mai mare pentru omenire decât perfecţionarea zborurilor 
sau a deplasărilor în spaţiu. Vorbesc despre darul Cărţii lui 
Mormon, oferit omenirii cu 156 de ani în urmă.

Darul a fost pregătit de mâna Domnului de-a lungul 
unei perioade de mai mult de o mie de ani, apoi a fost 
ascuns de El, astfel încât să fie păstrat în puritatea lui pentru 
generaţia noastră. Probabil că nu există nimic care să măr-
turisească mai clar despre importanţa acestei moderne cărţi 
de scriptură decât ceea ce a spus Domnul Însuşi despre ea. 

Prin propria Sa gură, El a mărturisit (1) că ea este ade-
vărată (D&L 17:6), (2) că ea conţine adevărul şi cuvintele 
Sale (D&L 19:26), (3) că ea a fost tradusă prin putere de 

sus (D&L 20:8), (4) că ea conţine plenitudinea 
Evangheliei lui Isus Hristos (D&L 20:9; 42:12), (5) 
că ea a fost dată prin inspiraţie şi confirmată prin 
slujirea îngerilor (D&L 20:10), (6) că ea dovedeşte 
că scripturile sfinte sunt adevărate (D&L 20:11) 
şi (7) că cei care o primesc în credinţă vor primi 
viaţă veşnică (D&L 20:14).

A doua mărturie puternică despre importanţa 
Cărţii lui Mormon este aceea de a observa unde a plasat 
Domnul apariţia ei în programul desfăşurării restaurării. 
Singurul lucru care a precedat-o a fost Prima Viziune. În 
această manifestare minunată, profetul Joseph Smith a 
învăţat despre adevărata natură a lui Dumnezeu şi faptul că 
Dumnezeu avea o lucrare pentru el de realizat. Apariţia Căr-
ţii lui Mormon era următorul lucru care trebuia să urmeze. 

Gândiţi-vă la acest lucru în raport cu ceea ce implică 
el. Apariţia Cărţii lui Mormon a precedat restaurarea preo-
ţiei. Ea a fost publicată cu câteva zile înainte ca Biserica 
să fie organizată. Sfinţilor li s-a dat Cartea lui Mormon 
s-o citească înainte de a li se da revelaţiile care descriau 
doctrine atât de importante, cum ar fi cele trei grade ale 

CARTEA LUI MORMON –  

Ezra Taft Benson a devenit al 13-lea preşedinte al Bisericii la 10 noiembrie 1985. El a rămas  
cunoscut pentru mărturia sa despre puterea Cărţii lui Mormon şi pentru atenţia deosebită acordată  
importanţei acesteia în studiul zilnic al scripturilor, în munca misionară şi în predarea Evangheliei.  

Acest an marchează a 25-a aniversare a acestei cuvântări rostite la conferinţa generală din octombrie 1986.

Preşedintele 
Ezra Taft Benson 

(1899–1994) 
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cheia de boltă  
a religiei noastre
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gloriei, căsătoria celestială sau munca pentru 
cei decedaţi. Ea a apărut înainte de organiza-
rea cvorumurilor preoţiei şi a Bisericii. Nu ne 
spune acest lucru ceva despre modul în care 
Domnul consideră această lucrare sfântă?

Odată ce înţelegem ceea ce simte Domnul 
cu privire la această carte, nu trebuie să ne 
surprindă că El, de asemenea, dă avertizări 
solemne despre cum să o primim. După ce 
menţionează că cei care primesc Cartea lui 
Mormon cu credinţă, făcând fapte drepte, vor 
primi o coroană de viaţă veşnică (vezi D&L 
20:14), Domnul continuă cu această aver-
tizare: „Dar pentru cei care îşi vor împietri 
inimile în necredinţă şi o vor respinge, ea se 
va întoarce spre ei aducându-le condamnare” 
(D&L 20:15).

În anul 1829, Domnul i-a avertizat pe sfinţi 
că nu trebuie trateze fără respect lucrurile 
sacre (vezi D&L 6:12). Cu siguranţă, Cartea 
lui Mormon este un lucru sfânt şi totuşi mulţi 
o tratează fără respect sau, cu alte cuvinte, cu 
uşurinţă, ca şi cum ar fi de mică importanţă. 

În anul 1832, când unii dintre primii misio-
nari s-au întors de pe câmpul lor de muncă, 
Domnul i-a mustrat pentru că au tratat Cartea 
lui Mormon cu uşurinţă. Din cauza acelei 
atitudini, a spus el, minţile lor au fost întune-
cate. Tratarea cu uşurinţă a acestei cărţi sacre 
a adus o pierdere a luminii nu numai pentru 
ei; ea a adus, de asemenea, întreaga Biserică 
sub condamnare, chiar pe toţi copiii Sionu-
lui. Şi Domnul a spus: „Şi ei vor rămâne sub 
această condamnare până când se vor pocăi 
şi îşi vor aminti de noul legământ, chiar de 
Cartea lui Mormon” (D&L 84:54–57).

Faptul că noi avem Cartea lui Mormon cu 
noi de mai mult de un secol şi jumătate o 
face să fie mai puţin importantă pentru noi 
astăzi? Ne amintim de noul legământ, chiar 
Cartea lui Mormon? În Biblie, avem Vechiul 
Testament şi Noul Testament. Cuvântul tes-
tament este transpunerea în limba engleză 

a unui cuvânt din limba greacă ce poate, de 
asemenea, să fie tradus prin legământ. Acesta 
este lucrul pe care a vrut să-l spună Domnul, 
atunci când a numit Cartea lui Mormon „noul 
legământ”? Este într-adevăr un alt testament 
sau o altă mărturie a lui Isus. Acesta este unul 
dintre motivele pentru care noi am adăugat, 
recent, cuvintele „Un alt testament al lui Isus 
Hristos” la titlul Cărţii lui Mormon. 

Dacă sfinţii de la începuturi au fost certaţi 
pentru că tratau cu uşurinţă Cartea lui Mor-
mon, este condamnarea noastră mai mică 
dacă noi facem acelaşi lucru? Domnul Însuşi 
mărturiseşte că ea este de o importanţă veş-
nică. Poate un număr mic dintre noi să aducă 
întreaga Biserică sub condamnare pentru că 
noi tratăm fără respect lucrurile sfinte? Ce 
vom spune la judecată, când vom sta înaintea 
Lui şi vom întâlni privirea Sa pătrunzătoare, 
dacă suntem printre cei descrişi că au uitat 
noul legământ? 

Sunt trei motive principale pentru care 
sfinţii din zilele din urmă trebuie să facă din 
studiul Cărţii lui Mormon o preocupare pe 
toată durata vieţii. 

În primul rând, Cartea lui Mormon este 
cheia de boltă a religiei noastre. Aceasta a 
fost declaraţia profetului Joseph Smith. El a 
mărturisit: „Cartea lui Mormon este cea mai 
corectă carte de pe pământ şi cheia de boltă 
a religiei noastre” 1. O cheie de boltă este pia-
tra centrală într-o boltă. Ea ţine toate celelalte 
pietre în locul lor şi, dacă este mutată, bolta 
se dărâmă. 

Există trei căi prin care Cartea lui Mormon 
este cheia de boltă a religiei noastre. Ea este 
cheia de boltă în mărturiile noastre despre 
Hristos. Este cheia de boltă a doctrinei noas-
tre. Este cheia de boltă a mărturiei.

Cartea lui Mormon este cheia de boltă în 
mărturia noastră despre Isus Hristos, care 
este El Însuşi piatra din capul unghiului a 
tot ceea ce facem. Ea depune mărturie, cu 

UN PROFET  
DEPUNE MĂRTURIE
„[Cartea lui Mormon] 
este cuvântul lui Dum-
nezeu. Este a doua 
mărturie puternică a lui 
Hristos. Şi, cu sigu-
ranţă, toţi cei are cred 
cu adevărat şi Îl iubesc 
pe Mântuitor vor 
întâmpina cu bucurie o 
evidenţă suplimentară 
a divinităţii Sale.

Această carte inspi-
rată nu a fost niciodată 
corectată de traducă-
tori neautorizaţi sau 
teologi părtinitori, ci, 
vine în lume, pură şi în 
mod direct de la istorici 
şi de la cei care au 
prescurtat-o. Cartea nu 
este pusă la încercare – 
cititorii ei sunt.”
Preşedintele Spencer W. 
Kimball (1895–1985), The Tea-
chings of Spencer W. Kimball, 
ed. Edward L. Kimball (1982), 
p. 133.
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putere şi claritate, despre realitatea Sa. Spre 
deosebire de Biblie, care a trecut prin gene-
raţii de copişti, traducători şi oameni religioşi 
corupţi care au făcut schimbări în text, Car-
tea lui Mormon vine de la scriitor la cititor, 
printr-un singur pas de traducere inspirată. De 
aceea, mărturia ei despre Învăţător este clară, 
nediluată şi plină de putere. Dar ea valorează 
şi mai mult. Astăzi, mulţi dintre creştinii din 
lume resping divinitatea Salvatorului. Ei pun 
sub semnul întrebării miraculoasa Sa naştere, 
viaţa Lui perfectă şi realitatea glorioasei Sale 
învieri. Cartea lui Mormon ne învaţă simplu şi 
în termeni mai presus de orice îndoială despre 
adevărul tuturor acestor lucruri. De asemenea, 
ea pune la dispoziţie explicaţia cea mai com-
pletă a doctrinei ispăşirii. Într-adevăr, această 
carte inspirată în mod divin este o cheie de 
boltă în răspândirea mărturiei către lume că 
Isus este Hristosul 2.

Cartea lui Mormon este, de asemenea, 
cheia de boltă a doctrinei restaurării. După 
cum s-a menţionat mai sus, Domnul Însuşi a 
declarat despre Cartea lui Mormon că ea con-
ţine „plenitudinea Evangheliei lui Isus Hristos” 

(D&L 20:9). Aceasta nu înseamnă că ea con-
ţine fiecare învăţătură, fiecare doctrină care a 
fost revelată vreodată. Ci, înseamnă că în Car-
tea lui Mormon vom găsi plenitudinea acelor 
doctrine necesare pentru salvarea noastră. Iar 
ele sunt propovăduite clar şi simplu, astfel în-
cât chiar şi copiii pot învăţa căile salvării şi ale 
exaltării. Cartea lui Mormon oferă atât de mult, 
încât înţelegerea noastră privind doctrinele 
salvării se lărgeşte. Fără ea, multe lucruri din 
ceea ce este propovăduit în alte scripturi nu ar 
fi câtuşi de puţin atât de simple şi preţioase. 

În cele din urmă, Cartea lui Mormon este 
cheia de boltă a mărturiei. La fel cum bolta se 
prăbuşeşte dacă este înlăturată cheia de boltă, 
tot aşa întreaga Biserică stă neclintită sau cade 
prin veridicitatea Cărţii lui Mormon. Duşmanii 
Bisericii înţeleg clar acest lucru. Acesta este 
motivul pentru care ei merg atât de departe 
încercând să combată Cartea lui Mormon, 
deoarece dacă ea poate fi discreditată, profetul 
Joseph Smith ar fi discreditat şi el. La fel ar fi şi 
dreptul nostru la cheile preoţiei, la revelaţie şi 
la Biserica restaurată. Dar, într-un mod asemă-
nător, dacă este adevărată Cartea lui Mormon 
– şi milioane au mărturisit acum că ei au măr-
turia Spiritului că este într-adevăr adevărată 
– atunci oamenii trebuie să accepte drepturile 
restaurării şi tot ceea ce o însoţeşte. 

Da, iubiţii mei fraţi şi surori, Cartea lui 
Mormon este cheia de boltă a regiei noastre 
– cheia de boltă a mărturiei noastre, cheia de 
boltă a doctrinei noastre şi cheia de boltă în 
mărturia despre Domnul şi Salvatorul nostru. 

Al doilea motiv principal pentru care trebuie 
să facem din Cartea lui Mormon punctul cen-
tral al studiului este că ea a fost scrisă pentru 
zilele noastre. Nefiţi nu au avut niciodată 
cartea, nici lamaniţii din timpurile vechi. Ea ne 
era destinată nouă. Mormon a scris aproape 
de sfârşitul civilizaţiei nefite. Sub inspiraţia 
lui Dumnezeu, care vede toate lucrurile de 
la început, el a prescurtat cronici de sute ani, 

În Cartea lui  
Mormon vom 
găsi plenitudinea 
acelor doctrine 
necesare pentru 
salvarea noastră. 
Iar ele sunt pro-
povăduite clar şi 
simplu, astfel încât 
chiar şi copiii pot 
învăţa căile salvă-
rii şi ale exaltării.
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alegând povestirile, cuvântările şi evenimen-
tele care urmau să ne fie de cel mai mare 
ajutor. 

Fiecare dintre scriitorii Cărţii lui Mormon au 
mărturisit că el scria pentru generaţiile viitoare. 
Nefi a spus: „Mi-a promis Domnul Dumnezeu 
că aceste lucruri pe care le scriu vor fi ţinute şi 
păstrate şi trimise seminţiei mele din generaţie 
în generaţie” (2 Nefi 25:21). Fratele lui, Iacov, 
care a fost succesorul lui, a scris cuvinte simi-
lare: „Căci [Nefi] a spus că istoria poporului 
său trebuie să fie gravată pe celelalte plăci ale 
sale şi că eu trebuie să păstrez aceste plăci şi 
să le înmânez seminţiei mele din generaţie în 
generaţie” (Iacov 1:3). Enos şi Iarom au indicat 
amândoi că şi ei scriau nu pentru popoarele 
lor, ci pentru generaţiile viitoare (vezi Enos 
1:15–16; Iarom 1:2).

