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MESAJUL PRIMEI PREØEDINfiI I

Aceastæ carte este menitæ sæ væ fie un însoflitor
când studiafli scripturile øi învæflæturile profeflilor
din zilele din urmæ. Noi væ încurajæm sæ o consul-
tafli atunci când studiafli øi aplicafli principiile
Evangheliei. Folosifli aceastæ carte ca sursæ biblio-
graficæ atunci când pregætifli cuvântæri, predafli în
clase øi când ræspundefli la întrebæri despre Bisericæ.

Pe mæsuræ ce vefli învæfla adeværurile
Evangheliei, væ vefli spori înflelegerea faflæ de planul
veønic al Tatælui Ceresc. Având aceastæ înflelegere
la temelia vieflii dumneavoastræ, vefli fi în stare sæ
facefli alegeri înflelepte, sæ træifli în armonie cu voin-
fla lui Dumnezeu øi sæ descoperifli bucurii în viaflæ.
Mærturia dumneavoastræ va deveni mai puternicæ.
Vefli ræmâne fideli credinflei.

Noi ne gândim în special la tineret, la tinerii
adulfli necæsætorifli øi la noii convertifli. Væ promi-
tem cæ, prin rugæciunea personalæ regulatæ øi prin
studiul scripturilor øi al doctrinelor Evangheliei,
vefli fi pregætifli sæ facefli faflæ influenflelor rele care
ar vrea sæ væ înøele øi sæ væ facæ ræu.

Fie ca aceastæ carte sæ væ întæreascæ în efortu-
rile de a væ apropia de Salvator øi de a urma exem-
plul Sæu.

Prima Preøedinflie
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SUBIECTE DIN EVANGHELIE
ARANJATE ÎN ORDINE ALFABETICÆ

Abuzul

Abuzul înseamnæ un comportament faflæ de alflii sau faflæ
de sine care provoacæ suferinflæ sau jignire. Abuzul dæuneazæ
minflii øi spiritului øi adesea, dæuneazæ øi trupului. Poate pro-
voca confuzie, îndoialæ, neîncredere øi fricæ. El este o încælcare
a legilor societæflii øi este în opoziflie totalæ cu învæflæturile
Salvatorului. Domnul condamnæ orice formæ de comportament
abuziv – fizic, sexual, verbal sau emoflional. Comportamentul
abuziv poate duce la mæsuri disciplinare din partea Bisericii.

Consiliere pentru cei care au comis abuz

Dacæ afli comis abuz în oricare din relaflii, trebuie sæ væ
pocæifli de pæcatul dumneavoastræ. Rugafli-væ Domnului sæ væ
ierte. Cerefli iertare celor cærora le-afli fæcut ræu. Stafli de vorbæ
cu episcopul sau cu preøedintele dumneavoastræ de ramuræ,
astfel încât el sæ væ poatæ ajuta în procesul de pocæire øi, dacæ
este necesar, sæ væ ajute pentru a primi consiliere øi asistenflæ
suplimentaræ.

Dacæ sentimentele de mânie au alimentat comportamen-
tul dumneavoastræ abuziv, învæflafli sæ væ controlafli emofliile.
Adresafli-væ Domnului prin rugæciune øi rugafli-L sæ væ ajute.
Având o perspectivæ veønicæ, vefli descoperi cæ mânia
dumneavoastræ a apærut aproape întotdeauna ca ræspuns la
lucruri care nu sunt foarte importante.

Dacæ v-afli fæcut vinovat de abuz sexual, cæutafli sæ væ
disciplinafli mintea. Amintifli-væ cæ gândurile dumneavoastræ
au un impact puternic asupra vieflii dumneavoastræ – „cæci el
este ca unul care îøi face socotelile în suflet“ (Proverbe 23:7).
fiinefli-væ departe de pornografie øi de orice altceva care ar
putea stimula dorinflele sexuale imorale. Rugafli-væ sæ avefli
capacitatea de a læsa „virtutea sæ înfrumusefleze, færæ
încetare, gândurile tale“ (D&L 121:45).
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Ajutor pentru victimele abuzului

Dacæ suntefli o victimæ a abuzului, cæutafli ajutor imediat.
Vorbifli cu conducætorii dumneavoastræ din preoflie, aceøtia
sunt de obicei episcopul sau preøedintele de ramuræ, dar în
unele situaflii poate fi un membru al preøedinfliei de flæruø sau
de district. El væ poate ajuta sæ aflafli ce trebuie sæ facefli.

Trebuie sæ fifli convins(æ) cæ nu dumneavoastræ purtafli vi-
na pentru comportamentul abuziv al altora. Dumneavoastræ
nu trebuie sæ resimflifli vinæ. Dacæ afli fost victima unui viol sau
a unui abuz sexual, fie cæ afli suferit abuz din partea unei cu-
noøtinfle, din partea unui stræin sau chiar din partea unui
membru al familiei, nu suntefli vinovat(æ) de pæcat sexual.
Trebuie sæ øtifli cæ suntefli inocent(æ) øi cæ Tatæl dumneavoastræ
Ceresc væ iubeøte.

Rugafli-væ pentru pacea care vine numai prin Isus Hristos
øi prin Ispæøirea Sa (vezi Ioan 14:27; 16:33). Salvatorul a în-
durat toate durerile øi suferinflele noastre, chiar øi cele provo-
cate de alfli oameni øi El øtie cum sæ væ ajute (vezi Alma
7:11–12). În loc de a cæuta ræzbunare, concentrafli-væ asupra
unor subiecte pe care le putefli controla, cum ar fi perspectiva
dumneavoastræ asupra vieflii. Rugafli-væ pentru a avea tæria
sæ-i iertafli pe cei care v-au fæcut ræu.

Continuafli sæ cæutafli ajutor din partea conducætorului
dumneavoastræ din preoflie, astfel încât el sæ væ poatæ îndru-
ma în procesul de vindecare emoflionalæ. Prin binecuvântæri-
le Evangheliei putefli opri ciclul abuzului øi putefli fi eliberat
de suferinflele pe care le-afli îndurat.

Referinfle suplimentare: Matei 18:1–6; D&L 121:34–46

Vezi, de asemenea, Iertarea, Pocæinfla

Administrarea Bisericii

Isus Hristos stæ în fruntea Bisericii. Misiunea Bisericii lui
Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ este de a-i ajuta pe
tofli oamenii sæ vinæ la El (vezi Moroni 10:32). Pentru a înde-
plini aceastæ misiune, Biserica este organizatæ în conformitate

Administrarea Bisericii
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cu modelul revelat de cætre Domnul „pentru desævârøirea
sfinflilor... pânæ vom ajunge tofli la unirea credinflei øi a cunoø-
tinflei Fiului lui Dumnezeu“ (Efeseni 4:12–13; vezi, de aseme-
nea, versetul 11). În cele ce urmeazæ este prezentat un rezumat
al modului de organizare a Bisericii.

Cæminul øi familia

Familia este unitatea fundamentalæ a Bisericii, iar cæmi-
nul este locul cel mai important pentru învæflarea Evangheliei.
Nici o altæ organizare nu poate lua locul familiei. Chiar în
timp ce Biserica continuæ sæ creascæ, scopul acesteia va fi de a
sprijini øi a întæri familia øi persoanele individuale în eforturi-
le lor de a træi conform principiilor Evangheliei.

Administraflia generalæ

Domnul îndrumæ astæzi poporul Sæu de legæmânt prin
intermediul preøedintelui Bisericii, pe care îl susflinem în
calitate de profet, væzætor øi revelator. Preøedintele Bisericii
prezideazæ asupra muncii din întreaga Bisericæ. El øi consi-
lierii sæi, care sunt de asemenea profefli, væzætori øi revelatori,
formeazæ Cvorumul Primei Preøedinflii.

Membrii Cvorumului celor Doisprezece Apostoli sunt,
de asemenea, profefli, væzætori øi revelatori. Ei, împreunæ cu
Prima Preøedinflie sunt „martori speciali ai numelui lui
Hristos în toatæ lumea“ (D&L107:23). Ei acflioneazæ sub în-
drumarea Primei Preøedinflii „pentru a clædi Biserica øi a avea
grijæ de toate treburile acesteia în toate nafliunile lumii“ (D&L
107:33). Ei „deschid uøa [nafliunilor] proclamând Evanghelia
lui Isus Hristos“ (D&L 107:35).