Mormon, însuşi, a spus: „Da, eu vă spun 
vouă, voi, rămăşiţa casei lui Israel” (Mormon 
7:1). Şi Moroni, ultimul dintre scriitorii inspi-
raţi, a văzut realmente zilele şi timpul nostru: 
„Iată”, a spus el, „Domnul mi-a arătat mie 
lucruri mari şi minunate despre ceea ce va 
trebui să se întâmple în curând, în ziua aceea 
când aceste lucruri se vor întâmpla printre voi. 

Iată, eu vorbesc către voi ca şi cum voi aţi 
fi prezenţi; şi totuşi voi nu sunteţi. Dar iată, 
Isus Hristos mi-a arătat mie, iar eu cunosc 
faptele voastre” (Mormon 8:34–35).

Dacă ei au văzut zilele noastre şi au ales 
lucrurile care urmau să fie de cea mai mare 
valoare pentru noi, nu ar trebui ca noi să 
studiem Cartea lui Mormon? Trebuie să ne 
întrebăm în mod constant: „De ce Domnul 
l-a inspirat pe Mormon (sau pe Moroni 
sau pe Alma) să includă aceasta în cronica 
lui? Ce lecţie pot să învăţ din aceasta pen-
tru a mă ajuta să trăiesc în aceste zile şi în 
această eră?”. 

Şi există exemplu după exemplu despre 
cum i se va răspunde acestei întrebări. De 
exemplu, în Cartea lui Mormon noi găsim un 

model de pregătire pentru cea de-a Doua Ve-
nire. O mare parte a cărţii se axează pe câteva 
decenii exact înainte de venirea lui Hristos 
în America. Prin studierea atentă a acelei 
perioade, putem determina de ce unii au fost 
distruşi în judecăţi teribile care precedau veni-
rea Sa şi ce i-a făcut pe alţii să stea la templu 
în ţara Abundenţa şi să atingă cu mâinile lor 
rănile de pe mâinile şi picioarele Sale. 

Din Cartea lui Mormon aflăm cum au trăit 
ucenicii lui Hristos în timp de război. În Car-
tea lui Mormon vedem nenorocirile cauzate 
de combinaţiile secrete descrise într-o realitate 
tulburătoare şi înfiorătoare. În Cartea lui  
Mormon găsim lecţii despre cum să ne com-
portăm în faţa persecuţiei şi apostaziei. Învă-
ţăm multe despre cum se realizează munca 
misionară. Şi, în Cartea lui Mormon, mai mult 
decât orice altceva, vedem pericolele mate-
rialismului şi apropierea inimilor noastre de 
lucrurile lumeşti. Se poate cineva îndoi că 
această carte ne era destinată şi că în ea găsim 
o mare putere, protecţie şi multă alinare? 

Al treilea motiv pentru care Cartea lui Mor-
mon este atât de valoroasă pentru sfinţii din 
zilele din urmă este arătat de profetul Joseph 
Smith în aceeaşi declaraţie citată mai înainte. 
El a spus: „Le-am spus fraţilor despre Cartea 
lui Mormon că este cea mai corectă carte de 
pe pământ şi cheia de boltă a religiei noastre 
şi că omul va ajunge mai aproape de Dum-
nezeu supunându-se învăţăturilor ei, decât a 
oricărei alte cărţi”. Acesta este al treilea motiv 
pentru a studia cartea. Ea ne ajută să ajungem 
mai aproape de Dumnezeu. Nu există ceva 
în adâncurile inimilor noastre care tânjeşte 
să ajungă mai aproape de Dumnezeu, să fim 
mai asemănători Lui în viaţa noastră de zi cu 
zi şi să simţim permanent prezenţa Sa alături 
de noi? Dacă este aşa, atunci, Cartea lui Mor-
mon ne va ajuta, mai mult decât orice altă 
carte, să realizăm acest lucru. 

Cartea lui Mormon nu numai că ne învaţă 

UN PROFET  
DEPUNE MĂRTURIE
„Cartea lui Mormon 
este o cronică sacră 
conţinând informaţii 
care nu se găsesc în 
nicio altă carte. Domnul 
ne-a poruncit să îm-
părţim cu toţi copiii Lui 
adevărurile Evangheliei 
nepieritoare care a 
fost revelată pentru a-i 
pregăti pentru un loc în 
împărăţia celestială … 

Mi se umple inima 
de bucurie să ştiu că 
fiecare om care va citi 
[Cartea lui Mormon] 
cu evlavie, fiecare om 
care va dori să ştie 
dacă ea este de la 
Dumnezeu sau nu, are 
promisiunea, nu de la 
Joseph Smith sau de la 
oricare fiinţă în viaţă, 
ci promisiunea Tatălui 
nostru Ceresc că va şti 
cu siguranţă că este de 
la Dumnezeu.” 
Preşedintele George Albert 
Smith (1870–1951), în Confe-
rence Report, aprilie 1936,  
p. 13–14, 15.
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adevărul, deşi într-adevăr face acest lucru. 
Cartea lui Mormon nu numai că mărturiseşte 
despre Hristos, deşi într-adevăr face şi aceasta. 
Dar aduce ceva mai mult. Există o putere în 
carte care începe să se reverse în vieţile dum-
neavoastră în momentul în care începeţi să stu-
diaţi serios cartea. Veţi găsi o putere mai mare 
de a rezista ispitei. Veţi găsi puterea de a evita 
să fiţi înşelaţi. Veţi găsi puterea de a rămâne 
pe cărarea strâmtă şi îngustă. Scripturile sunt 
numite „cuvintele vieţii” (vezi D&L 84:85) şi 
acest lucru nu este nicăieri mai adevărat decât 
în Cartea lui Mormon. Când începeţi să fiţi 
flămânzi şi însetaţi de acele cuvinte, veţi găsi în 
viaţă o abundenţă din ce în ce mai mare. 

Iubitul nostru frate, preşedintele Marion G. 
Romney… a mărturisit despre binecuvântările 
care pot veni în vieţile celor care vor citi şi 
studia Cartea lui Mormon. El a spus:

„Sunt sigur că, dacă în căminele noastre  
părinţii vor citi din Cartea lui Mormon cu evla-
vie şi în mod regulat, atât ei singuri, cât şi îm-
preună cu copiii lor, spiritul acestei importante 
cărţi va pătrunde în căminele noastre şi în toţi 
cei care trăiesc în ele. Spiritul reverenţei va 

spori; respectul reciproc şi consideraţia unuia 
faţă de celălalt va creşte. Spiritul de ceartă se 
va îndepărta. Părinţii îi vor sfătui pe copiii lor 
cu mai multă dragoste şi înţelepciune. Copiii 
vor fi mult mai afectuoşi şi mai ascultători la 
sfaturile părinţilor lor. Neprihănirea va spori. 
Credinţa, speranţa şi caritatea – dragostea 
pură a lui Hristos – va abunda în căminele şi 
în vieţile noastre, aducând pace, bucurie şi 
fericire” 3.

Aceste promisiuni – dragoste şi armonie 
sporite în cămin, respect mai mare între părinţi 
şi copii, spiritualitate şi neprihănire sporite 
– nu sunt promisiuni neîntemeiate, ci exact 
ceea ce profetul Joseph Smith avea în vedere 
când a spus că această carte, Cartea lui Mor-
mon, ne va ajuta să ajungem mai aproape de 
Dumnezeu. 

Dragi fraţi şi surori, vă implor din toată 
inima să aveţi în vedere cu toată solemnitatea 
importanţa Cărţii lui Mormon pentru dumnea-
voastră personal şi pentru întreaga Biserică.

Cu peste 10 ani în urmă, am făcut următoa-
rea afirmaţie cu privire la Cartea lui Mormon:

„Consecinţele veşnice se bazează pe reacţia 
noastră faţă de această carte? Da, fie binecu-
vântările, fie condamnările noastre.

Fiecare sfânt din ultimele zile trebuie să 
facă din studiul acestei cărţi o preocupare 
pentru întreaga viaţă. Altfel, el îşi pune sufletul 
în primejdie şi neglijează ceea ce ar fi putut 
să dea unitate spirituală şi intelectuală întregii 
sale vieţi. Este o diferenţă între un convertit 
care este clădit pe stânca lui Hristos prin in-
termediul Cărţii lui Mormon şi se ţine bine de 
bara de fier şi unul care nu este” 4.

Eu reafirm acele cuvinte faţă de dumnea-
voastră, astăzi. Să nu rămânem sub condam-
nare, cu flagelul şi judecata ei, tratând uşor 
acest important şi minunat dar pe care ni 
l-a dat Domnul. Ci, să obţinem promisiunile 
asociate cu păstrarea ei ca pe o comoară în 
inimile noastre. 

Se poate cineva 
îndoi că această 
carte ne era 
destinată şi că în 
ea găsim o mare 
putere, protecţie şi 
multă alinare? 
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TIMP DE 25 DE ANI

Cu toate că am fost un membru 
credincios al Bisericii din anul 1965, 

o singură întâmplare din 1986 a întărit 
mărturia mea despre Evanghelia restau-
rată mai mult decât orice alt lucru. 

În luna octombrie a acelui an, m-am 
dus la capela mea din Cornwall, Anglia, 
pentru a privi transmisiunea conferinţei 
generale. După ce am ascultat cuvântarea 
de importanţă istorică a preşedintelui Ezra 
Taft Benson „Cartea lui Mormon – cheia 
de boltă a religiei noastre”, am ştiut că 
pot progresa în efortul de a citi Cartea lui 
Mormon.

În acea seară, m-am dus acasă, am 
îngenuncheat şi am făcut un legământ 
faţă de Dumnezeu că nu voi mai trata 
niciodată cu uşurinţă Cartea lui Mormon. 
Acum, după 25 de ani, pot spune că nu a 
existat nici măcar o singură zi în care să nu 
fi citit din Cartea lui Mormon. 

Binecuvântările pe care le-am primit, ca 
urmare acestei decizii, au fost nenumă-
rate. În Cartea lui Mormon există un spirit 
special pe care nu-l poţi găsi nicăieri, nici 
chiar în alte cărţi de scriptură. Am simţit 
că Duhul Sfânt este aproape, ajutându-mă 
să am un sentiment de alinare în toate 
încercările, în special când soţia mea, în 
vârstă de aproape 50 de ani, a decedat în 
februarie 2007. 
Alistair Joseph Welsh, Scoţia

În Doctrină şi legăminte, secţiunea 84, ver-
setele de la 54 la 58, citim: 

„Şi în timpurile trecute, mintea voastră a fost 
întunecată datorită necredinţei şi pentru că aţi 
tratat uşor lucrurile pe care le-aţi primit –

Şi această vanitate şi necredinţă au adus 
întreaga Biserică sub condamnare. 

Şi această condamnare rămâne asupra co-
piilor Sionului, chiar asupra tuturor.

Şi ei vor rămâne sub această condamnare 
până când se vor pocăi şi îşi vor aminti de 
noul legământ, chiar de Cartea lui Mormon şi 
de poruncile precedente pe care Eu le-am dat 
lor, nu numai să vorbească, ci să facă potrivit 
celor scrise de Mine –

Pentru ca ei să dea roade vrednice de împă-
răţia Tatălui; altfel, rămâne un flagel şi o jude-
cată de revărsat asupra copiilor Sionului”. 

De când a avut loc ultima conferinţă gene-
rală, am primit multe scrisori de la sfinţi, atât 
tineri, cât şi oameni în vârstă, din toată lumea, 
care au acceptat provocarea de a citi şi de a 
studia Cartea lui Mormon. 

Am fost emoţionat de relatările lor de-
spre modul în care s-au schimbat vieţile lor 
şi despre cum s-au apropiat de Domnul, ca 
rezultat al angajamentului lor. Aceste mărturii 
minunate au reafirmat în sufletul meu cuvin-
tele profetului Joseph Smith că această carte, 
Cartea lui Mormon, este cu adevărat „cheia 
de boltă a religiei noastre” şi că un bărbat şi o 
femeie vor „ajunge mai aproape de Dumnezeu 
supunându-se învăţăturilor ei, decât oricărei 
alte cărţi”. 

Rugăciunea mea este ca, această carte, 
Cartea lui Mormon, să devină cheia de boltă a 
vieţilor noastre. ◼
Ortografia şi redactarea au fost standardizate. 

NOTE
 1. Introducere la Cartea lui Mormon. 
 2. Vezi pagina de titlu a Cărţii lui Mormon.
 3. Marion G. Romney, „The Book of Mormon”, Ensign, 

mai 1980, p. 67.
 4. Ezra Taft Benson, „The Book of Mormon Is the Word 

of God”, Ensign, mai 1975, p. 65.

Există o putere 
în carte care 
începe să se 
reverse în vieţile 
dumneavoastră 
în momentul în 
care începeţi să 
studiaţi serios 
cartea. 
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Într-o seară, colegul meu misionar şi cu 
mine, am bătut la uşa unui tânăr care era 
student dintr-o altă ţară, studiind la una 

dintre multele universităţi din Londra. El ne-a 
invitat înăuntru şi noi i-am explicat că eram 
misionari ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor 
din Zilele din Urmă. El a părut dornic de a 
afla mai mult despre restaurarea Evangheliei, 
astfel că i-am mărturisit despre profetul Joseph 
Smith şi i-am povestit despre o carte sacră de 
la Tatăl nostru Ceresc, numită Cartea lui Mor-
mon. Am subliniat că era sacră, deoarece ea 
mărturisea despre Isus Hristos.