Membrii Cvorumurilor celor Øaptezeci sunt chemafli
pentru a proclama Evanghelia øi pentru a clædi Biserica. Ei lu-
creazæ sub îndrumarea celor Doisprezece Apostoli. Membrii
Primului øi celui de-al Doilea Cvorum al celor Øaptezeci sunt
desemnafli ca Autoritæfli Generale øi ei pot fi chemafli sæ slu-
jeascæ oriunde în lume.

Administrarea Bisericii
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Episcopatul Prezidenflial constituie preøedinflia Preofliei
aaronice din întreaga Bisericæ. Episcopul care prezideazæ øi
consilierii sæi slujesc sub directa îndrumare a Primei Preøedinflii
pentru a administra treburile temporale ale Bisericii.

Organizafliile Tinerilor Bæiefli, ale Societæflii de Alinare,
ale Tinerelor Fete, ale Societæflii Primare au toate, preøedinflii
la nivel general, care oferæ instrucfliuni øi îndrumare.

Administraflia zonei

Zona este cea mai mare diviziune geograficæ a Bisericii.
Fiecare zonæ este prezidatæ de câte o preøedinflie de zonæ, care
lucreazæ sub îndrumarea Primei Preøedinflii øi a Cvorumului
celor Doisprezece Apostoli. Preøedinflii de zonæ øi consilierii lor
sunt desemnafli dintre membrii Cvorumului celor Doisprezece
øi ai Cvorumurilor celor Øaptezeci.

Unii frafli sunt rânduifli ca membri ai Celor Øaptezeci, dar
nu slujesc în calitate de Autoritæfli Generale. Ei sunt numifli
Autoritæfli ale Zonei – Cei Øaptezeci øi fac parte din alte cvo-
rumuri decât Primul øi al Doilea Cvorum al Celor Øaptezeci,
în funcflie de repartiflia geograficæ. Responsabilitatea lor este
limitatæ la întregul cuprins al regiunii în care træiesc. Unii
membrii din cadrul Autoritæflii Zonei – Cei Øaptezeci slujesc
în cadrul preøedinfliilor zonelor.

Administraflia localæ

Episcopii øi ramuri Membrii Bisericii sunt organizafli în
congregaflii care se întrunesc frecvent pentru activitæfli care sæ
le îmbogæfleascæ viafla spiritualæ øi socialæ. Congregafliile de
mari dimensiuni sunt numite episcopii. Fiecare episcopie
este prezidatæ de un episcop, asistat de doi consilieri.

Congregafliile mici sunt numite ramuri. Peste fiecare
ramuræ prezideazæ un preøedinte de ramuræ, asistat de doi
consilieri. O ramuræ poate fi organizatæ dacæ cel puflin douæ
familii de membri locuiesc într-o zonæ øi unul dintre membri
este deflinætor demn al Preofliei lui Melhisedec sau preot demn

Administrarea Bisericii
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în Preoflia aaronicæ. Preøedinflia flæruøului, a misiunii sau a dis-
trictului organizeazæ øi supervizeazæ ramura. O ramuræ poate
sæ se dezvolte pentru a deveni o episcopie, dacæ se aflæ în
cadrul unui flæruø.

Fiecare episcopie sau ramuræ cuprinde o zonæ geograficæ
bine stabilitæ. Diferitele organizaflii din cadrul episcopiei sau
ramurii contribuie la munca Domnului: grupurile înalflilor
preofli; cvorumurile vârstnicilor; Societatea de Alinare, desti-
natæ tinerelor de peste 18 ani øi femeilor; cvorumurile Preofliei
lui Aaron, destinate tinerilor bæiefli cu vârste cuprinse între 12
øi 17 ani; Tinerelor Fete, destinat fetelor cu vârste cuprinse
între 12 øi 17 ani; Societatea Primaræ pentru copii de la 18 luni
la 11 ani øi Øcoala de Duminicæ, pentru tofli membrii Bisericii în
vârstæ de peste 12 ani. Fiecare din aceste organizaflii îndepli-
neøte roluri importante în propovæduirea Evangheliei, în ofe-
rirea slujirii, în susflinerea pærinflilor în îndatorirea lor sacræ de
a-øi ajuta copiii sæ devinæ convertifli la Evanghelia lui Isus
Hristos. De asemenea, aceste organizaflii colaboreazæ pentru 
a-i ajuta pe membri sæ împærtæøeascæ altor oameni Evanghelia.

fiæruøi, misiuni øi districte Cele mai multe din zonele geo-
grafice unde Biserica este organizatæ sunt împærflite în flæruøi.
Termenul de flæruø vine de la profetul Isaia, care a prorocit cæ
Biserica din zilele din urmæ va fi precum un cort, flinut în
siguranflæ de flæruøi (vezi Isaia 33:20; 54:2). De obicei, în cadrul
unui flæruø existæ 5 pânæ la 12 episcopii. Fiecare flæruø este pre-
zidat de un preøedinte de flæruø, asistat de doi consilieri.
Preøedinflii de flæruø raporteazæ preøedinfliei zonei øi primesc
îndrumæri de la aceasta.

O misiune este o unitate a Bisericii care, de obicei, aco-
peræ o zonæ mult mai mare decât cea acoperitæ de un flæruø.
Fiecare misiune este prezidatæ de un preøedinte de misiune,
asistat de doi consilieri. Preøedinflii de misiune sunt direct
ræspunzætori în fafla Autoritæflilor Generale.

La fel cum o ramuræ este versiunea mai micæ a unei epis-
copii, un district este versiunea mai micæ a unui flæruø. Un dis-
trict este organizat atunci când un numær suficient de ramuri

Administrarea Bisericii
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se aflæ grupate într-o zonæ, fapt care permite comunicare uøoa-
ræ øi transportul færæ dificultæfli pentru a ajunge la adunærile
districtului. Pentru a prezida asupra districtului este chemat
un preøedinte de district, având ajutorul a doi consilieri.
Preøedintele de district raporteazæ preøedintelui misiunii. Un
district se poate dezvolta pentru a deveni un flæruø.

Programe pentru membrii necæsætorifli Mulfli dintre membrii
Bisericii nu au fost niciodatæ cæsætorifli, sunt divorflafli sau væ-
duvi. Aceøti membri sunt cuprinøi în douæ grupuri: tineri
adulfli necæsætorifli (cu vârste cuprinse între 18 øi 30 de ani) øi
adulfli necæsætorifli (de peste 31 de ani).

Nu existæ un program organizat la nivelul întregii Bisericii
pentru tinerii adulfli necæsætorifli sau pentru adulflii necæsæto-
rifli. În loc de acesta, atunci când un numær suficient de mare
de adulfli necæsætorifli locuiesc într-o zonæ, conducætorii preofli-
ei sunt încurajafli sæ cheme reprezentanfli ai adulflilor necæsæto-
rifli care sæ lucreze sub îndrumarea lor. Reprezentanflii adulflilor
necæsætorifli planificæ activitæfli cum ar fi serate dansante, pro-
iecte de slujire øi seri la gura sobei. Aceste activitæfli dau ocazia
membrilor necæsætorifli sæ se întâlneascæ unii cu alflii øi sæ se în-
tæreascæ reciproc. Membrii necæsætorifli sunt, de asemenea, în-
curajafli sæ se întâlneascæ periodic cu conducætorii preofliei
pentru a discuta nevoile lor øi ocaziile de a creøte øi de a sluji.

Referinfle suplimentare: D&L 107

Vezi, de asemenea, Preoflia, Societatea de Alinare

Adopflia

Copiii au dreptul de a fi crescufli de pærinfli care respectæ
legæmintele cæsætoriei øi care oferæ dragoste øi sprijin.
Adopflia poate fi o mare binecuvântare pentru mulfli copii
care s-au næscut færæ ocazia de a se bucura de pærinfli.