I-am explicat că putea să ştie el singur 
despre adevărul acesteia şi ne-am oferit să-i 
dăm un exemplar. Când am întins mâna să-i 
dau cartea, s-a ridicat din scaunul lui şi a 
părăsit camera fără să spună un cuvânt. Am 
ţinut Cartea lui Mormon în mână un moment, 
iar colegul meu şi cu mine ne-am uitat unul la 
celălalt în linişte, nedumeriţi, întrebându-ne ce 
să facem. Am pus cartea pe masă.

L-am putut vedea pe tânărul nostru prieten 
în bucătărie, spălându-şi mâinile şi ştergân-
du-le cu un prosop curat. A venit înapoi în 
cameră şi a luat Cartea lui Mormon de pe 
masă şi, simplu, a spus: „Cei din poporul 
meu întotdeauna îşi spală mâinile înainte de 
a atinge ceva sfânt”. Mi-au dat lacrimile când 
l-am privit pe acest tânăr cum deschide Car-
tea lui Mormon pentru prima oară şi întoarce 
paginile cu mâinile lui curate. 

Alma a propovăduit că scripturile sunt sacre 

şi sunt păstrate pentru a aduce salvare suflete-
lor. El a declarat fiului său, Helaman: „Dumne-
zeu ţi-a încredinţat ţie aceste lucruri care sunt 
sfinte, pe care El le-a păstrat sfinte şi pe care 
El, de asemenea, le va păstra şi le va conserva 
pentru un scop înţelept pentru El, pentru ca 
El să-şi arate puterea către generaţiile viitoare” 
(Alma 37:14).

Am fost trimis în misiune să predau Evan-
ghelia restaurată a lui Isus Hristos, cu toate 
acestea eu eram cel căruia i se preda de către 
acest tânăr cu mâinile lui curate. În multe cul-
turi – inclusiv în cultura mea – nu este necesar 
să ne spălăm mâinile înainte de a citi scriptu-
rile, dar acest gest simplu de respect îţi amin-
tea într-un mod evlavios şi puternic despre 
caracterul sacru al Cărţii lui Mormon. ◼

O muncă sacră
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El era re-
ceptiv la tot 
ce predam. 
Deci, de ce 
nu avea să 
ia Cartea 
lui Mormon 
când i-am 
înmânat-o?

David A. Feitz
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Aveam 18 ani când am devenit membru 
al Bisericii. Cartea lui Mormon a jucat 
un rol cheie în convertirea mea. În acel 

timp, căutam noi idei care puteau să explice 
viaţa din jurul meu. Mi-amintesc de profesorii 
mei de la universitate care abordau problemele 
dintr-un punct de vedere foarte materialist în 
învăţăturile lor. Am început să iau în considerare 
idei agnostice despre existenţa lui Dumnezeu. 

Într-o zi, am observat o carte de culoare al-
bastră ca cerul pe care un cuplu de misionari 
o lăsaseră în casa noastră cu aproximativ şase 
ani în urmă. Era Cartea lui Mormon. Împreună 
cu cartea, ei lăsaseră o broşură despre profetul 
Joseph Smith şi, de asemenea, unele îndru-
mări despre cum să te rogi la Dumnezeu.

Am început să citesc Cartea lui Mormon. Ci-
tisem doar câteva versete din carte, în 1 Nefi, 
când am simţit ceva diferit. Între sentimentele 
mele şi intelectul meu a început să se dea 
o luptă. Astfel, m-am hotărât să-L întreb pe 
Dumnezeu în rugăciune. 

Era prima dată în viaţa mea când m-am 

rugat stând în genunchi. Experienţa care a 
urmat, a devenit una dintre cele mai sfinte din 
viaţa mea. Un sentiment de fericire atât de 
copleşitor m-a cuprins încât am ştiut în inima 
mea că această carte era mai mult decât doar 
o carte. Era o carte de origine divină. Trebuia 
să fie cuvântul lui Dumnezeu. Mai târziu, am 
ajuns să înţeleg că sentimentul era Spiritul care 
mărturisea despre adevărul cărţii.

Deşi unii s-ar putea să aibă experienţe si-
milare, sunt multe căi diferite prin care cineva 
poate ajunge să ştie că această carte, Cartea lui 
Mormon, este adevărată. 

Cum veţi şti?
1. Unii vor şti auzind. Poate vă aflaţi printre 

aceia care vor şti prin simpul fapt că ascultă 
lucurile care ne sunt predate în carte. Cartea 
lui Mormon povesteşte despre mii de oameni 
care i-au auzit pe fiii lui Mosia predicând 
Evanghelia lui Isus Hristos şi „au fost convertiţi 
pentru Domnul” (vezi Alma 23:5–6). Astăzi, 
misionarii predică aceeaşi Evanghelie care 

Vârstnicul  
Walter F. González
din Preşedinţia  
celor Şaptezeci

Am o recunoştinţă nepieritoare faţă 
de Cartea lui Mormon. Mi-a schimbat 
viaţa pentru totdeauna şi ştiu că o 
poate schimba şi pe a dumneavoastră.

vei şti
DACĂ VREI  
SĂ ŞTII CU  

ADEVĂRAT,  
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se găseşte în Cartea lui Mormon. Unii vor şti 
despre Cartea lui Mormon că este cuvântul 
lui Dumnezeu pur şi simplu auzindu-i pe alţii 
împărtăşind învăţăturile ei. 

2. Unii vor şti citind. Puteţi fi printre aceia 
care vor şti, citind pur şi simplu Cartea lui 
Mormon cu o dorinţă reală sinceră de a cu-
noaşte adevărul. Acesta a fost cazul soţiei 
mele. Ea avea 12 ani când şi-a pus în gând să 
citească această carte din scoarţă în scoarţă. 
Când a făcut acest lucru, a ştiut că era adevă-
rată. Sentimentul a fost foarte puternic încât, 
în timp ce citea, s-a hotărât să-L urmeze veşnic 
pe Salvator. Ea a rămas fidelă sentimentelor ei.

3. Unii vor şti făcând. Puteţi fi printre  
aceia care vor şti, făcând pur şi simplu lucru-
rile care sunt predicate în carte. Unii oameni 
dobândesc mărturiile lor făcând ceva (vezi 
Ioan 7:17). Nefi, un profet din Cartea lui  
Mormon, a înţeles bine acest principiu. El a 
scris că pentru a-i „[convinge] mai mult să 
creadă în Domnul, Mântuitorul lor… am făcut 
ca toate scripturile să ni se aplice nouă, pentru 
ca ele să fie spre folosul şi învăţătura noas-
tră ” (1 Nefi 19:23; subliniere adăugată). Prin 
asemănarea sau punerea în practică a învăţă-
turilor Cărţii lui Mormon în viaţa dumneavoas-
tră, puteţi, de asemenea, deveni convinşi de 
originea ei divină. 

4. Unii vor şti, întrebându-L pe Dumne-
zeu. Puteţi fi printre aceia care vor şti citind 
Cartea lui Mormon şi, după aceea, întrebân-
du-L pe Tatăl Ceresc, în rugăciune, dacă este 
adevărată cartea. Acest lucru l-am trăit eu. 
Este promisiunea sublimă oferită de un alt 
profet al Cărţii lui Mormon, Moroni, tuturor 
acelora care caută în mod sincer adevărul: 
„Iată, eu doresc să vă îndemn pe voi ca atunci 
când veţi citi aceste lucruri… să-L întrebaţi 
pe Dumnezeu, Tatăl Veşnic, în numele lui 
Hristos, dacă aceste lucruri nu sunt adevărate; 
şi dacă voi veţi întreba cu inima sinceră, cu 
intenţie adevărată, având credinţă în Hristos, 
El vă va arăta adevărul prin puterea Duhului 
Sfânt” (Moroni 10:3–4). Eu mărturisesc că ILU
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PROMISIUNEA LUI MORONI

La sfârşitul Cărţii lui Mormon, un profet numit Moroni promite că dacă vom citi Car-
tea lui Mormon, dacă vom cântări mesajul ei în inimile noastre şi Îl vom întreba pe 

Dumnezeu în rugăciune dacă este adevărată, Dumnezeu ne va răspunde prin puterea 
Duhului Sfânt (vezi Moroni 10:3–5).

Revelaţia personală este personală. Ea vine în moduri diferite şi la timpuri diferite 
fiecăruia dintre noi, potrivit voinţei Domnului. Înţelegerea următoarelor principii vă 
poate ajuta să ajungeţi să ştiţi. 

1. Gândiţi-vă la ea 
Moroni, înainte de a ne îndemna să ne rugăm, ne-a îndemnat să cugetăm. Să cu-

getăm înseamnă să gândim profund. Întrebaţi-vă: Cum mă simt când citesc Cartea lui 
Mormon? De ce mă simt în acel mod? Ce am învăţat? Este bine?

Domnul l-a învăţat acest principiu pe Oliver Cowdery: „Tu nu te-ai gândit decât să 
ceri. Dar iată, Eu îţi spun ţie, tu trebuie să studiezi aceasta profund în mintea ta; apoi 
trebuie să Mă întrebi dacă este drept” (D&L 9:7–8; subliniere adăugată).

2. Rugaţi-vă cu sârguinţă
Concentrarea gândurilor noastre şi îndreptarea atenţiei asupra răspunsurilor liniş-

tite ale Duhului Sfânt solicită un efort al minţii. Poate acesta este, în parte, motivul 
pentru care Enos, în Cartea lui Mormon, vorbeşte despre rugăciunea lui ca despre o 
„luptă… în faţa lui Dumnezeu” (Enos 1:2).

Când citiţi, când cugetaţi sau vă rugaţi, găsiţi un timp şi un loc în care să fie cât mai 
puţine lucruri posibile care vă distrag atenţia. Găsiţi o poziţie care vă va ajuta să vă 
concentraţi. Rugăciunea cu voce tare vă poate ajuta să vă concentraţi gândurile.

3. Adresaţi întrebări corespunzătoare
Domnul i-a spus lui Oliver Cowdery nu doar să ceară, ci să ceară dacă problema pe 

care o avea în vedere era dreaptă. Deseori, în special când nu avem experienţa primirii 
de răspunsuri de la Tatăl Ceresc, este mai uşor să înţelegem răspunsul la o întrebare 
simplă la care se răspunde cu „da” sau „nu”. 

„Cheia pentru a vă îmbunătăţi rugăciunea este să cereţi lucruri drepte” ne-a  
învăţat vârstnicul Richard G. Scott, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli.1

4. Ce intenţie aveţi?
Una dintre cheile promisiunii lui Moroni este aceea de a cere cu „intenţie adevă-

rată”. Când Joseph Smith, la vârsta de 14 ani, s-a dus în pădure pentru a se ruga, „el 
s-a rugat nu doar cu intenţia de a asculta, ci şi de a se supune” a spus preşedintele 
Henry B. Eyring, primul consilier în Prima Preşedinţie… „ Şi, datorită credinţei sale, în 
zilele şi lunile şi anii care au urmat, rugăciunilor sale li s-a răspuns cu o abundenţă de 
lumină şi adevăr” 2.

5. Nu o omiteţi 
Nu toate revelaţiile sunt spectaculoase. Unii oameni au visuri, viziuni sau vizite. Dar, 

cei mai mulţi dintre noi vor simţi ceva liniştit şi subtil, cum ar fi un sentiment plăcut, 
de pace. 

Preşedintele Spencer W. Kimball (1895–1985), al 12-lea preşedinte al Bisericii, ne-a 
învăţat: „Aşteptând ceva spectaculos, cineva ar putea să nu fie în întregime atent la 
şuvoiul constant de comunicaţii revelate” 3.
NOTE
 1. Richard G. Scott, „Să folosim darul divin al rugăciunii”, Liahona, mai 2007, p. 8. 
 2. Henry B. Eyring, „Rugăciune”, Liahona, ianuarie 2002, p. 18. 
 3. Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball (2006), p. 241.

UN PROFET 
DEPUNE 
MĂRTURIE

„Cartea lui 
Mormon este 
cuvântul lui 

Dumnezeu. Vă invităm să citiţi 
această minunată cronică. Este 
cel mai remarcabil volum care 
există astăzi. Citiţi-o cu atenţie, 
rugându-vă, şi dacă veţi face 
astfel, Dumnezeu vă va da o 
mărturie despre adevărul ei 
aşa cum a promis Moroni (vezi 
Moroni 10:4).”
Preşedintele Howard W. Hunter 
(1907–1995), The Teachings of Howard W. 
Hunter, ed. Clyde J. Williams (1997), p. 54. 

UN PROFET 
DEPUNE 
MĂRTURIE

„Eu sunt unul 
dintre cei care 
a primit de 

la Domnul cea mai puternică 
revelaţie cu privire la adevărul 
[restaurării, inclusiv Cartea lui 
Mormon]. Această manifestare 
a fost în mod puternic cu mine 
ore întregi; şi orice situaţii au 
avut loc în viaţa mea, atât timp 
cât memoria mea va continua 
să existe, această cunoaştere 
perfectă va rămâne cu mine.”
Preşedintele Lorenzo Snow (1814–1901), 
în Conference Report, octombrie 1900, 
p. 61. 
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CUM ŞTIU EU
Cu toate că am fost botezat la vârsta de nouă ani, fa-
milia mea nu era activă în Biserică. Dar, când am aveam 
13 ani, misionarii m-au invitat la Biserică şi m-am dus. 
De asemenea, am participat la seminar. Cursul de stu-
diu era Doctrină şi legăminte, care mi s-a părut confuz. 
Am făcut eforturi, în special cu privire la Joseph Smith 
şi Cartea lui Mormon. Doream să-L găsesc pe Dumne-
zeu, dar nu eram sigur în ce fel sau unde.