Atunci când un copil este conceput în afara legæmântului
cæsætoriei, cea mai bunæ opfliune este ca mama øi tatæl sæ se
cæsætoreascæ øi sæ se stræduiascæ sæ clædeascæ o relaflie pentru

Adopflia
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o familie ce va dura veønic. Dacæ realizarea unei cæsætorii reu-
øite nu este posibilæ, ei ar trebui sæ ofere copilul spre adopflie,
de preferinflæ prin LDS Family Services (Serviciul pentru
familii ale sfinflilor din zilele din urmæ). Oferirea copilului
spre adopflie prin LDS Family Services îi ajutæ pe pærinflii care
nu sunt cæsætorifli sæ facæ ceea ce este mai bine pentru copil.
Oferirea spre adopflie asiguræ copilului øansa de a fi pecetluit
în templu cu o mamæ øi cu un tatæ øi sporeøte posibilitatea ca
binecuvântærile Evangheliei sæ influenfleze vieflile tuturor
celor implicafli. Adopflia este o hotærâre lipsitæ de egoism øi
plinæ de dragoste care îi binecuvânteazæ pe pærinflii naturali,
pe copil øi pe familia adoptivæ.

Dacæ suntefli cæsætorit(æ) øi dumneavoastræ øi soflia sau
soflul dorifli sæ adoptafli un copil, trebuie sæ væ asigurafli cæ øtifli
toate prevederile legale ale flærilor øi agenfliilor guvernamen-
tale implicate. Sfætuifli-væ cu conducætorii dumneavoastræ din
preoflie øi, dacæ este cu putinflæ, cu membri ai LDS Family
Sevices. Dacæ în zona dumneavoastræ nu existæ o filialæ a
LDS Family Services, colaborafli cu conducætorii preofliei pen-
tru a gæsi institufliile atestate legal care protejeazæ atât copiii,
cât øi pærinflii adoptivi.

A Doua Venire a lui Isus Hristos

Când Isus Hristos s-a ridicat la cer la sfârøitul slujirii Sale
muritoare, doi îngeri au declarat apostolilor Sæi: „Acest Isus
care S-a înælflat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaøi fel
cum L-afli væzut mergând la cer“ (Faptele apostolilor 1:11).
Când Salvatorul va veni din nou, El va veni în putere øi glo-
rie pentru a cere ca pæmântul sæ fie împæræflia Sa. A Doua Sa
Venire va marca începutul mileniului.

A Doua Venire va fi o perioadæ de groazæ øi jale pentru ne-
credincioøi, dar va fi o zi de pace øi triumf pentru cei drepfli.
Domnul a declarat:

„Acei care sunt înflelepfli, øi au primit adeværul, øi au pri-
mit Spiritul Sfânt pentru îndrumarea lor, øi nu au fost înøelafli

A Doua Venire a lui Isus Hristos
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– adeværat væ spun vouæ, ei nu vor fi doborâfli øi aruncafli în
foc, ci vor suporta ziua.

Øi pæmântul le va fi dat lor drept moøtenire; ei se vor
înmulfli øi vor deveni puternici øi copiii lor vor creøte færæ
pæcate în vederea salværii.

Pentru cæ Domnul va fi în mijlocul lor øi slava Lui va fi asu-
pra lor øi El va fi Împæratul øi Legiuitorul lor“ (D&L 45:57–59).

Domnul nu a revelat exact când va veni din nou: „Ceasul
øi ziua nici un om nu le cunoaøte, nici îngerii în cer, nici nu
vor øti pânæ când nu vine El“ (D&L 49:7). Dar El a revelat
profeflilor Sæi evenimentele øi semnele care vor preceda A
Doua Venire. Printre evenimentele øi semnele profeflite, sunt:

• apostazia de la adeværul Evangheliei (vezi Matei
24:9–12; 2 Tesaloniceni 2:1–3);

• restaurarea Evangheliei, inclusiv restaurarea Bisericii
lui Isus Hristos (vezi Faptele apostolilor 3:19–21;
Apocalipsa 14:6–7; D&L 45:28; 133:36);

• restaurarea cheilor preofliei (vezi Maleahi 4:5–6; D&L
110:11–16);

• apariflia Cærflii lui Mormon (vezi Isaia 29:4–18; 3 Nefi
21:1–11);

• predicarea Evangheliei în toatæ lumea (vezi Matei
24:14);

• o perioadæ de imoralitate, ræzboi øi haos (vezi Matei
24:6–7; 2 Timotei 3:1–7; D&L 29:17; 45:26–33; 88:91);

• semne în cer øi pe pæmânt (vezi Ioel 2:30–31; Matei
24:29–30; D&L 29:14–16; 45:39–42; 49:23; 88:87–90).

Nu væ îngrijorafli cu privire la data exactæ la care va fi
A Doua Venire a Salvatorului. Ci, træifli în aøa fel încât sæ fifli
pregætit oricând va veni. Observând calamitæflile acestor ultime
zile, amintifli-væ cæ cel care este drept nu trebuie sæ se teamæ de
A Doua Venire sau de semnele care o vor precede. Cuvintele
Salvatorului cætre apostolii Sæi vi se aplicæ dumneavoastræ:

A Doua Venire a lui Isus Hristos

10



„Nu fifli tulburafli, pentru cæ, atunci când toate aceste lucruri se
vor întâmpla, vefli øti cæ promisiunile pe care vi le-am fæcut vor
fi împlinite“ (D&L 45:35).

Referinfle suplimentare: Luca 21:34–36; 2 Petru 3:10–14; D&L 133:42–52;
Jospeh Smith – Matei

Vezi, de asemenea, Mileniu, Planul salværii, Semne

Adulterul (Vezi Castitatea)

Adunarea de împærtæøanie (Vezi Sabatul, Împærtæøania, Sacrificiul)

Adversitatea

Ca parte a planului de mântuire al Tatælui Ceresc, în tim-
pul vieflii muritoare vefli întâlni adversitate. Încercærile, deza-
mægirile, tristeflea, boala øi suferinfla sunt toate pærfli grele ale
vieflii, dar ele pot duce spre creøtere øi rafinare spiritualæ øi
spre progres, atunci când væ întoarcefli cætre Domnul.

Adversitatea vine din surse diferite. Uneori væ confrun-
tafli cu încercæri care sunt consecinfla propriei dumneavoastræ
mândrii øi nesupuneri. Aceste încercæri pot fi evitate printr-o
viaflæ neprihænitæ. Alte încercæri sunt pur øi simplu o parte
naturalæ a vieflii øi pot apare uneori øi când træifli în mod
drept. De exemplu, putefli trece prin încercæri cum ar fi boala,
nesiguranfla sau moartea celor dragi. Adversitatea poate
apare uneori din cauza alegerilor greøite fæcute de alflii sau
din cauza cuvintelor øi acfliunilor lor care provoacæ suferinflæ.

A ræspunde adversitæflii prin credinflæ

Succesul øi fericirea dumneavoastræ, atât acum, cât øi în
veønicii, depind în mare mæsuræ de ræspunsul dumneavoas-
træ la greutæflile vieflii.

O relatare din Cartea lui Mormon ilustreazæ ræspunsuri
diferite în fafla adversitæflii. Profetul Lehi øi familia sa cælætori-
seræ de mai multe zile prin pustietate, folosindu-øi arcurile øi

Adversitatea
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sægeflile pentru a-øi asigura hrana din vânat. Familia lui Lehi 
s-a confruntat cu dificultæfli atunci când arcurile fiilor lui Lehi
au devenit nefolositoare. Arcurilor lui Laman øi Lemuel li s-au
rupt corzile, iar arcul lui Nefi s-a rupt. Obosifli øi flæmânzi,
Laman øi Lemuel au început sæ cârteascæ împotriva Domnului.
Chiar øi Lehi a început sæ murmure. Nefi, însæ, a refuzat sæ se
descurajeze. El a început sæ caute soluflii. El a relatat: „Eu, Nefi,
am fæcut un arc din lemn øi o sægeatæ dintr-o ramuræ dreaptæ;
prin urmare m-am înarmat cu un arc øi o sægeatæ, cu o praøtie
øi cu pietre. Øi i-am spus tatælui meu: Unde sæ mæ duc sæ fac
rost de hranæ?”. Smerit datoritæ cuvintelor lui Nefi, Lehi L-a
întrebat pe Domnul unde sæ caute hranæ. Domnul a ræspuns la
rugæciunile sale øi l-a condus pe Nefi spre un loc unde a putut
obfline hranæ. (Vezi 1 Nephi 16:15–31.)