Cu timpul, m-am gândit mult la conversaţiile cu 
misionarii. M-am gândit la seminar. M-am gândit la 
discuţiile pe care le avusesem cu membri de alte religii 
creştine. Ocazional, mă rugam să ştiu ce este drept, 
dar era mai mult un gând temporar decât o întrebare 
sinceră. Apoi, într-o noapte, m-am hotărât să mă rog 
cu „intenţie adevărată”.

I-am spus Tatălui Ceresc că doream să-L cunosc şi să 
fac parte din Biserica Sa adevărată. Am promis: „Dacă 
mă vei face să ştiu dacă Joseph Smith este un profet 

dacă citiţi şi vă rugaţi cu privire la Cartea lui 
Mormon, urmând indicaţiile lui Moroni, veţi 
şti că ea este adevărată.

Dumnezeu a promis că veţi şti
Dacă vreţi să ştiţi cu adevărat, veţi ajunge să 

ştiţi că această carte, Cartea lui Mormon, este 
adevărată. Dumnezeu a promis că va da cu-
noaştere celor care caută sincer adevărul şi El 
este „un Dumnezeu al adevărului şi nu [poate] 
minţi” (Eter 3:12).

Un alt profet din Cartea lui Mormon, Alma, 
l-a învăţat pe fiul lui că Dumnezeu a făgăduit 
că El „va păstra [această carte] pentru un scop 
înţelept pentru ca el să-Şi poată arăta puterea 
către generaţiile viitoare. Şi acum, iată, El a  
înfăptuit unul dintre scopuri, şi anume reîn-
toarcerea multor mii… la cunoaşterea adevă-
rului; şi El le-a arătat lor puterea Sa în ei şi El, 
de asemenea, Îşi va mai arăta puterea în ei 
către generaţiile viitoare; de aceea, ele trebuie 

să fie păstrate” (Alma 37:18–19).
Aceeaşi putere convingătoare se găseşte 

astăzi în excepţionalul volum de scriptură 
şi Domnul o va arăta fiecăruia care doreşte 
sincer să ştie. Pot spune acest lucru cu certitu-
dine, când mă uit înapoi la acele zile în care 
învăţam despre Biserică. Astăzi, datorită pute-
rii convingătoare a Cărţii lui Mormon, depun 
mărturie că această carte este cuvântul lui 
Dumnezeu, că ea ne învaţă că Isus este Hris-
tosul, Mesia Cel Sfânt. Cartea este o evidenţă 
palpabilă a faptului că restaurarea Evangheliei 
Sale a avut loc şi că Joseph Smith este un pro-
fet al lui Dumnezeu.

Dacă sunteţi printre aceia care caută cu 
sinceritate adevărul, Domnul a promis că veţi 
şti. Veţi ajunge să ştiţi prin ascultarea învăţă-
turilor cărţii, prin citirea cărţii, făcând ceea ce 
propovăduieşte cartea, rugându-vă pentru a 
cunoaşte adevărul sau prin combinarea aces-
tor elemente. Dar, veţi şti. ◼

adevărat şi dacă această carte, Cartea lui Mormon, este 
adevărată, voi face ceea ce îmi vei cere Tu să fac. Dacă 
Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă 
este Biserica adevărată, eu o voi urma şi nu voi renunţa 
la ea niciodată”. 

Nu am avut o manifestare spectaculoasă, dar am 
avut un sentiment de pace şi m-am culcat. Câteva 
ore mai târziu, m-am trezit, având în minte un gând 
precis: „Joseph Smith este un profet adevărat şi Cartea 
lui Mormon este adevărată”. Gândul era însoţit de o 
pace de nedescris. Am adormit din nou, doar pentru a 
mă trezi mai târziu, având exact acelaşi gând şi acelaşi 
sentiment. 

De atunci, niciodată nu m-am îndoit că Joseph 
Smith este un profet adevărat. Ştiu că aceasta este 
lucrarea Salvatorului şi că Tatăl Ceresc va răspunde 
cererilor noastre sincere. 
Rodolfo Armando Pérez Bonilla, El Salvador



Cartea lui Mormon vesteşte lumii adevărul în zilele noastre.  
Permiteţi-i să aducă lumină şi adevăr în viaţa dumneavoastră  

(vezi Moroni 10:27).

UN GLAS  
DIN ŢĂRÂNĂ
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„Bunicul meu obişnuia să spună: «Dacă dorim să de-
venim cineva, trebuie să învăţăm să citim»”, spune 
Eduardo Contreras. „Bunicul meu avea dreptate.” 

Totuşi, pentru Eduardo, procesul de a învăţa să citească 
a fost unul îndelungat. Fiind unul dintre cei cinci copii 
crescuţi de către mama lui văduvă în oraşul Córdoba din 
Argentina, el a renunţat la şcoală la vârsta de opt ani şi s-a 
dus la muncă pentru a-şi sprijini familia. 

„Eram foarte săraci”, îşi aminteşte el. Pentru a o scoate la 
capăt, Eduardo a lustruit pantofi, a făcut cărămizi, a cules 
cartofi, a vândut ziare şi a avut alte slujbe ocazionale până 
când, fiind tânăr băiat, a găsit o slujbă cu normă întreagă 
în cadrul primăriei. 

Anii au trecut şi Eduardo s-a căsătorit şi şi-a întemeiat 
propria familie. La vremea când cei cinci copii ai săi au 
început să plece la casele lor, el tot nu ştia să citească şi 
nici nu avea prea multe posibilităţi s-o facă. Acel lucru 
s-a schimbat într-o zi, când el a alungat mai mulţi băieţi 
localnici care-şi băteau joc de doi misionari sfinţi ai zilelor 
din urmă chiar în faţa casei lui. El i-a invitat pe misionari 
în casă şi, nu a trecut mult timp până când el şi soţia lui, 
María, erau învăţaţi discuţiile misionare. 

UN foc  
arzând  

Ziua în care el a învăţat să citească este, 
de asemenea, ziua în care Eduardo a 
dobândit o mărturie despre Cartea lui 
Mormon şi despre puterea ei. 

„Mi-a fost greu să înţeleg tot ce spuneau, deoarece 
ei vorbeau foarte puţin limba spaniolă”, îşi aminteşte 
Eduardo, „însă mi-au arătat o broşură care avea ilustraţii cu 
Salvatorul şi cu profetul Joseph Smith în dumbrava sacră. 
Am considerat că ilustraţiile pe care ni le-au arătat şi lucru-
rile care ni le-au predat erau minunate”. 

La scurt timp, acei misionari au fost înlocuiţi de alţii, 
printre care se număra un vorbitor nativ de limba spaniolă. 
Eduardo şi María, cărora le murise o fiică la o vârstă fra-
gedă, cu câţiva ani în urmă, au fost impresionaţi de filmul 
Bisericii intitulat Familiile sunt veşnice. Ei, împreună cu me-
zinul lor, Osvaldo, au fost botezaţi la scurt timp după aceea. 

Din momentul botezului său, în anul 1987, Eduardo a 
avut dorinţa de a-şi întări mărturia citind Cartea lui Mor-
mon. „Cum aş putea să învăţ să citesc?”, a întrebat-o el 
pe soţia lui. María i-a spus să privească literele, să le me-
moreze, să încerce să pronunţe cuvinte şi să încerce să le 
citească cu glas tare. Ea l-a asigurat că dacă va exersa, el va 
învăţa, până la urmă, să citească. 

Eduardo, pe atunci în vârstă de 45 de ani, cunoştea 
sunetul multor litere, dar nu încercase să citească de când 
a părăsit şcoala, în urmă cu aproape patru decenii. 

Michael R. Morris
Revistele Bisericii

Pentru Eduardo Contreras, în poza de mai sus alături de soţia 
lui, María, Cartea lui Mormon a fost poarta către capacitatea 
de a învăţa să citească şi să scrie. „Simt Spiritul de fiecare dată 
când o deschid să citesc”, spun el. 
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Am simţit un foc
Rugându-se în inima lui, Eduardo s-a aşezat, într-o zi 

toridă de vară, într-un loc la umbră, în grădina din spatele 
casei lui. „Acolo”, spune el, „am decis să încerc”. 

María spune că nu şi-a imaginat niciodată ce avea să se 
întâmple. În timp ce trebăluia prin bucătărie, ea îl auzea 
din când în când pe Eduardo încercând să pronunţe litere 
şi cuvinte. „Dintr-o dată, l-am auzit vorbind repede”, spune 
ea. „Am ascultat şi mi-am dat seama că el citea – fluent. 
Trecuse mai puţin de jumătate de oră iar el citea!” 

Eduardo era atât de cufundat în încercarea sa, încât nu 
şi-a dat seama că citea. Însă, în timp ce citea, spune el, „am 
simţit un foc arzând în mine”. Speriat şi surprins, Eduardo 
şi-a întrebat soţia: „Iubire, ce mi se întâmplă?”. 

„Acesta este Spiritul Domnului”, a răspuns María.  
„Citeşti fluent!” 

În timp ce-şi aminteşte acea experienţă, María spune:  
„A fost ceva ce nu vom putea nega niciodată”. 

Eduardo adaugă: „Ziua în care am învăţat să citesc este, 
de asemenea, ziua în care mi-am dobândit mărturia despre 
Cartea lui Mormon şi despre puterea ei”. 

De atunci încolo, Eduardo a început să se trezească 
la ora 4 dimineaţa pentru a citi din Cartea lui Mormon, 
înainte de a pleca la muncă. După aceea, el a citit Doctrină 
şi legăminte, iar apoi, Biblia. Acum, o bibliotecă înnobi-
lează casa familiei Contreras, loc în care, înainte de anul 
1987, se găseau doar câteva cărţi. 

Pe măsură ce cunoştinţele lui Eduardo şi ale Maríei 
au crescut, acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu mărturiile 
lor. Când fiul lor, Osvaldo, a murit în urma unui accident 
rutier în anul 2001, mărturiile lor – la care s-au adăugat 
experienţe spirituale puternice avute în timpul rugăciunii 
şi în Templul Buenos Aires, din Argentina, unde ei fu-
seseră pecetluiţi cu Osvaldo – i-au ajutat să treacă peste 
pierderea suferită. 

„Probabil că unii părinţi ar fi înnebunit”, spune 
Eduardo, „dar noi am simţit o linişte care ne asigura: «Fiul 
vostru este bine». Desigur că am plâns. El a fost un fiu bun 
şi ne este dor de el. Însă am fost pecetluiţi în templu şi 
ştim unde este el”. 

Lumina capacităţii de a citi şi de a scrie
Datorită ajutorului oferit de un membru din episcopia 

lui, Eduardo a învăţat, de asemenea, să scrie. „Înainte”, 
spune el, „nici măcar nu mă puteam semna”. 

Prin prisma luminii capacităţii de a citi şi de a scrie, 
Eduardo a ajuns să înţeleagă adevărul cuvintelor bunicu-
lui său. 

„Ne aflăm aici, pe pământ, pentru a putea progresa 
puţin mai mult în fiecare zi”, spune el. El mai spune că 
învăţând să citească şi să scrie le arată copiilor şi nepoţi-
lor săi că niciodată nu este prea târziu să învăţăm, să ne 
îmbunătăţim şi să devenim ceea ce doreşte Dumnezeu să 
devenim. „Pentru că pot citi, eu învăţ ceva nou în fiecare 
zi”, spune el. 

Astăzi, fratele Contreras poate să citească orice do-
reşte, inclusiv ziarele pe care, odată, le vindea fiind un 
copil analfabet. Scripturile rămân cărţile lui preferate, 
în special Cartea lui Mormon. El a citit-o din scoarţă în 
scoarţă de opt ori. 

„Pentru mine, Cartea lui Mormon a fost poarta care s-a 
deschis”, spune el, încă recunoscător pentru modul în care 
capacitatea de a citi şi de a scrie, cât şi Evanghelia i-au 
schimbat viaţa. „Cartea lui Mormon a însemnat totul pen-
tru mine. Ea este totul pentru mine. Simt Spiritul de fiecare 
dată când o deschid să citesc.” ◼

O SURSĂ DE  
INSPIRAŢIE ŞI  
DE PUTERE

„Ce înseamnă Cartea lui Mormon pentru 
dumneavoastră? A fost o sursă de inspiraţie 
şi de putere în viaţa dumneavoastră? Va 
continua să fie? 

Dacă nu aţi băut suficient de profund din 
această fântână de adevăr pur, vă încurajez 
din tot sufletul s-o faceţi. Nu permiteţi ca 
studiul consecvent al Cărţii lui Mormon să 
fie unul dintre lucrurile pe care intenţionaţi 
să le faceţi, dar pe care nu-l faceţi niciodată. 
Începeţi astăzi.” 
Vârstnicul Richard G. Scott din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli, „The Power of the Book of Mormon in  
My Life”, Ensign, octombrie 1984, p. 11.
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UNDE POT GĂSI 
RĂSPUNSURI? 

Când aveam 21 de ani, misionarii 
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţi-

lor din Zilele din Urmă predau cursuri 
de limba engleză în zona din Rusia 
în care locuiam eu. Iniţial, m-am dus 
pentru cursurile de limba engleză, 
însă, la scurt timp, am început să stau 
mai mult pentru gândurile spirituale 
pe care vârstnicii le împărtăşeau după 
curs şi pentru a le adresa întrebări. 

Am fost crescută în religia majo-
ritară a ţării mele, dar aveam nenu-
mărate întrebări rămase fără răspuns 
despre religie. Misionarii şi membrii 
Bisericii lor aveau răspunsuri la în-
trebări la care nimeni înainte nu 
mi-a putut răspunde într-un mod 
satisfăcător. 

Având mai mult curaj după o oră 
de engleză, le-am cerut misionarilor 
un exemplar al cărţii lor, Cartea lui 
Mormon. Dar, când am ajuns acasă, 
am pus-o pe un raft, fără s-o citesc. 

Totuşi, nu a rămas acolo prea mult 
timp. I-am auzit pe membrii Bisericii 
care participau la cursurile de limba 
engleză spunând că scripturile ofe-
reau soluţii la probleme. Aşadar, când 
am avut parte de încercări sau pro-
bleme personale, am luat Cartea lui 
Mormon de pe raft şi am început să 
citesc. Întotdeauna am găsit răspun-
suri – genul de răspunsuri care mi-au 
spus exact ce aveam nevoie să ştiu. 

În acel moment, am început să 
simt că nu mai puteam trăi fără Bise-
rică. Biserica era locul în care doream 
să fiu. Era locul căruia simţeam că-i 
aparţin. 

Cu toate acestea, doream să mă 
asigur întrebându-L pe Dumnezeu. 

Problema era că locuiam într-o gar-
sonieră mică pe care o împărţeam cu 
proprietara mea, o femeie în vârstă şi 
nu aveam un loc personal în care să 
mă rog. Dar, într-o seară m-am strecu-
rat în bucătărie – aceasta fiind puţin 
separată de restul garsonierei noastre 
– şi L-am întrebat pe Tatăl Ceresc dacă 
Biserica este adevărată. Ca răspuns, 
am simţit un sentiment atât de puter-
nic încât am ştiut ce trebuia să fac. 

Am fost botezată la scurt timp după 
aceea şi perioada de timp de când 

sunt membră a Bisericii este cea mai 
fericită perioadă din viaţa mea. Acolo 
unde înainte aveam întrebări, acum 
am răspunsuri. Acolo unde înainte mă 
simţeam neîmplinită, acum mă simt 
împlinită. 

Sunt recunoscătoare că Tatăl Ce-
resc nu ne-a lăsat fără răspunsuri. Eu 
ştiu că El ne va vorbi, atât prin inter-
mediul rugăciunii, cât şi prin interme-
diul scripturilor. ◼

Olga Ovcharenko, Sverdlovsk Oblast, 
Rusia ILU
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Într-o seară m-am strecurat în bucătărie – aceasta fiind puţin separată de 
restul garsonierei noastre – şi L-am întrebat pe Tatăl Ceresc dacă Biserica 
este adevărată. 

M O D U L  Î N  C A R E  C A R T E A  L U I  M O R M O N  M I - A  S C H I M B A T  V I A Ţ A
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AM SIMŢIT UN 
FOC ÎN MINE

Am crescut participând la Şcoala 
de duminică la o biserică aflată 

imediat lângă casa în care am copi-
lărit, în Michigan, SUA. Am avut o 
învăţătoare minunată care m-a făcut 
să am o dragoste puternică faţă de 
Isus Hristos. 

În fiecare săptămână, ea ne dădea 
ilustraţii care descriau evenimente 
din timpul slujirii Salvatorului în viaţa 
muritoare, inclusiv principii pe care 
El le-a predicat şi miracole pe care El 
le-a înfăptuit. În fiecare săptămână, 
lipeam ilustraţia într-un album şi reci-
team povestirile din Biblie. Pe măsură 
ce creşteam, am continuat să studiez 
evangheliile din Noul Testament. 

După mai mulţi ani, în timpul verii 
anului 1968, misionarii Bisericii lui 
Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din 
Urmă au fost în vizită la o membră a 
familiei. Ea nu a acceptat invitaţia pe 
care vârstnicii i-au făcut-o de a învăţa 
mai multe despre Biserică, însă i-a 
trimis la mine acasă. 

În cadrul primei noastre întâlniri, 
misionarii m-au învăţat că avusese loc 
„[o lepădare] de credinţă” de la Bise-
rica pe care Isus Hristos o întemeiase 
(vezi 2 Tesaloniceni 2:3). Ceea ce ei 
m-au învăţat coincidea cu studiul meu 
personal, prin urmare, când m-au în-
trebat dacă mă puteau vizita din nou, 
am fost de acord. 

În timpul următoarei lor vizite, am 
avut o listă cu întrebări. Botează sfinţii 
din zilele din urmă prin scufundare? 
Cred ei în autoritatea preoţiei? Cred 
ei în vindecarea celor bolnavi? Răs-
punsurile lor au confirmat ceea ce 
eu studiasem în Noul Testament. La 

dat seama că acesta îmi spunea clar 
că trebuia să ofer ca jertfă „o inimă 
frântă şi un spirit smerit”. M-am rugat 
şi I-am cerut Tatălui meu din Cer să 
mă ajute, ceea ce El a şi făcut. După 
ce soţul meu a terminat discuţiile cu 
misionarii, el mi-a dat consimţământul 
de a fi botezată. 

Cât Îi sunt de recunoscătoare 
Tatălui Ceresc iubitor pentru acea 
experienţă preţioasă şi puternică pe 
care am avut-o ca tânără mamă citind 
Cartea lui Mormon! M-a dus la Evan-
ghelia restaurată a lui Isus Hristos. 
Ca rezultat, influenţa Duhului Sfânt 
pe care am simţit-o în acele nopţi ale 
anului 1968 este acum un dar con-
stant – ceva ce m-a îndrumat de-a 
lungul celor peste 40 de ani de când 
sunt membră a Bisericii. ◼
Claudia Williams, Florida, SUA

sfârşitul vizitei, ei mi-au dat o carte 
despre care au spus că mărturiseşte 
despre Isus Hristos. 

Am aşezat cartea pe televizor şi 
m-am dus la culcare. Însă, în mijlocul 
nopţii, am fost trezită de un sentiment 
puternic pe care, mai târziu, l-am re-
cunoscut ca venind de la Duhul Sfânt. 
M-am simţit îndemnată să încep să 
citesc, aşadar am citit timp de o oră şi 
jumătate înainte de a mă duce înapoi 
la culcare. La scurt timp după aceea, 
m-am trezit din nou cu acelaşi senti-
ment, prin urmare, am mai citit. 

Acest lucru a continuat şi în urmă-
toarele două nopţi. Îmi plăcea foarte 
mult ce citeam şi mi-am dat seama 
că această carte, Cartea lui Mormon, 
mărturiseşte despre Isus Hristos. 

M-am hotărât să-I cer îndrumare 
lui Dumnezeu. Pentru prima dată de 
când am fost mică, am îngenuncheat 
în rugăciune. L-am rugat pe Tatăl 
Ceresc să mă ajute să ştiu ce să fac 
cu focul pe care-l simţeam arzând în 
mine. După ce mi-am încheiat ru-
găciunea, m-am simţit îndemnată să 
recitesc relatarea despre convertirea 
lamaniţilor din 3 Nefi 9. Am citit că ei 
„au fost botezaţi cu foc şi cu Duhul 
Sfânt, iar ei nu au ştiut aceasta” 
(versetul 20). 

Propoziţia „ei nu au ştiut 
aceasta” mi se adresa direct. În 
minte, mi-a venit gândul: „Biserica 
lui Isus Hristos este cu adevărat pe 
pământ!”. Eram nerăbdătoare să 
vorbesc cu misionarii despre ceea 
ce citisem şi despre ceea ce ştiam 
acum. Însă, când mi-au răspuns la 
întrebări prin invitaţia de a fi bo-
tezată, le-am spus că nu puteam. 
Soţul meu nu ar fi înţeles. 

Totuşi, în timp ce continuam să 
mă gândesc la acel verset, mi-am ILU
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Am aşezat car-
tea pe televizor 
şi m-am dus la 
culcare. Însă, 
în mijlocul 
nopţii, m-am 
simţit îndem-
nată să încep 
să citesc. 
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Când fiica noastră cea mai mică, 
Amanda, avea doi ani, a fost 

diagnosticată cu leucemie. Cazul ei 
era dificil şi cancerul nu a dat semne 
de vindecare ca urmare a chimiotera-
piei. Ea a trebuit să aibă parte de un 
transplant de măduvă. 

În timp ce soţul şi cei doi fii ai 
mei erau acasă în Utah, eu am rămas 
cu Amanda într-un alt stat, din sep-
tembrie până în prima parte a lunii 
ianuarie. Ne-a lipsit sărbătorirea Cră-
ciunului împreună ca o familie, însă 
la sfârşitul perioadei de recuperare, 
ne-am întors acasă. 

În timpul primei noastre con-
sultaţii la spital după ce ne-am 
întors acasă, doctorii au găsit din 
nou semne de leucemie în sângele 
Amandei. Transplantul nu avusese 
succes. Auzind veştile, am simţit 
că leşin. Familia noastră trecuse 
printr-o perioadă lungă de griji, 
muncă, despărţire şi încercări. 

asupra tuturor oamenilor, pentru ca 
planul milos al Marelui Creator să fie 
împlinit, e necesar să existe o putere 
a învierii…

O, cât de mare este bunătatea 
Dumnezeului nostru care pregăteşte 
o cale pentru scăparea noastră din 
strânsoarea acestui monstru îngrozi-
tor; da, acel monstru, moarte…

Iar El vine pe lume pentru ca să-i 
salveze pe toţi oamenii, dacă ei vor 
asculta de glasul Lui; căci iată, El 
suferă durerile tuturor oamenilor, 
da, durerile fiecărei făpturi vii, atât 
bărbaţi, cât şi femei şi copii, care fac 
parte din familia lui Adam. 

Şi El suferă aceasta pentru ca 
învierea să poată veni asupra tuturor 
oamenilor, pentru ca toţi să poată 
să stea în faţa Lui în ziua cea mare a 
judecăţii” (2 Nefi 9:3–4, 6, 10, 21–22).

În timp ce citeam aceste cuvinte, 
Duhul Sfânt a umplut încăperea. Am 
simţit că Tatăl meu Ceresc ştia veştile 
pe care le primisem în acea zi. Am 
simţit că acele cuvinte pe care pro-
fetul Iacov le scrisese cu peste 2.000 
de ani în urmă, fuseseră scrise pentru 
mine pentru acea zi şi veneau direct 
de la Salvator. El cunoştea durerea 
şi tristeţea pe care le-am simţit după 
ce am auzit că fiica noastră urma să 
moară. Şi El a fost acolo pentru a 
alina familia noastră cu promisiunea 
Sa, aceea că El a pregătit o cale şi 
că într-o zi, prin puterea învierii, „în 
trupurile noastre Îl vom vedea pe 
Dumnezeu”. 

Amanda a mai trăit aproape un an, 
dar eu nu am uitat niciodată acea zi 
în care cuvintele din Cartea lui Mor-
mon mi-au vorbit atunci când am avut 
nevoie, iar Domnul mi-a dat speranţă, 
alinare şi înţelegere a planului Său. ◼
Gina Baird, Utah, SUA

Acum, aveam să ne pierdem fiica 
oricum. 

M-am întors acasă în acea du-
pă-amiază, la cei doi fii ai mei. În 
timp ce noi îl aşteptam pe soţul meu 
să se întoarcă de la muncă, ne-am 
adus exemplarele Cărţii lui Mormon  
şi am început să citim. Eram la 2 Nefi 
9. În timp ce citeam, următoarele 
cuvinte mi-au vorbit: 

„Iată, fraţii mei preaiubiţi, vă spun 
aceste lucruri pentru ca voi să vă 
bucuraţi şi să vă înălţaţi capul pentru 
totdeauna, datorită binecuvântărilor 
pe care Domnul Dumnezeu le va da 
copiilor voştri. 

Căci eu ştiu că mulţi dintre voi aţi 
căutat mult să cunoaşteţi lucrurile 
care vor veni; prin urmare, ştiu că 
voi ştiţi că trupul nostru trebuie să 
se degradeze şi să moară; şi totuşi, 
în trupurile noastre Îl vom vedea pe 
Dumnezeu…

Căci, după cum moartea a trecut 

În timp 
ce citeam, 
Duhul Sfânt 
a umplut 
încăperea. 
Am simţit că 
Tatăl meu 
Ceresc ştia 
veştile pe  
care le  
primisem  
în acea zi. 

CARTEA LUI MORMON  
MI-A VORBIT
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AM PUS LA 
ÎNCERCARE 
PROMISIUNEA 
LUI MORONI

În urmă cu câţiva ani, mă aflam în 
vizită la un prieten unde am cunos-

cut doi tineri bine îmbrăcaţi care s-au 
prezentat ca fiind misionari sfinţi din 
zilele din urmă. M-am gândit că era 
ceva neobişnuit că ei au venit tocmai 
în Italia pentru a converti oameni care 
deja credeau în Salvator. 

I-am rugat să vină la mine acasă. 
„Dacă doriţi, puteţi să mă vizitaţi pen-
tru un schimb cultural”, am spus eu. 
„Dar să nu credeţi că-mi voi schimba 
religia.” 

Seara următoarea, când ne-am în-
tâlnit, misionarii au vorbit despre Car-
tea lui Mormon. Mi s-a părut curios 
că nu mai auzisem niciodată despre 
ea. I-am invitat să revină, dar după a 
doua vizită, soţia mea, Anna Maria, a 
spus că ei erau nebuni şi că ea avea 
să plece de acasă în timpul discuţiilor 
noastre. Şi mie mi se părea că misio-
narii erau puţin neobişnuiţi, însă eram 
curios să ştiu ce aveau să spună şi am 
continuat să-i întâlnesc. 