Când unii oameni se confruntæ cu adversitate, ei sunt
precum Laman øi Lemuel. Se plâng øi devin plini de amæræ-
ciune. Ei pun întrebæri precum: „De ce trebuie sæ mi se în-
tâmple aceasta mie? De ce trebuie sæ îndur aceasta acum? Ce
am fæcut ca sæ merit aceasta?”. Aceste întrebæri au puterea de
a pune stæpânire pe minflile lor. Aceste întrebæri pot copleøi
viziunea lor, le pot absorbi energia øi îi pot lipsi de experien-
flele pe care Domnul vrea ca ei sæ le træiascæ. În loc sæ reacflio-
nafli în acest fel, dumneavoastræ ar trebui sæ urmafli exemplul
lui Nefi. Gândifli-væ la întrebæri cum ar fi: „Ce trebuie sæ fac?
Ce voi învæfla din aceastæ experienflæ? Ce trebuie sæ schimb?
Pe cine trebuie sæ ajut? Cum pot sæ îmi aduc aminte în vre-
murile de încercare de multele mele binecuvântæri?”.

Diferitele tipuri de adversitate necesitæ ræspunsuri dife-
rite. De exemplu, dacæ suntefli atinøi de o boalæ, poate cæ este
necesar sæ fifli doar ræbdætori øi credincioøi. Dacæ suferifli în
urma cuvintelor sau acfliunilor unei alte persoane, trebuie sæ
væ stræduifli sæ-i iertafli pe cei care v-au ofensat. Dacæ suntefli
victimæ a abuzului, trebuie sæ solicitafli imediat ajutor. Dacæ
încercærile vin din propria dumneavoastræ nesupunere, tre-
buie sæ væ corectafli comportamentul øi sæ cæutafli cu umilinflæ
sæ obflinefli iertarea.
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Deøi ræspunsurile dumneavoastræ faflæ de adversitate vor
fi diferite, unul dintre ræspunsuri trebuie sæ fie mereu ace-
leaøi – încrederea dumneavoastræ în Tatæl Ceresc øi în Isus
Hristos. Profetul Alma ne-a învæflat: „Oricine îøi pune nædej-
dea în Dumnezeu va fi sprijinit în încercærile øi în necazurile
sale øi în suferinflele sale; øi va fi înælflat în ziua din urmæ“
(Alma 36:3).

Încrederea în Tatæl Ceresc øi în Isus Hristos

Când væ încredefli în Tatæl øi în Fiul, avefli încrederea cæ Ei
væ iubesc în mod desævârøit – Ei doresc ca dumneavoastræ sæ
fifli fericifli øi Ei væ vor ajuta sæ creøtefli spiritual. Dumneavoastræ
respectafli poruncile. Cæutafli sæ cunoaøtefli voia Lor øi sæ facefli
ceea ce Ei cer, chiar øi atunci când dumneavoastræ afli dori alt-
ceva. Rugæciunile dumneavoastræ care cer alinare sunt însoflite
de înflelegerea cæ Tatæl Ceresc nu va rezolva problemele imediat
– ci cæ El væ va læsa sæ aøteptafli, pentru ca dumneavoastræ sæ
continuafli sæ învæflafli øi sæ progresafli. Trecând prin toate aces-
tea, vefli gæsi alinare în asigurarea cæ Salvatorul înflelege perfect
încercærile dumneavoastræ. Ca parte a ispæøirii Sale nesfârøite,
El a luat asupra Sa „durerile øi bolile poporului Sæu”. El a luat
asupra Lui „infirmitæflile lor, ca inima Lui sæ fie inundatæ de mi-
læ, în ce priveøte trupul, ca El sæ øtie, în ce priveøte trupul, cum
sæ-i ajute pe oameni dupæ infirmitæflile lor“ (Alma 7:11–12).
Deoarece El a træit durerea dumneavoastræ, El øtie cum sæ væ
ajute. Dacæ Îl cæutafli cu credinflæ, El væ va întæri pentru a rezis-
ta oricærei încercæri prin care vefli trece.

Atunci când væ stræduifli sæ væ încredefli în Domnul în
vreme de încercæri, amintifli-væ de urmætorul sfat, dat prin in-
termediul profetului Joseph Smith:

„,Binecuvântat este acela care fline poruncile Mele, fie în
viaflæ, fie în moarte; øi ræsplata aceluia care este credincios în
necazuri este mai mare în împæræflia cerului.

Voi nu putefli vedea, în prezent, cu ochii voøtri naturali,
planul Dumnezeului vostru cu privire la acele lucruri care vor
veni mai târziu øi slava care va urma dupæ multæ suferinflæ.
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Pentru cæ, dupæ multæ suferinflæ, vin binecuvântærile“
(D&L 58:2–4).

Cum sæ gæsifli pace øi bucurie în vreme de adversitate

Putefli gæsi pace øi bucurie chiar øi atunci când væ con-
fruntafli cu încercæri øi cu tristefle. Cartea lui Mormon cuprin-
de o relatare despre oameni neprihænifli care au aflat acest
adevær. Suferind în sclavie sub un stæpânitor crud, ei øi-au
deschis inimile faflæ de Dumnezeu (vezi Mosia 24: 8–12).
Domnul le-a ræspuns:

„Ridicafli-væ capul øi fifli mângâiafli, cæci Eu cunosc legæ-
mântul pe care voi l-afli fæcut cu Mine; øi Eu voi face un legæ-
mânt cu poporul Meu øi îi voi elibera pe ei din sclavie.

Øi Eu, de asemenea, voi uøura poverile care sunt puse pe
umerii voøtri pentru ca nici mæcar sæ nu le simflifli pe spinæri-
le voastre, chiar când suntefli în sclavie; øi aceasta o voi face
eu pentru ca voi sæ fifli martori pentru Mine de acum încolo
øi pentru ca voi sæ øtifli cu siguranflæ cæ Eu, Domnul
Dumnezeu, vizitez poporul Meu în suferinflele lui“ (Mosia
24:13–14).

Oamenii au ræspuns cu credinflæ, iar „poverile care erau
puse [asupra lor] s-au fæcut uøoare; da, Domnul i-a întærit pe ei
pentru ca sæ-øi poatæ purta poverile cu uøurinflæ, iar ei s-au su-
pus cu bucurie øi cu ræbdare voinflei Domnului“ (Mosia 24:15).

Precum aceøti oameni neprihænifli øi dumneavoastræ
„[putefli sæ væ supunefli] cu bucurie øi cu ræbdare voinflei
Domnului”, øtiind cæ El væ va întæri în încercærile dumnea-
voastræ. El a promis: „øi toate lucrurile pe care le-afli suferit
vor lucra împreunæ pentru binele vostru øi pentru slava nu-
melui Meu, spune Domnul“ (D&C 98:3).

Referinfle suplimentare: Evrei 4:15–16; 2 Nefi 2:11–24; Mosia 23:21–22;
D&L 105:6; 121:7–9; 122

Vezi, de asemenea, Iertarea, Nædejdea, Pacea, Planul salværii, Pocæinfla

Alcoolul (Vezi Cuvântul de înflelepciune)
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Apostazia

Când persoane individuale sau grupuri de persoane se
îndepærteazæ de principiile Evangheliei, ele se gæsesc în sta-
rea de apostazie.

Au existat perioade de apostazie generalæ de-a lungul în-
tregii istorii a lumii. Dupæ vremuri de neprihænire, oamenii 
s-au întors adesea cætre ræutate. Un exemplu este marea
apostazie, care a avut loc dupæ ce Salvatorul a întemeiat
Biserica Sa. Dupæ moartea Salvatorului øi a apostolilor Sæi,
oamenii au modificat principiile Evanghelie øi au fæcut
schimbæri neautorizate în organizarea Bisericii øi în rânduie-
lile preofliei. Datoritæ acestei ræutæfli foarte întinse, Domnul a
retras autoritatea preofliei de pe pæmânt.

În timpul marii apostazii, oamenii erau lipsifli de îndru-
marea divinæ prin profeflii în viaflæ. Au fost întemeiate multe
Biserici, dar ele nu aveau puterea preofliei pentru a-i conduce
pe oameni cætre adeværata cunoaøtere a lui Dumnezeu Tatæl
øi a lui Isus Hristos. O parte din scripturile sfinte au fost
schimbate sau pierdute øi nimeni nu avea autoritatea de a
conferi darul Duhului Sfânt sau de a îndeplini alte rânduieli
ale preofliei. Aceastæ apostazie a durat pânæ când Tatæl Ceresc
øi Fiul Sæu Preaiubit au apærut în fafla lui Joseph Smith în anul
1820 øi au început restaurarea plinætæflii Evangheliei.

Noi træim acum într-o perioadæ în care Evanghelia lui
Isus Hristos a fost restauratæ. Dar, spre deosebire de trecut,
Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ nu va
fi copleøitæ de o apostazie generalæ. Scripturile ne învaflæ cæ
Biserica nu va mai fi distrusæ niciodatæ (vezi D&L 138:44;
vezi, de asemenea, Daniel 2:44).

Deøi nu va mai exista o altæ apostazie generalæ prin care
adeværul sæ fie pæræsit, fiecare dintre noi trebuie sæ se pæ-
zeascæ de apostazia personalæ. Dumneavoastræ væ putefli feri
de apostazia personalæ respectând legæmintele, supunându-
væ poruncilor, urmându-i pe conducætorii Bisericii, luând din
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împærtæøanie øi întærindu-væ permanent mærturia prin stu-
diul zilnic al scripturilor, rugæciune øi slujire.

Referinfle suplimentare: Isaia 24:5; Amos 8:11–12; Matei 24:4–14; Faptele
apostolilor 20:28–30; 2 Timotei 3:1–5, 14–15; 4:3–4; 1 Nefi 13:24–29;
Mormon 1:13–14; D&L 1:15–17; Joseph Smith – Istorie 1:17–19

Vezi, de asemenea, Administrarea Bisericii, Preoflia, Restaurarea Evangheliei

Apostol (Vezi Administrarea Bisericii, Profefli)

Articolele de credinflæ

Articolele de credinflæ contureazæ 13 puncte fundamentale
ale credinflei membrilor Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din
Zilele din Urmæ. Profetul Joseph Smith le-a enunflat întâi în ca-
drul unei scrisori adresate lui John Wentworth, un redactor de
ziar, ca ræspuns la cererea domnului Wentworth de a afla în ce
credeau membrii Bisericii. Ulterior, ele au fost publicate în pe-
riodicele Bisericii. În prezent, ele sunt considerate ca fiind
scripturi øi constituie o parte din Perla de Mare Prefl.

Aøezarea mâinilor

Aøezarea mâinilor este o proceduræ revelatæ de Domnul
pentru a efectua multe rânduieli ale preofliei, cum sunt con-
firmarea, rânduirea, punerea membrilor deoparte pentru a
sluji în chemæri, slujirea bolnavilor, precum øi pentru alte
binecuvântari ale preofliei (vezi D&L 42:44; Articolele de cre-
dinflæ 1:4–5). Cei care deflin autoritatea necesaræ îøi aøeazæ
mâinile pe capul persoanei care primeøte rânduiala. Fæcând
astfel, ei slujesc ca instrumente prin care Domnul îi binecu-
vânteazæ pe copiii Sæi (vezi D&L 36:2).

Acest procedeu a fost folosit întotdeauna de cætre deflinæ-
torii preofliei. Adam i-a rânduit pe descendenflii sæi de parte
masculinæ care erau drepfli, prin aøezarea mâinilor (vezi D&L
107:40–50). Atunci când Iacov a rostit binecuvântæri asupra lui
Efraim øi a lui Manase, el øi-a aøezat mâinile pe capetele lor
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(vezi Genesa 48:14–19). Alma „a rânduit preofli øi vârstnici prin
aøezarea mâinilor sale conform rânduielii lui Dumnezeu“
(Alma 6:1). Apostolii Petru øi Ioan au conferit darul Duhului
Sfânt prin aøezarea mâinilor (vezi Faptele apostolilor 8:14–17).
În aceastæ dispensaflie, Ioan Botezætorul le-a conferit Preoflia
aaronicæ lui Joseph Smith øi lui Oliver Cowdery prin aøezarea
mâinilor (vezi Joseph Smith – Istorie 1:68–69).

Referinfle suplimentare: Numeri 27:18–23; Faptele apostolilor 19:1–6;
1 Timotei 4:14; D&L 33:15; 35:6

Vezi, de asemenea, Duhul Sfânt, Preoflia

Autoritatea Zonei – Cei Øaptezeci (Vezi Administrarea

Bisericii)

Autoritæfli Generale (Vezi Administrarea Bisericii)

Avortul

În societatea actualæ, avortul a devenit o practicæ obiø-
nuitæ, apæratæ de multe argumente înøelætoare. Dacæ avefli în-
doieli privind aceastæ problemæ, putefli cæpæta siguranflæ
urmând voinfla revelatæ a Domnului. Profeflii din zilele din
urmæ au denunflat avortul, fæcând referire la declaraflia
Domnului: „Sæ nu omori øi nici sæ nu faci nimic asemænætor“
(D&L 59:6). Sfatul lor în aceastæ problemæ este clar: membrii
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ nu
trebuie sæ accepte sæ li se facæ avort, nu trebuie sæ facæ altcui-
va avort, nu trebuie sæ încurajeze avortul, nu trebuie sæ achi-
te costul acestuia øi nu trebuie sæ facæ aranjamente pentru
realizarea unui avort. Dacæ încurajafli avortul în orice fel, pu-
tefli fi supus mæsurilor disciplinare ale Bisericii.

Conducætorii Bisericii au spus cæ, în unele circumstanfle,
avortul poate fi justificat, cum ar fi atunci când sarcina este
rezultatul incestului sau al violului, când viafla sau sænætatea
mamei sunt apreciate ca fiind în pericol de cætre o autoritate
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medicalæ competentæ sau dacæ fetusul este apreciat de cætre o
autoritate medicalæ competentæ ca având deficienfle severe
care nu ar permite copilului sæ supraviefluiascæ dupæ naøtere.
Dar nici mæcar aceste circumstanfle nu justificæ în mod auto-
mat un avort. Persoanele care se aflæ în astfel de împrejuræri
trebuie sæ ia avortul în considerare numai dupæ ce s-au con-
sultat cu conducætorii locali ai preofliei øi dupæ ce au primit
confirmare printr-o rugæciune sinceræ.

Atunci când un copil este conceput în afara legæmântului
cæsætoriei, cea mai bunæ opfliune este ca mama øi tatæl sæ se
cæsætoreascæ øi sæ se stræduiascæ sæ clædeascæ o relaflie pentru
o familie ce va dura veønic. Dacæ realizarea unei cæsætorii reu-
øite nu este posibilæ, ei ar trebui sæ ofere copilul spre adopflie,
de preferinflæ prin LDS Family Services (Serviciul pentru fa-
milii al sfinflilor din zilele din urmæ) (vezi Adopflia, pag. 7–8).

Bæuturile fierbinfli (Vezi Cuvântul de înflelepciune)

Biblia (Vezi Scripturile)

Binecuvântærile patriarhale 

Binecuvântærile patriarhale sunt date membrilor demni
ai Bisericii de cætre patriarhi rânduifli. În binecuvântarea pa-
triarhalæ vi se spune despre seminflia casei lui Israel din care
facefli parte øi vi se dau sfaturi personale de la Domnul pen-
tru dumneavoastræ.

Pe mæsuræ ce væ vefli studia binecuvântarea patriarhalæ øi
vefli urma sfaturile ce le confline, aceasta væ va oferi îndrumare,
alinare øi protecflie. Pentru a afla cum putefli primi binecuvâna-
tarea patriarhalæ, discutafli cu episcopul sau cu preøedintele
ramurii dumneavoastræ.

Declararea seminfliei

Binecuvântarea dumneavoastræ patriarhalæ include de-
clararea seminfliei dumneavoastræ, care atestæ cæ suntefli din
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casa lui Israel – un descendent al lui Avraam, aparflinând
unui anumit trib al lui Iacov. Mulfli sfinfli din zilele din urmæ
sunt din tribul lui Efraim, tribul cæruia i s-a dat în primul
rând, repsonsabilitatea de a conduce munca Domnului în
zilele din urmæ.

Pentru cæ mulfli dintre noi avem stræmoøi din mai multe
flæri, doi membri ai aceleiaøi familii pot fi din triburi ale lui
Israel diferite.