Într-o seară, când Anna Maria a venit 
acasă, ea ne-a auzit discutând despre 
căsătoria eternă. Acest lucru i-a stârnit 
interesul şi am hotărât că vom face din 
nou discuţiile împreună. Ea cunoştea 
scripturile foarte bine şi avea mereu 
o listă lungă cu întrebări. Vârstnicii 
au răspuns pe loc la unele dintre ele, 
dar pentru unele au trebuit să meargă 
acasă să studieze. În fiecare săptămână, 
fără excepţie, ei au revenit cu răspun-
suri şi, în fiecare săptămână, Anna 
Maria avea o altă listă cu întrebări. 

La scurt timp după ce am terminat 
discuţiile, Anna Maria m-a surprins 
cerându-mi permisiunea de a fi bo-
tezată. I-am spus că nu aveam nimic 
împotrivă dacă ea era cu adevărat 
convertită. Am participat la botezul 
ei, în data de 5 martie 1995, bucurân-
du-mă de un sentiment minunat în 
timpul ceremoniei. 

Am continuat să citesc foarte mult 
despre Biserică iar misionarii au 
continuat să mă încurajeze. În cele 
din urmă, am decis să pun la încer-
care promisiunea lui Moroni (vezi 
Moroni 10:4–5). Doream să ştiu dacă 
această carte, Cartea lui Mormon, era 
de la Dumnezeu sau dacă era doar un 
roman frumos. 

Într-o zi din luna iunie a anului 
1995, în timp ce eram singur acasă, 
am îngenuncheat lângă pat şi L-am în-
trebat pe Tatăl Ceresc: „Este Cartea lui 
Mormon adevărată? Şi dacă este, când 
trebuie să fiu botezat?”. Dintr-o dată, 
am simţit în inimă şi am auzit în minte 
un glas clar care mi-a spus: „Cartea 
lui Mormon este adevărată”. Apoi, am 

ştiut exact când urma să fiu botezat. 
După o săptămână, m-am rugat din 
nou şi am primit acelaşi răspuns. 
Inima mea nu mai putea de bucurie. 
Ştiam de acum că Dumnezeu îmi spu-
sese: Cartea lui Mormon este inspirată 
de Dumnezeu şi Joseph Smith a fost 
un profet adevărat. 

În cele din urmă, pe 17 septembrie 
1995, am intrat în apele botezului, 
după un an şi jumătate de când am 
început să mă întâlnesc cu misiona-
rii. La scurt timp, fiica noastră, Aba 
Chiara, a devenit interesată de Bise-
rică şi a fost şi ea botezată. În luna 
ianuarie a anului 1997, familia noastră 
a fost pecetluită în Templul Berna, 
Elveţia. 

Noi ştim că aceasta este Biserica 
adevărată, condusă de Isus Hristos 
prin intermediul unui profet şi al 
preoţiei. Îi suntem recunoscători 
Domnului pentru dragostea Sa, pen-
tru că ne-a dus la misionari şi pentru 
cunoaşterea pe care o avem despre 
Evanghelie. ◼
Francesco Ferraresi, Lombardia, Italia

L-am întrebat pe Tatăl Ceresc: „Este Cartea lui Mormon adevărată? Şi dacă este, 
când trebuie să fiu botezat?”. 
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Când profetul Alma 
din Cartea lui Mor-
mon i-a încredinţat 

fiului său, Helaman, cro-
nicile poporului său, el 
l-a instruit pe fiul său să-şi 
amintească faptul că Dom-
nul avea „un scop înţelept” 
pentru păstrarea scripturi-
lor (Alma 37:12). El a spus 
despre cronici: „Ele trebuie 
să fie păstrate şi transmise 
de la o generaţie la alta… 
până când ele se vor răs-
pândi în fiecare naţiune, 
neam, limbă şi popor” 
(Alma 37:4).

În anul 1827, Joseph 
Smith a primit aceste 
cronici şi, în anul 1829, a 
terminat traducerea lor în 
limba engleză prin darul 
şi puterea lui Dumnezeu. 
Cartea, publicată în anul 
1830, a fost o unealtă 
misionară puternică pentru 
convingerea cititorilor de-
spre adevărul Evangheliei 
lui Isus Hristos. Cu toate 
acestea, pentru că a avut 

un tiraj iniţial de 5.000 de 
exemplare, trimiterea Cărţii 
lui Mormon către „fiecare 
naţiune, neam, limbă şi 
popor” nu părea că avea să 
se întâmple în curând. 

Totuşi, Domnul i-a 
reafirmat această profeţie 
lui Joseph Smith în anul 
1833, prevestind o zi în 
care „fiecare om [va auzi] 
plenitudinea Evangheliei în 
propria limbă şi în limbajul 
lui propriu” (D&L 90:11). 
Cartea lui Mormon, care 
„conţine… plenitudinea 
Evangheliei lui Isus Hristos” 
(D&L 20:9), joacă un rol 
esenţial în împlinirea aces-
tei profeţii. 

La mijlocul anilor 1800, 
misionarii au răspândit 
Evanghelia în Europa. 
Cartea lui Mormon a fost 
publicată în limba daneză 
în anul 1851, după care 
au urmat ediţiile în limbile 
franceză, germană, italiană 
şi galeză în anul 1852. 
Astăzi, Cartea lui Mormon 

Către fiecare 
limbă şi  
popor

este disponibilă în între-
gime în 82 de limbi, iar ca-
pitole selectate din ea sunt 
disponibile în alte 25 de 
limbi. Profeţia că toţi oame-
nii vor auzi Evanghelia în 
propria lor limbă se înde-
plineşte treptat, an după 
an, pe măsură ce munca de 
traducere şi cea misionară 
avansează. 

Munca de traducere
Procesul de traducere al 

Cărţii lui Mormon din limba 
engleză într-o altă limbă 
are, uneori, nevoie de ani 
de zile pentru a fi finalizat. 
Procesul începe numai 
după ce Prima Preşedinţie 
şi Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli au aprobat 
proiectul şi sunt suficienţi 

membri care sunt vorbitori 
nativi ai limbii pentru a 
putea sluji în calitate de 
traducători. Traducătorilor 
şi corectorilor li se oferă 
îndrumări clare şi sunt 
instruiţi să aibă mereu 
Spiritul cu ei în timp ce 
traduc. După ce traducerea 
este finalizată, textul trece 
printr-un proces separat 
de corectare realizat de o 
echipă ecleziastică. 

După publicare, mem-
brii pot comanda noua 
ediţie de la Centrele de 
distribuire. Mulţi dintre 
aceşti membri au avut 
anterior în limba lor nu-
mai capitole selectate din 
Cartea lui Mormon sau, în 
unele cazuri, doar mărturia 
misionarilor. 

Cartea lui Mormon şi 
munca misionară

Când o zonă geografică 
este prima oară deschisă 
pentru muncă misionară, 
barierele lingvistice pot ri-
dica probleme importante. 
Când nu au materiale ale 
Bisericii tipărite în limba 
din acea zonă, misionarii 
trebuie să înveţe limba  
şi să depună mărturie prin 
Spirit. În unele zone ale lu-
mii, mulţi oameni vorbesc 
o a doua limbă şi misionarii 
le pot oferi un exemplar  
al Cărţii lui Mormon  
în acea limbă. Înainte  
de traducerea Cărţii lui  
Mormon în limba mongolă, 

Lia McClanahan
Revistele Bisericii

Prima ediţie a Cărţii lui 
Mormon a avut un tiraj  
de 5.000 de exemplare. 
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UN PROFET DEPUNE 
MĂRTURIE
„Eu nu pot să înţeleg cum 
poate un om inteligent 
să creadă că ar fi putut 
cineva să fi scris Cartea 
lui Mormon fără ajutorul 
Domnului, care ne este 
disponibilă de peste o sută 
de ani şi care nu a putut 
fi discreditată în tot acest 
timp, în pofida batjocu-
rii la care a fost supusă, 
dintr-un motiv sau altul. 
Astăzi, acea carte, care 
a fost tradusă de Joseph 
Smith, el fiind o unealtă în 
mâinile Domnului, dăinuie 
glorioasă. Astăzi, ea este 
cel mai bun misionar pe 
care-l avem pentru propo-
văduirea acestei Evanghe-
lii; nimic nu se compară 
cu ea.” 
Preşedintele Heber J. Grant 
(1856–1945), Gospel Standards, 
compilaţie realizată de G. Homer 
Durham (1941), p. 15. 

de exemplu, mulţi membri 
din Mongolia au studiat 
ediţia în limba rusă. 

Dar un om poate să în-
ţeleagă cel mai bine Evan-
ghelia în limba sa nativă cu 
care este familiarizat şi pe 
care o înţelege foarte bine. 
Eric Gemmell, care a slujit 
în Misiunea Ljubljana, Slo-
venia, între anii 2001-2003, 
a văzut el însuşi ce mult 
contează pentru membri  
şi simpatizanţi să aibă Car-
tea lui Mormon în limba  
lor maternă. El a slujit pri-
mele 18 luni din misiunea 
lui fără a avea Cartea lui  
Mormon în limba slovenă. 

Munca a fost dificilă. 
Prima ramură a Bisericii fu-
sese întemeiată cu doar un 
deceniu înainte. Slovenia îşi 

dobândise recent indepen-
denţa şi era în proces de 
renunţare treptată la fosta 
limbă oficială sârbo-croată. 
Misionarii duceau exem-
plare ale Cărţii lui Mormon 
în limbile sârbo-croată şi 
engleză, limbi pe care cei 
mai mulţi tineri le studia-
seră la şcoală. Însă, de cele 
mai multe ori, oamenii 
refuzau cartea, deoarece 
nu puteau înţelege niciuna 
dintre acele limbi. Eric îşi 
aminteşte cât de lipsit de 
sens i se părea să le de-
pună mărturie oamenilor 
despre măreţia şi impor-
tanţa Cărţii lui Mormon –  
şi după aceea să trebuiască 
să le spună că nu avea un 
exemplar în limba lor. 

Cu şase luni înainte ca 

Eric să plece acasă, a sosit 
primul transport de exem-
plare ale Cărţii lui Mormon 
în limba slovenă. Ramura 
a desfăşurat o adunare în 
cadrul căreia fiecare mem-
bru şi misionar a primit un 
exemplar. „În aer se simţea 
un spirit special”, îşi amin-
teşte Eric. El şi-a consemnat 
în jurnal cum s-a simţit să 
ţină în mână o carte atât 
de preţioasă şi atât de mult 
aşteptată. „A fost ca şi cum 
aş fi ţinut în mâini chiar 
plăcile de aur”, a scris el. 
După adunare, misiona-
rii au luat cărţile rămase 
pentru a le folosi în munca 
misionară. Eric şi colegul 
lui au fost atât de entuzias-
maţi, încât atunci când au 
ajuns la apartamentul lor, 

Pe măsură ce munca de tra-
ducere avansează, membrii 
din întreaga lume, ca Lea 
şi Flora Lotrič din Slovenia, 
trăiesc bucuria de a ţine în 
mâini pentru prima oară  
un exemplar al Cărţii lui 
Mormon în propria limbă. FO
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au deschis cutiile, au scos 
cărţile şi au făcut poze care 
să le aducă aminte de acel 
eveniment. Aşteptau cu 
nerăbdare să dea cărţile 
oamenilor. Având Cartea 
lui Mormon în limba slo-
venă în mână, nu numai că 
misionarii au avut mai mult 
succes în abordarea oa-
menilor, dar ei au avut, de 
asemenea, o modalitate de 
a revigora mărturiile mem-
brilor mai puţin activi care 
nu mai veniseră la Biserică 
de ani buni. 

În ultimele şase luni ale 
misiunii sale, Eric a văzut 
cum mărturiile membrilor 
sloveni s-au întărit. „Odată 
ce au primit Cartea lui  
Mormon în limba lor ma-
ternă”, spune el, „ei au 
ajuns s-o înţeleagă. Le-a 
pătruns adânc în inimă”. 
Înainte, vorbitorii şi în-
văţătorii trebuiau să ci-
tească scripturile în limba 
sârbo-croată la adunările 

Bisericii şi să aibă pe ci-
neva care să traducă şi să 
explice unele cuvinte. „Era 
ca şi cum ne mişcam încet 
printre cuvinte împrumutate 
dintr-o altă limbă”, îşi amin-
teşte Eric. Când membrii 
au început să citească din 
Cartea lui Mormon în limba 
lor maternă, „înţelegerea lor 
despre Evanghelie a crescut 
imediat”, spune Eric. 

În propria lor limbă
Mojca Zheleznikar este 

una dintre acei membri 
care s-au alăturat Biseri-
cii în Slovenia înainte ca 
ediţia în limba slovenă a 
Cărţii lui Mormon să fie 
disponibilă. Mărturia ei 
despre Evanghelie a rezul-
tat ascultându-i pe misio-
nari şi studiind Cartea lui 
Mormon în limbile croată 
şi engleză. După ce tra-
ducerea în limba slovenă 
a fost finalizată, Mojca a 
citit textul tradus şi a simţit 

UN PROFET DEPUNE 
MĂRTURIE
„Există o putere în carte 
care începe să se reverse 
în vieţile dumneavoas-
tră în momentul în care 
începeţi să studiaţi serios 
cartea. Veţi găsi o putere 
mai mare de a rezista 
ispitei. Veţi găsi puterea 
de a evita să fiţi înşelaţi. 
Veţi găsi puterea de a ră-
mâne pe cărarea strâmtă 
şi îngustă.” 
Preşedintele Ezra Taft Benson 
(1899–1994), „The Book of 
Mormon – Keystone of Our Re-
ligion”, Ensign, noiembrie 1986, 
p. 4; vezi, de asemenea, pagina 
00(52) din acest număr. 

puterea cuvintelor în limba 
ei maternă. „Aveam sen-
timentul că adevărul se 
desfăşura în faţa mea într-o 
simplitate clară şi o puritate 
profundă”, îşi aminteşte ea. 
„Era ca şi cum glasul Crea-
torului meu îmi vorbea în 
propria-mi limbă, limba în 
care-mi vorbea mama.” 