Nu are importanflæ dacæ seminflia dumneavoastræ din
casa lui Israel este prin legætura de sânge sau prin adopflie. 
În calitate de membru al Bisericii, suntefli numærat ca descen-
dent al lui Avraam øi moøtenitor al tuturor promisiunilor øi
binecuvântærilor cuprinse în legæmântul lui Avraam (vezi
„Legæmântul lui Avraam”, paginile 5–6).

A învæfla din binecuvântarea dumneavoastræ patriarhalæ

Din momentul în care afli primit binecuvântarea dumnea-
voastræ patriarhalæ, trebuie sæ o citifli des, cu umilinflæ, rugân-
du-væ. Este o revelaflie personalæ de la Tatæl dumneavoastræ
Ceresc, care væ cunoaøte punctele forte, slæbiciunile øi poten-
flialul dumneavoastræ veønic. Prin binecuvântarea dumnea-
voastræ patriarhalæ, El væ va ajuta sæ aflafli ce aøteaptæ de la
dumneavoastræ. Binecuvântarea dumneavoastræ poate confli-
ne promisiuni, îndemnuri øi avertizæri. Odatæ cu trecera tim-
pului, vefli observa puterea revelafliei pe care o confline.

Pe mæsuræ ce urmafli sfatul din binecuvântarea dumnea-
voastræ, vefli fi mai puflin predispuøi sæ væ poticnifli sau sæ fifli
înøelafli. Dacæ nu urmafli sfatul, nu vefli putea primi binecu-
vântærile promise.

Deøi binecuvântarea dumneavoastræ cuprinde sfaturi øi
promisiuni pline de inspiraflie, nu trebuie sæ væ aøteptafli sæ væ
ræspundæ la toate întrebærile sau sæ væ descrie în detaliu ce se
va întâmpla în viafla dumneavoastræ. Dacæ binecuvântarea
dumneavoastræ nu menflioneazæ un eveniment important, cum
ar fi slujirea într-o misiune cu timp deplin sau cæsætoria, nu tre-
buie sæ presupunefli cæ nu vefli primi aceastæ oportunitate.

Binecuvântærile patriarhale 
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În mod similar, nu trebuie sæ presupunefli cæ tot ce este
menflionat în binecuvântarea dumneavoastræ patriarhalæ se
va împlini în aceastæ viaflæ. O binecuvântare patriarhalæ este
eternæ øi promisiunele ei pot sæ se extindæ în eternitate. Fifli
siguri cæ, dacæ suntefli demni, toate promisiunele vor fi îm-
plinite în timpul ales de Dumnezeu. Cele care nu s-au reali-
zat în aceastæ viaflæ se vor realiza în cea urmætoare.

Binecuvântarea dumneavoastræ patriarhalæ este sacræ øi per-
sonalæ. O putefli împærtæøi cu membrii apropiafli ai familiei, dar
nu trebuie sæ o citifli cu voce tare în public sau sæ îi læsafli pe alflii
sæ o citeascæ sau sæ o interpreteze. Nici chiar patriarhul sau pre-
øedintele de ramuræ ori episcopul nu trebuie sæ o interpreteze.

Pæstrafli în inimæ cuvintele preflioase din binecuvântarea
dumneavoastræ patriarhalæ. Meditafli asupra lor øi træifli în
aøa fel încât sæ fifli demn sæ primifli binecuvântærile promise
în aceasta viaflæ øi în viafla ce va urma.

Botezul

Cartea lui Mormon ne relateazæ despre un grup de oameni
care au aflat despre Evanghelie øi care au fost botezafli într-un loc
numit Mormon. Din vremea botezului lor, ei au considerat acel
loc denumit Mormon un loc minunat, pentru cæ, pe când se aflau
acolo, „au ajuns la cunoaøterea Mântuitorului lor“ (Mosia 18:30).
Întærifli de mærturiile lor øi de legæmintele lor de la botez, ei au
ræmas credincioøi Domnului, chiar în vremuri de mari încercæri
(vezi Mosia 23–24).

Ca øi oamenii din Cartea lui Mormon, øi dumneavoastræ
væ putefli bucura atunci când væ aducefli aminte de legæmin-
tele de la botez øi de promisiunile pe care Domnul vi le-a
fæcut. Putefli gæsi tærie în rânduiala botezului, fie cæ afli fost
botezat recent, fie cu mulfli ani în urmæ.

Intrând pe drumul vieflii veønice

Botezul este cea dintâi dintre rânduielile salvatoare ale
Evangheliei (vezi Articolele de credinflæ 1:4). Prin botez øi prin
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confirmarea de cætre autoritatea preofliei, dumneavoastræ afli
devenit membri ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din
Zilele din Urmæ.

Când afli fost botezafli v-afli arætat dornici sæ urmafli exem-
plul Salvatorului. Øi El a fost botezat, chiar dacæ El a fost færæ
de pæcat. Aøa cum i-a explicat lui Ioan Botezætorul, El trebuia
sæ fie botezat pentru „a [împlini] tot ce trebuie împlinit“ (vezi
Matei 3:13–17).

Tofli cei care cautæ viafla veønicæ trebuie sæ urmeze exem-
plul Salvatorului, sæ fie botezafli øi sæ primeascæ darul
Duhului Sfânt. Profetul Nefi a spus cæ Salvatorul ne-a arætat
„poarta prin care [vom] intra. Cæci poarta prin care [noi vom]
intra este pocæirea øi botezul prin apæ; øi apoi vine iertarea
pæcatelor [noastre] prin foc øi prin Duhul Sfânt. Øi atunci
[suntem] pe aceastæ cale strâmtæ øi îngustæ care duce pânæ la
viafla veønicæ“ (2 Nefi 31:17–18). Noi vom primi viafla veønicæ
dacæ înduræm pânæ la sfârøit, respectând legæmintele noastre
øi primind øi alte rânduieli ale salværii.

Botezul dupæ rânduiala Domnului

Salvatorul i-a revelat profetului Joseph Smiht adeværata
modalitate de a boteza, spunând clar cæ aceastæ rânduialæ tre-
buie îndeplinitæ de cineva care are autoritatea preofliei øi cæ ea
trebuie îndeplinitæ prin scufundare.

„Persoana care este chematæ de cætre Dumnezeu øi are
autoritate de la Isus Hristos sæ boteze va coborî în apæ cu per-
soana care s-a prezentat pentru botez øi va spune, chemând-
o pe nume: Fiind împuternicit de Isus Hristos, eu te botez în
numele Tatælui øi al Fiului øi al Duhului Sfânt. Amin.

Apoi va scufunda persoana în apæ øi o va scoate din nou
din apæ“ (D&L 20:73–74).

Scufundarea reprezintæ un simbol al morflii vieflii træite în
pæcat de cætre persoana respectivæ øi al renaøterii la o viaflæ
spiritualæ, dedicatæ slujirii Domnului øi a copiilor Sæi. Ea con-
stituie, de asemenea, un simbol al morflii øi al învierii (vezi
Romani 6:3–6).
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Copiii mici øi botezul

Prin revelaflia din zilele din urmæ, noi øtim despre copiii
mici cæ sunt mântuifli prin mila lui Isus Hristos. Domnul a
spus: „Ei nu pot pæcætui, pentru cæ Satana nu are puterea de
a ispiti copiii mici pânæ când ei nu încep sæ devinæ ræspunzæ-
tori în fafla Mea“ (D&L 29:46–47). Ei nu sunt botezafli decât
când ating vârsta la care sunt responsabili, pe care Domnul a
revelat-o ca fiind de opt ani (vezi D&L 68:27; Traducerea lui
Joseph Smith, Genesa 17:11). Oricine susfline cæ øi copiii mici
au nevoie de botez „tægæduie îndurærile lui Hristos øi soco-
teøte ca pe nimic Ispæøirea Lui øi puterea mântuirii Lui“
(Moroni 8:20; vezi, de asemenea, versetele 8–19, 21–24).

Legæmântul fæcut la botez

Când afli fost botezafli, afli fæcut un legæmânt cu Dumnezeu.
Afli promis sæ luafli asupra dumneavoastræ numele lui Isus
Hristos, sæ respectafli poruncile Sale øi sæ-L slujifli pânæ la capæt
(vezi Mosia 18:8–10; D&L 20:37). Væ reînnoifli acest legæmânt de
fiecare datæ când luafli din împærtæøanie (vezi D&L 20:77, 79).