Membrii din întreaga 
lume au parte de senti-
mente similare atunci când 
primesc Cartea lui Mormon 
în limba lor. În anul 2003, 
după ce Cartea lui Mormon 
a fost tradusă în kekchi, 
un dialect vorbit de po-
porul maya din Guatemala 
şi Belize, traducătorii au 
verificat traducerea alături 
de grupuri formate din 
membri locali. Un tradu-
cător îşi aminteşte: „Am 
adunat un grup de membri 
pionieri în capela din Se-
nahú pentru a citi şi, după 
ce terminam fiecare pasaj, 
o linişte pioasă se aşternea 

După ce o traducere este 
finalizată, membrii Bisericii 
care vorbesc limba respec-
tivă sunt rugaţi să veri-
fice textul. De la stânga: 
Walter Barillas Soto, Mike 
Peck, Sulenny Ruby Cucul 
Sierra, John Bringhurst şi 
Josefina Cucul Tiul verifică 
textul Cărţii lui Mormon în 
dialectul kekchi în Cobán, 
Guatemala. 
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UN PROFET DEPUNE MĂRTURIE
„Prin darul şi puterea lui Dumnezeu, 
[Joseph Smith] a tradus această carte 
(Cartea lui Mormon) din limba ei 
originală şi din scrierile de pe plăcile de 
aur, în limba în care noi o citim acum 

între coperţile acestei cărţi; şi ea conţine plenitudinea 
Evangheliei nepieritoare. Ea îi va duce pe oameni la 
dobândirea cunoaşterii adevărului prin care ei vor 
putea fi salvaţi şi readuşi în prezenţa lui Dumnezeu 
pentru a avea parte de slava Sa şi de viaţă fără sfârşit.” 
Preşedintele Joseph F. Smith (1838–1918), Teachings of Presidents of 
the Church: Joseph F. Smith (1998), p. 42. 

FORMATE DISPONIBILE
Cartea lui Mormon este disponibilă şi în alte formate 
decât cel tipărit, adaptându-se la diferitele metode prin 
care oamenii studiază şi învaţă. 

Formate pentru Internet şi pentru  
dispozitivele mobile
Cartea lui Mormon poate fi citită acum pe Internet 
(scriptures .lds .org) şi pe dispozitivele mobile (mobile .lds . 
org). În prezent, 21 de limbi sunt disponibile online şi 
în curând vor fi disponibile şi altele. Trimiterile la alte 
referinţe din scripturi online şi modalităţile de căutare 
fac posibil studierea într-un mod diferit a scripturilor, 
ducând la o înţelegere mai aprofundată. 

Formate audio
În prezent, sunt disponibile formate audio ale Cărţii  
lui Mormon în limbile: en-
gleză, japoneză, coreeană, 
portugheză şi spaniolă. Puteţi 
descărca gratuit înregistrările 
de la scriptures .lds .org sau 
puteţi cumpăra CD-ul prin in-
termediul Centrelor de distri-
buire (store .lds .org). Capitole 
selectate din Cartea lui Mormon sunt, de asemenea, 
disponibile pe casetă audio în cakchiquel, mam, navajo, 
quiche şi tzotzil. Se lucrează la producerea formatelor 
audio în alte limbi. 

Alte formate
Conţinând ilustraţii colorate şi un text simplificat, Poves-
tiri din Cartea lui Mormon accentuează învăţarea prin 
intermediul mijloacelor vizuale pentru cei care învaţă să 
citească. Este tipărită în mai 
mult de 70 de limbi. Poves-
tiri din Cartea lui Mormon 
este disponibilă şi online, la 
scripturestories .lds .org.
De asemenea, prin interme-
diul Centrelor de distribuire 
sunt disponibile un set de 
DVD-uri în limbajul sem-
nelor american, un format 
tipărit cu caractere mari 
(în engleză, portugheză şi spaniolă) şi o ediţie în limba 
engleză scrisă în alfabetul Braille. 

în încăpere. Înţelegerea 
era completă şi Spiritul era 
foarte puternic. A fost o 
experienţă sacră”. 

Una dintre membrii 
prezenţi la acea adunare, 
Elvira Tzí, este recunos-
cătoare pentru traduce-
rea Cărţii lui Mormon în 
dialectul kekchi datorită 
binecuvântărilor pe care le 
va aduce generaţiei care se 
ridică. Ea spune că traduce-
rea le va permite membri-
lor tineri să „dobândească 
o înţelegere profundă a 
cuvântului Domnului  
şi să respecte ceea ce 
Domnul cere”. 

Pentru membrii Bisericii, 
studierea Cărţii lui Mormon 
în propria limbă este o 
sursă de nenumărate bi-
necuvântări. Pe măsură ce 
membrii „vor învăţa şi vor 
propovădui, rugându-se, 
din scripturi”, a spus Prima 
Preşedinţie, „mărturiile lor 
vor creşte, cunoaşterea lor 
se va aprofunda, dragostea 
lor faţă de membrii familiei 
şi faţă de alţii se va mări, 
capacitatea lor de a le 

sluji altora va dobândi noi 
dimensiuni şi ei vor primi o 
tărie mai mare de a rezista 
ispitei şi de a apăra adevă-
rul şi neprihănirea” 1.

Binecuvântări pe  
termen lung

Numeroasele binecu-
vântări pe care Cartea lui 
Mormon le aduce în viaţa 
celor care o studiază duc 
la o motivaţie puternică 
de a împărtăşi cartea cu 
alţii, împlinind profeţia 
mai departe. În fiecare an, 
aproximativ patru milioane 
de exemplare ale Cărţii lui 
Mormon sunt distribuite în 
lumea întreagă în peste 100 
de limbi, în timp ce mem-
brii şi misionarii, unul câte 
unul, îşi depun mărturia 
despre Isus Hristos. „Sco-
pul înţelept” despre care 
Alma a vorbit în timpurile 
străvechi este dezvăluit 
prin răspândirea mondială 
a Cărţii lui Mormon şi prin 
fiecare viaţă schimbată. ◼

NOTĂ
 1. Scrisoare din partea Primei 

Preşedinţii, 15 octombrie 2008.ST
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ÎNTREBĂRI FRECVENTE  
DESPRE CARTEA LUI MORMON

Ce este Cartea lui  
Mormon şi cum se  
compară ea cu Biblia? 

Cartea lui Mormon este 
o carte de scriptură ase-
mănătoare Bibliei. Este 
un alt testament al lui Isus 
Hristos.1 În general, Biblia 
relatează despre viaţa şi 
învăţăturile copiilor lui 
Israel din vechime. Cartea 
lui Mormon conţine scrie-
rile mai multor grupuri de 
oameni care au venit pe 
meleagurile americane, in-
clusiv ale unei familii care 
a părăsit Ierusalimul în 
anul 600î.H. Acei oameni 
erau şi ei descendenţi ai 
casei lui Israel. Astfel,  
Biblia şi Cartea lui Mormon 
au fost scrise de oameni cu 
aceleaşi origini, dar în părţi 
diferite ale lumii. 

Asemenea Bibliei, Cartea 

lui Mormon este mai mult 
decât o relatare istorică. 
Ea conţine „plenitudinea 
Evangheliei lui Isus Hristos” 
(D&L 20:9): învăţăturile, 
doctrinele şi profeţiile care 
mărturisesc despre Dum-
nezeu Tatăl şi Fiul Său, Isus 
Hristos. 

Profetul Joseph Smith a 
explicat că această carte, 
Cartea lui Mormon, „ne re-
latează că Salvatorul nostru 
Şi-a făcut apariţia pe acest 
continent [meleagurile 
americane] după învierea 
Sa; că El a stabilit Evanghe-
lia aici în toată plenitudi-
nea şi bogăţia şi puterea ei, 
precum şi cu toate bine-
cuvântările ei; că locuitorii 
acestui continent au avut 
apostoli, profeţi, pastori, 
învăţători şi evanghelişti, 
aceeaşi ordine, aceeaşi 

preoţie, aceleaşi rânduieli, 
daruri, puteri şi binecuvân-
tări de care se bucurau cei 
de pe continentul din est… 
că ultimului dintre profeţii 
lor, care au existat printre 
ei, i s-a poruncit să scrie o 
prescurtare a profeţiilor, is-
toriei lor etc. şi s-o ascundă 
în pământ şi că ea avea să 
fie scoasă la lumină şi unită 
cu Biblia pentru împlinirea 
scopurilor lui Dumnezeu 
în ultimele zile” 2.

Membrii Bisericii stu-
diază atât Biblia, cât şi 
Cartea lui Mormon. De 
fapt, doi din cei patru ani 
ai programei Şcolii noastre 
de duminică sunt alocaţi 
studiului Bibliei. (Pentru 
mai multe informaţii de-
spre acest subiect, vezi 
paginile 16, 24 şi 52 din 
acest număr.) 

Indiferent dacă 
vin din par-
tea prietenilor, 
familiei, celor 
cu adevărat 
interesaţi sau 
a antagonişti-
lor, tuturor ni 
se adresează 
întrebări de-
spre Cartea lui 
Mormon. Mai 
jos sunt unele 
răspunsuri 
posibile. 
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Cine a scris Cartea lui 
Mormon? 

Profeţi din vechime, cum 
ar fi Nefi, Iacov, Mormon şi 
fiul lui Mormon, Moroni, au 
fost principalii autori ai ei. 
Mormon a adunat şi a pres-
curtat cronicile ţinute de 
către profeţi despre istoria, 
profeţiile şi învăţăturile lor. 
El a inclus, de asemenea, 
unele dintre experienţele 
sale. Mormon a gravat 
această cronică pe plăci 
subţiri de metal, legate 
împreună – de culoarea 
aurului – care sunt deseori 
numite plăcile de aur. 

După moartea lui  
Mormon, Moroni a termi-
nat cronica şi a îngropat-o 
într-un deal pentru a o păs-
tra pentru zilele noastre. În 
anul 1823, Moroni i-a apărut 
ca înger lui Joseph Smith şi 
i-a arătat unde era îngropată 
cronica. Patru ani mai târziu, 
lui Joseph i s-a permis să ia 
cronicile. El „a tradus cro-
nica prin harul şi puterea 
lui Dumnezeu” în limba 
engleză, din limba străveche 
în care fusese scrisă.3 Apoi, 
el a publicat şi distribuit 
Cartea lui Mormon. (Pentru 
mai multe informaţii despre 
acest subiect, vezi paginile 
22 şi 72 din acest număr.) 

martori puternici ai Cărţii lui 
Mormon, probabil mai ales 
datorită faptului că unii din-
tre ei „pentru o vreme au 
fost împotriva lui Joseph”, 
afirmă vârstnicul Jeffrey R. 
Holland din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli. Cu 
toate acestea, ei „au mărtu-
risit până la moarte că ei au  
văzut un înger şi că au ţinut 
plăcile în mână. «Ele ne-au 
fost arătate prin puterea lui 
Dumnezeu şi nu a omu-
lui», au declarat ei. «De 
aceea, noi ştim cu siguranţă 
că această lucrare este 
adevărată»” 4.

Există dovezi fizice că 
este adevărată Cartea  
lui Mormon? 

Deşi noi nu ne bazăm 
credinţa pe dovezi fizice, 
există dovezi lingvistice, 

Cine a 
mai văzut 
plăcile  
de aur?

Ce s-a întâmplat cu  
cronica originală –  
plăcile de aur? 

Joseph Smith a primit 
plăcile în luna septembrie 
a anului 1827 şi le-a avut în 
posesie până în primăvara 
anului 1829. Când şi-a scris 
istoria, în anul 1838, el a 
explicat ce s-a întâmplat 
cu plăcile: „Când, conform 
înţelegerii, mesagerul [Mo-
roni] mi le-a cerut înapoi, 
eu i le-am dat; şi el le are în 
grija sa până în această zi, 
fiind cea de a doua zi a lunii 
mai, o mie opt sute treizeci 
şi opt” ( Joseph Smith —  
Istorie 1:60).

Cine a mai văzut plăcile 
de aur? 

Pe lângă Joseph Smith, 
mai mulţi bărbaţi şi femei 
au văzut plăcile şi au depus 
mărturie despre existenţa 
lor. În mod deosebit, un-
sprezece bărbaţi, cunoscuţi 
ca Cei trei martori şi Cei 
opt martori, şi-au consem-
nat mărturiile despre faptul 
că au văzut plăcile şi, în 
cazul Celor opt martori, că 
au ţinut plăcile în mână. 
Mărturiile lor sunt cuprinse 
la începutul fiecărui exem-
plar al Cărţii lui Mormon. 

Aceşti bărbaţi stau ca 
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istorice şi arheologice în 
ceea ce priveşte Cartea 
lui Mormon. De exemplu, 
ideea de a scrie pe plăci de 
metal a fost ridiculizată la 
un moment dat însă, în anii 
recenţi, au fost găsite nu-
meroase exemple de scrieri 
sacre pe plăci de metal – 
unele ascunse în cutii de 
piatră. 

Lingviştii au remarcat 
că frazele şi cuvintele din 
Cartea lui Mormon sună 
ciudat în limba engleză, 
dar au sens perfect în 
limba ebraică şi în limbile 
înrudite care au fost cunos-
cute de oamenii descrişi în 
Cartea lui Mormon – limbi 
pe care tânărul Joseph 
Smith nu le cunoştea. 