Luafli asupra dumneavoastræ numele lui Isus Hristos. Când
luafli asupra dumneavoastræ numele lui Isus Hristos, væ con-
siderafli ca aparflinând Lui. Îl aøezafli pe El øi munca Lui pe
primul plan în vieflile dumneavoastræ. Cæutafli ceea ce El do-
reøte øi nu ceea ce dumneavoastræ dorifli sau ceea ce lumea væ
învaflæ sæ dorifli.

În Cartea lui Mormon, regele Beniamin explicæ de ce este
important sæ luæm asupra noastræ numele Salvatorului:

„Nu este nici un alt nume dat prin care vine salvarea; de
aceea, doresc ca sæ luafli asupra voastræ numele lui Hristos,
tofli aceia care afli intrat într-un legæmânt cu Dumnezeu,
cæ vefli fi supuøi pânæ la sfârøitul vieflilor voastre.

Øi se va întâmpla cæ oricine va face aceasta va fi gæsit la
dreapta lui Dumnezeu, cæci el va cunoaøte numele prin care
este chemat; cæci el va fi chemat prin numele lui Hristos.
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Øi acum se va întâmpla cæ oricine care nu va lua numele lui
Hristos asupra sa va trebui sæ fie chemat printr-un alt nume; de
aceea, el se va gæsi la stânga lui Dumnezeu“ (Mosia 5:8–10).

fiinerea poruncilor Legæmântul dumneavoastræ de botez este
un angajament de a veni spre împæræflia lui Dumnezeu, sepa-
rându-væ de lume øi fiind un martor al lui Dumnezeu „în toate
timpurile øi în toate lucrurile øi în toate locurile“ (Mosia 18:9).
Eforturile dumneavoastræ de a fi un martor al lui Dumnezeu se
referæ la tot ceea ce facefli øi ceea ce spunefli. Stræduifli-væ ca sæ væ
amintifli øi sæ respectafli întotdeauna poruncile Domnului.
Pæstrafli-væ pure gândurile, limbajul øi acfliunile. Când cæutafli sæ
væ distrafli cu filme, la televizor, pe Internet, prin muzicæ, cu
cærfli, reviste øi ziare fifli atenfli pentru a privi, asculta øi citi numai
acele lucruri care sunt înælflætoare. Îmbræcafli-væ cu modestie.
Alegefli-væ prieteni care væ vor încuraja sæ væ atingefli scopurile
veønice. fiinefli-væ departe de imoralitate, pornografie, jocuri de
noroc, tutun, alcool øi de drogurile ilicite. Pæstrafli-væ demni
pentru a intra în templu.

Slujind Domnului Porunca de a væ fline departe de lucruri-
le lumeøti nu înseamnæ cæ trebuie sæ væ izolafli de ceilalfli oa-
meni. O parte a legæmântului botezului este de a-L sluji pe
Domnul øi Îl putefli sluji cel mai bine atunci când slujifli seme-
nilor dumneavoastræ. Când profetul Alma a propovæduit des-
pre legæmântul botezului, el a spus cæ noi trebuie sæ „[fim]
dornici sæ [purtæm] greutæflile unul altuia, pentru ca ele sæ fie
uøoare“ øi sæ „[jelim] împreunæ cu cei care jelesc... øi sæ-i [mân-
gâiem] pe aceia care au nevoie sæ fie mângâiafli“ (Mosia
18:8–9). Fifli buni øi respectuoøi cu tofli oamenii, urmând exem-
plul lui Isus Hristos în felul în care væ purtafli cu ceilalfli.

Binecuvântæri promise ale botezului

Atunci când respectafli legæmintele fæcute la botez,
Domnul væ va binecuvânta pentru credinfla dumneavoastræ.
Unele din binecuvântærile pe care le primifli sunt însoflirea
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permanentæ de cætre Duhul Sfânt, iertarea pæcatelor øi privi-
legiul de a fi renæscut spiritual.

Însoflirea constantæ a Duhului Sfânt Dupæ ce afli fost bote-
zafli, unul sau mai mulfli deflinætori ai Preofliei lui Melhisedec
øi-au aøezat mâinile pe capul fiecæruia dintre dumneavoastræ
øi v-au acordat Darul Duhului Sfânt. Acest dar væ îndreptæ-
fleøte sæ avefli în mod constant însoflirea Duhului Sfânt, atât
timp cât suntefli demni. Însoflirea constantæ a Spiritului este
una dintre cele mai importante binecuvântæri pe care le putefli
primi în timpul vieflii muritoare. Spiritul væ va conduce pe
cærærile neprihænirii øi ale pæcii cætre viafla veønicæ.

Iertarea pæcatelor Deoarece afli fost botezafli, afli primit ier-
tarea pæcatelor dumneavoastræ. Cu alte cuvinte, putefli fi ier-
tafli prin mila Salvatorului. Având aceastæ binecuvântare,
vi se va îngædui, în final, sæ træifli în prezenfla Tatælui Ceresc.

Pentru a primi iertarea pæcatelor, trebuie sæ væ exercitafli
credinfla în Isus Hristos, sæ væ pocæifli sincer øi sæ væ stræduifli
întotdeauna sæ respectafli poruncile. Profetul Moroni ne-a în-
væflat: „Primele roade ale pocæinflei sunt botezul; iar botezul
vine prin credinflæ în îndeplinirea poruncilor; iar îndeplinirea
poruncilor aduce iertarea pæcatelor“ (Moroni 8:25). Væ vefli
„[pæstra] iertarea pæcatelor“ atunci când perseverafli în sme-
rirea în fafla lui Dumnezeu, când Îl chemafli în rugæciune zil-
nicæ, când ræmânefli statornici în credinflæ øi când slujifli
celorlalfli (Mosia 4:11–12; 26).

Naøterea din nou Prin rânduielile botezului øi ale confirmæ-
rii, dumneavoastræ afli renæscut la o viaflæ nouæ. Salvatorul i-a
spus lui Nicodim: „Adeværat, adeværat îfli spun cæ, dacæ nu se
naøte cineva din apæ øi din Duh, nu poate sæ intre în Împæræflia
lui Dumnezeu“ (Ioan 3:5). Întocmai ca un copil care intræ în
viaflæ prin naøtere, tot aøa øi dumneavoastræ afli început o nouæ
viaflæ atunci când afli fæcut legæmântul botezului. Putefli creøte în
spiritualitate øi deveni mai asemænætori Salvatorului flinând
legæmintele fæcute la botez, luând din împærtæøanie pentru a væ
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reînnoi legæmintele øi pocæindu-væ de pæcatele dumneavoastræ.
Apostolul Pavel ne-a învæflat ca dupæ ce suntem botezafli, „noi
sæ træim o viaflæ nouæ“ (Romani 6:4).

A îndura pânæ la sfârøit

Acum, dupæ ce afli fost botezafli, trebuie sæ continuafli în
neprihænire, pentru cæ aceste rânduieli marcheazæ numai în-
ceputul cælætoriei pentru a væ întoarce în prezenfla Tatælui
dumneavoastræ Ceresc. Profetul Nefi ne-a învæflat:

„Dupæ ce afli intrat pe aceastæ cale strâmtæ øi îngustæ, 
v-aø întreba dacæ totul este împlinit? Iatæ, væ spun: Nu; cæci
voi nu afli fi ajuns atât de departe, decât dacæ ar fi fost prin cu-
vântul lui Hristos, cu credinflæ nestræmutatæ în El, bazându-væ
cu totul pe meritele Lui care are puterea de a salva.

Prin urmare, trebuie sæ înaintafli cu fermitate în Hristos,
având o strælucire perfectæ a speranflei øi o iubire de
Dumnezeu øi de tofli oamenii. Prin urmare, dacæ înaintafli
ospætându-væ din cuvântul lui Hristos øi îndurafli pânæ la
sfârøit, iatæ, astfel a spus Tatæl: Voi vefli avea viaflæ veønicæ“
(2 Nefi 31:19–20).