Însă aceste genuri de 
dovezi nu sunt ceea ce ne 
convinge despre adevărul 
Cărţii lui Mormon. Acest 

acela că Dumnezeu a 
revelat mereu voia Sa 
copiilor Lui şi că o va face 
întotdeauna. Noi credem 
că Biblia este cuvântul lui 
Dumnezeu, dar nu credem 
că ea conţine toată reve-
laţia pe care Dumnezeu a 
dat-o sau o va da profeţi-
lor Săi. Chiar şi astăzi, El 
continuă să-Şi dezvăluie 
voia prin intermediul 
profeţilor şi apostolilor 
în viaţă, temelia Bisericii 
lui Isus Hristos a Sfinţilor 
din Zilele din Urmă (vezi 
Efeseni 2:20).

Când apostolul Ioan a 
scris Apocalipsa, aceasta 
nu era ultima carte a Bi-
bliei. Vechiul Testament şi 
Noul Testament nu au fost 
legate într-o singură carte 
de scripturi – numită acum 
Biblia – până în secolul al 
III-lea d. H.

În mod asemănător, 
Deuteronomul 4:2 ne 
spune să nu adăugăm 
nimic cuvintelor lui Moise. 
Bineînţeles, acest verset, 
aflat la începutul Vechiului 
Testament, nu anulează 
restul Bibliei. Nici Moise, 
nici Ioan nu puteau face 
referire la modificarea 
unui volum care încă nu 
exista; în schimb, ei au 

lucru depinde de credinţă 
şi de revelaţie personală. 

Cum pot să ştiu că este 
adevărată Cartea lui 
Mormon? 

Singurul mod sigur prin 
care puteţi să ştiţi este prin 
puterea Duhului Sfânt. 
Ultimul capitol din Cartea 
lui Mormon îi invită pe toţi 
cei care o citesc, care cugetă 
asupra ei şi care doresc în 
mod sincer să ştie dacă este 
adevărată, să-L întrebe pe 
Tatăl Ceresc în numele lui 
Isus Hristos. Cei care vor 
proceda astfel vor cunoaşte 
prin puterea Duhului Sfânt 
că această carte este adevă-
rată (vezi Moroni 10:3–5). 
Milioane de membri ai Bi-
sericii s-au rugat şi ştiu prin 
mărturia Duhului Sfânt că 
această carte, Cartea lui Mor-
mon, este adevărată. (Pentru 
mai multe informaţii despre 
acest subiect, vezi paginile 4, 
60 şi 80 din acest număr.) 

Sunt confuz din cauza 
pasajului din scripturi 
care se găseşte în Apo-
calipsa 22:18–19, în care 
se spune să nu adăugăm 
nimic cuvântului lui 
Dumnezeu. 

Unul dintre crezurile 
noastre principale este 

PENTRU A ÎNVĂŢA 
MAI MULTE  
DESPRE CARTEA 
LUI MORMON

Pe Internet există 
foarte multe in-

formaţii, în mai multe 
limbi, care vă pot 
ajuta să învăţaţi mai 
multe despre Cartea lui 
Mormon şi să împăr-
tăşiţi acele informaţii 
cu familia şi prietenii 
dumneavoastră. 

•  Pentru a citi Cartea 
lui Mormon online, 
accesaţi scriptures. 
lds.org/bm.

•  Pentru a învăţa mai 
multe despre Cartea 
lui Mormon, pentru 
a adresa întrebări 
sau pentru a vorbi 
cu misionarii, acce-
saţi mormon .org/ 
book-of-mormon.

•  Pentru a solicita un 
exemplar gratuit, 
accesaţi mormon . 
org/ free-book-of- 
mormon.

•  Pentru mai multe 
informaţii, articole 
şi explicaţii, vedeţi 
lds .org/ study/ topics/ 
book-of-mormon? 
lang=eng.
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avertizat asupra modificării 
învăţăturilor adevărate ale 
Evangheliei. 

Cartea lui Mormon, care 
conţine plenitudinea Evan-
gheliei, nu modifică cu-
vântul lui Dumnezeu, ci îl 
întăreşte. (Pentru mai multe 
informaţii despre acest 
subiect, vezi paginile 24 şi 
38 din acest număr.) 

Am auzit că, de la prima 
publicare a Cărţii lui 
Mormon, aceasta a sufe-
rit modificări. Ce a fost 
modificat şi de ce? 

Răspunsul la această 
întrebare depinde de o 
cunoaştere minimă despre 
procesul de traducere 
şi publicare a Cărţii lui 
Mormon. 

1. În timp ce Joseph 
Smith traducea plăcile de 
aur prin puterea lui Dumne-
zeu, el dicta cuvintele unui 
copist. Copiştii au făcut, 
din când în când, greşeli 
ortografice şi gramaticale 
în timp ce scriau cuvintele 
lui. De exemplu, în 1 Nefi 
7:20 cuvintele „erau întris-
taţi” au fost scrise „prudent 
întristaţi”. Scribii nu erau 
neînvăţaţi, însă ortografia 
nu fusese standardizată la 
vremea respectivă. 

original, aşa cum profetul 
îl tradusese de pe plăcile 
de aur. 

5. Alte modificări au 
inclus un capitol nou, noi 
pauze în versete şi note de 
subsol cu trimiteri la alte 
referinţe din scripturi. 

Împărtăşiţi un exemplar
Indiferent de întrebă-

rile pe care oamenii le 
adresează despre Cartea 
lui Mormon, cartea este 
cel mai bun apărător al 
ei. Puteţi depune mărturie 
despre carte, puteţi împăr-
tăşi un exemplar şi invita 
alte persoane să se roage 
despre ea pentru a afla 
singuri. Dacă o persoană 
are o inimă sinceră şi 
doreşte cu adevărat să ştie 
dacă această carte este 
adevărată, Domnul „[îi] 
va arăta adevărul [acelei 
persoane] prin puterea 
Duhului Sfânt” (Moroni 
10:4). ◼
NOTE
 1. Vezi, de exemplu, Boyd K. 

Packer, „The Book of Mormon: 
Another Testament of Jesus 
Christ”, Liahona, ianuarie 
2002, p. 71.

 2. Învăţături ale preşedinţilor 
Bisericii: Joseph Smith (2007), 
p. 64. 

 3. Teachings: Joseph Smith, p. 60. 
 4. Jeffrey R. Holland, „Protejarea 

sufletelor”, Liahona, noiembrie 
2009, p. 90.

2. Manuscrisul origi-
nal al traducerii, scris de 
mână, a fost, apoi, copiat 
pentru a se face un nou 
manuscris, scris de mână, 
pentru tipar. În această 
etapă, unele greşeli orto-
grafice şi gramaticale au 
fost corectate, iar punctua-
ţia a fost adăugată. Însă, în 
acelaşi timp, s-au strecurat 
şi unele greşeli noi, când 
anumite cuvinte au fost 
copiate greşit. 

3. Tipograful a făcut 
tot ce i-a stat în putinţă 
pentru a pregăti tiparul în 
mod corespunzător. Totuşi, 
ocazional, el a introdus 
alte greşeli. De exemplu, în 
Alma 57:25, el a citit greşit 
cuvântul „bucuria” şi, în 
schimb, a tipărit „duşmani”. 

4. Profetul Joseph Smith 
a verificat cu mare atenţie 
primele trei ediţii ale Cărţii 
lui Mormon şi a continuat 
să ajute la realizarea co-
recturilor de fineţe şi a 
modificărilor. Însă, unele 
greşeli nu au fost găsite 
până la apariţia ediţiilor 
ulterioare. În anul 1981, o 
greşeală de tipar în Alma 
16:5 a fost, în cele din 
urmă, corectată, schimbân-
du-se „dacă” în „destinaţia” 
– conform manuscrisului 

Cum pot 
să ştiu  
că este 
adevărată 
Cartea lui 
Mormon?
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Confirmările sfinte despre Salvator şi 
Biserica Sa restaurată le-am primit 
prima dată atunci când am citit Cartea 

lui Mormon, pe când eram un tânăr băiat. În 
timp ce citeam această cronică sacră am simţit 
– din nou şi din nou – şoapta incontestabilă 
a Duhului Sfânt care-i declara sufletului meu 
despre adevărul cărţii. 

Citirea cărţii a însemnat începutul luminii 
mele. A fost sursa primei mele certitudini 
spirituale că Dumnezeu trăieşte, că El este 
Tatăl meu Ceresc şi că, în eternitate, a fost 
creat pentru mine un plan al fericirii. M-a făcut 
să îndrăgesc Biblia Sfântă şi celelalte lucrări 
canonice ale Bisericii. M-a învăţat să-L iubesc 
pe Domnul Isus Hristos, să încep să înţeleg 
compasiunea Lui şi să mă gândesc la harul şi 
măreţia sacrificiului Său ispăşitor. 

Deoarece am aflat singur că această carte, 
Cartea lui Mormon, este o mărturie adevărată 
– un alt testament şi un nou legământ – că 
Isus este Hristosul, am învăţat, de asemenea, 
că Joseph Smith a fost şi este un profet al lui 
Dumnezeu. Stră-stră-străbunicul meu a spus 
în zilele timpurii ale restaurării: „Niciun om 
ticălos nu ar putea scrie o carte ca aceasta; 
şi niciun om bun nu ar scri-o, decât dacă ar 
fi adevărată şi dacă Dumnezeu i-ar fi poruncit să facă 
aceasta” 1.

Primelor mele convingeri li s-au adăugat toate celelalte 
momente edificatoare şi manifestări purificatoare care, 
astăzi, dau cea mai profundă însemnătate vieţii mele, dau 
un scop acesteia şi o temelie sigură mărturiei mele. 

Nu am navigat cu fratele lui Iared. Nu l-am auzit pe 
regele Beniamin rostindu-şi cuvântarea în mod angelic. 

Nu m-am numărat printre nefiţii care au 
atins rănile Domnului înviat şi nici nu am 
plâns alături de Mormon şi Moroni din cauza 
distrugerii vreunei civilizaţii. Însă, mărturia 
mea despre această cronică şi pacea care o 
aduce inimii omului – oferită mie prin inter-
mediul şoaptelor Spiritului Sfânt la fel cum 
vă este oferită şi dumneavoastră – este la fel 
de puternică şi de sigură cum a fost şi a lor. 
Eu depun mărturie despre această carte la fel 
de sigur ca şi cum l-aş fi văzut, împreună cu 
Cei trei martori, pe îngerul Moroni sau, îm-
preună cu Cei opt martori, aş fi ţinut în mână 
plăcile de aur. 

Mai departe, depun mărturie că niciunul 
dintre noi nu poate să ajungă la o credinţă 
deplină în această lucrare din zilele din urmă 
şi, ca urmare, să aibă parte de pace şi con-
fort depline în vremurile noastre, până când 
nu acceptă divinitatea Cărţii lui Mormon şi a 
Domnului Isus Hristos, despre care mărturi-
seşte această carte. Precum i-a spus Mormon 
lui Moroni într-unul dintre cele mai solicitante 
momente ale lor, la fel spun şi eu în timpurile 
noastre solicitante: „Fii credincios în Hristos… 
Şi fie ca harul lui Dumnezeu Tatăl, al Cărui 
tron este sus în ceruri, precum şi Domnul 
nostru Isus Hristos care stă la dreapta puterii 
Lui… să fie cu tine şi să rămână cu tine în 
vecii vecilor” (Moroni 9:25–26).

Cartea lui Mormon este exprimarea sacră a 
ultimului mare legământ al lui Hristos cu omenirea. Este 
un nou legământ, un nou testament din Lumea Nouă 
pentru întreaga lume. Lumina în care merg eu este lumina 
Lui. Mila şi măreţia Lui ne conduc – pe mine şi pe dum-
neavoastră – în mărturia noastră despre El depusă lumii. ◼

NOTĂ
 1. George Cannon, citat în „The Twelve Apostles”, în ediţia Andrew 

Jenson, The Historical Record, 6:175. 

O MĂRTURIE,  
UN LEGĂMÂNT  
ŞI UN MARTOR

Vârstnicul  
Jeffrey R. Holland

din Cvorumul celor  
Doisprezece Apostoli
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Eu depun măr-
turie că această 
carte, Cartea lui 
Mormon, este un 
nou legământ, 
un nou testa-
ment din Lumea 
Nouă pentru 
întreaga lume. 



 „Aveţi pe vreunii dintre voi care sunt bolnavi? Aduceţi-i aici …

 căci Eu văd credinţa voastră că este destulă pentru ca  

Eu să vă vindec. 

Şi s-a întâmplat că atunci când El a vorbit astfel, toată 

Iar El i-a vindecat pe aceştia, pe fiecare dintre ei, de Gary Kapp

mulţimea, în acord, s-a dus cu bolnavii săi şi cu cei în suferinţă 

şi cu cei infirmi şi cu cei orbi şi cu cei muţi şi cu toţi cei care erau 

în suferinţă de orice fel; iar El i-a vindecat pe aceştia, pe fiecare 

dintre ei, cum au fost aduşi unul câte unul la El” (3 Nefi 17:7–9).



„Şi acum… voi toţi de la marginile pămân-
tului, ascultaţi aceste cuvinte şi credeţi în 
Hristos; şi dacă nu credeţi în aceste cuvinte, 
credeţi în Hristos. Şi dacă credeţi în Hristos, 
atunci voi veţi crede în aceste cuvinte, căci 
ele sunt cuvintele lui Hristos şi… ele îi învaţă 
pe toţi oamenii că ar trebui să facă bine.

Şi dacă ele nu sunt cuvintele lui Hristos, 
judecaţi voi – căci Hristos vă va arăta cu pu-
tere şi mare slavă că acestea sunt cuvintele 
Sale, în ultima zi” (2 Nefi 33:10–11).
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