Referinfle suplimentare: Faptele apostolilor 2:37–38; 2 Nefi 31:4–13; Alma
7:14–16; 3 Nefi 11:18–41; 27:13–22; D&L 39:5–6, 10; 76:50–53

Vezi, de asemenea, Credinfla, Duhul Sfânt, Supunerea, Preoflia, Pocæinfla,
Împærtæøania

Bunæstarea

Fiecare membru al Bisericii are douæ responsabilitæfli de
bazæ referitoare la bunæstare: sæ se poatæ întrefline singur øi sæ
aibæ grijæ de cei særaci øi nevoiaøi.

Pærinflii au o responsabilitate sacræ de a se îngriji de bu-
næstarea fizicæ øi spiritualæ a copiilor lor. Pe mæsuræ ce copiii
cresc, ei devin mai responsabili pentru propria lor bunæstare.
Pærinflii trebuie sæ-i învefle principiile de bazæ ale bunæstærii,
ajutându-i sæ se pregæteascæ sæ se poatæ întrefline singuri øi sæ
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se îngrijeascæ de familiile lor în viitor. Pærinflii pot, de aseme-
nea, sæ le dea copiilor prilejul de a avea grijæ de oamenii særaci
øi de cei aflafli în nevoie.

Dacæ suntefli un membru adult al Bisericii, toate sfaturile
de mai jos vi se aplicæ în mod direct. Dacæ suntefli un tânær sau
o tânæræ, majoritatea sfaturilor vi se aplicæ øi dumneavoastræ,
chiar dacæ depindefli în mare parte de pærinflii dumneavoastræ.

A se putea întrefline singur

Responsabilitatea pentru bunæstarea socialæ, emoflionalæ,
spiritualæ, fizicæ øi economicæ væ revine în primul rând dum-
neavoastræ, în al doilea rând familiei øi în al treilea rând
Bisericii. Sub inspiraflia Domnului øi prin munca personalæ,
trebuie sæ væ asigurafli dumneavoastræ înøivæ øi familiei dum-
neavoastræ necesitæflile spirituale øi temporale ale vieflii.

Suntefli capabili într-o mai mare mæsuræ sæ avefli grijæ de
dumneavoastræ înøivæ øi de familia dumneavoastræ când væ
putefli întrefline singur. Suntefli pregætit sæ îndurafli vremuri
neprielnice færæ a depinde de alflii.

Dumneavoastræ putefli sæ væ întreflinefli singur dacæ
(1) folosifli oportunitæflile de a primi educaflie; (2) practicafli
principiile sænætoase de nutriflie øi igienæ; (3) væ pregætifli pen-
tru a obfline o angajare potrivitæ; (4) stocafli proviziile de mân-
care, îmbræcæminte în mæsura permisæ de lege; (5) gestionafli
prudent resursele, inclusiv plætirea zeciuielii øi a darului de
post øi evitarea datoriilor; øi (6) prin dezvoltarea puterii
spirituale, emoflionale øi sociale.

Pentru a væ putea întrefline singur, trebuie sæ fifli dornic
sæ lucrafli. Domnul ne-a dat porunca de a munci (vezi Genesa
3:19; D&L 42:42). Munca onorabilæ este o sursæ de bazæ a
fericirii, a prefluirii de sine øi a prosperitæflii.

Dacæ suntefli vreodatæ în imposibilitatea de a face faflæ ne-
voilor de bazæ prin eforturile dumneavoastræ proprii sau prin
eforturile membrilor familiei dumneavoastræ, Biserica væ poa-
te ajuta. În aceste situaflii, Biserica oferæ deseori resurse pentru
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supraviefluire care sæ væ ajute pe dumneavoastræ øi familia
dumneavoastræ sæ væ putefli întrefline singur din nou.

Grija faflæ de cei særaci øi nevoiaøi

Domnul a poruncit întodeauna poporului Sæu sæ aibæ
grijæ de cei særaci øi nevoiaøi. El a spus: „Trebui sæ-i vizitafli pe
særaci øi pe cei nevoiaøi øi sæ le aducefli alinare“ (D&L 44:6).
El, de asemenea, a poruncit: „Amintifli-væ în toate lucrurile de
cei særaci øi de cei nevoiaøi, de cei bolnavi øi de cei chinuifli,
pentru cæ acela care nu face aceste lucruri nu este ucenicul
Meu“ (D&L 52:40).

Dumneavoastræ putefli avea grijæ de cei særaci øi de cei
nevoiaøi în mai multe moduri. Un mod important este ca prin
post øi darul de post, pe care episcopul sau preøedintele de
ramuræ îl foloseøte pentru a-i ajuta pe membrii episcopiei sau
ai ramurii care sunt særaci, sunt bolnavi sau au alte încercæri
grele. Putefli da, de asemenea, din timpul dumneavoastræ øi
putefli împærtæøi din talentele dumneavoastræ. Îi putefli sluji
pe cei færæ adæpost, pe cei cu dizabilitæfli øi pe alflii din veci-
nætatea øi comunitatea dumneavoastræ.

Pe lângæ grija faflæ de cei aflafli în nevoie, Biserica întinde
o mânæ de ajutor oamenilor, indiferent de credinflæ, care sufe-
ræ de pe urma dezastrelor naturale, særæciei, bolii øi a altor ca-
lamitæfli. Biserica oferæ resurse pentru supraviefluire pentru a
ajuta familii øi indivizi sæ îøi revinæ øi sæ lucreze pentru a se
putea baza pe propriile forfle. Donafliile fæcute la Fondul
Permanent de Educaflie oferæ sfinflilor din zilele din urmæ ca-
re sunt dezavantajafli mijloace pentru a-øi continua studiile.
Misionarii care slujesc în Bisericæ oferæ voluntar timpul øi
resursele lor pentru a îmbogæfli cultura generalæ, pentru a
promova sænætatea øi pentru a instrui.

Referinfle suplimentare: Iacov 1:27; Iacov 2:17–19; D&L 42:31; 104:15–18

Vezi, de asemenea, Post øi Darul de post, Slujire

Cafeaua (Vezi Cuvântul de înflelepciune)
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Caritatea

Caritatea „este dragostea puræ a lui Hristos“ sau „iubirea
veønicæ“ (Moroni 7:47; 8:17). Profetul Mormon ne-a învæflat:
„Caritatea suferæ îndelung øi este binevoitoare øi nu invidiazæ
øi nu este îngâmfatæ øi nu cautæ nimic pentru sine, nu este pro-
vocatæ cu uøurinflæ, nu se gândeøte la ræu øi nu se bucuræ în
nedreptate, ci se bucuræ în adevær, suportæ toate lucrurile, cre-
de toate lucrurile, nædæjduieøte toate lucrurile, rabdæ toate lu-
crurile“ (Moroni 7:45; vezi, de asemenea, 1 Corinteni 13:4–7).

Isus Hristos este exemplul desævârøit de milostenie. În
slujirea Sa din timpul vieflii muritoare El „umbla din loc în
loc, fæcând bine”, propovæduind Evanghelia øi arætând com-
pasiune faflæ de cei særaci, bolnavi øi în suferinflæ (vezi Matei
4:23; Marcu 6:6; Faptele apostolilor 10:38). Expresia cea mai
înaltæ a milosteniei Sale a fost Ispæøirea Sa nesfârøitæ. El a
spus „Nu este mai mare dragoste decât sæ-øi dea cineva via-
fla pentru prietenii sæi“ (Ioan 15:13). Aceasta a fost cea mai
mæreaflæ faptæ de ræbdare îndelungatæ, de bunætate, de lipsæ
de egoism pe care o vom cunoaøte vreodatæ. Înflelegând dra-
gostea ce dæinuie a Salvatorului, dumneavoastræ væ putefli
exercita credinfla øi væ putefli pocæi de pæcatele dumneavoas-
træ, având încredere cæ El væ va ierta øi væ va întæri în efortu-
rile dumneavoastræ de a træi conform Evangheliei.

Salvatorul doreøte ca dumneavoastræ sæ primifli dragos-
tea Sa øi mai doreøte ca dumneavoastræ sæ o împærtæøifli cu
alfli oameni. El le-a spus discipolilor Sæi: „Væ dau o poruncæ
nouæ: Sæ væ iubifli unii pe alflii; cum v-am iubit Eu, aøa sæ væ
iubifli øi voi unii pe alflii. Prin aceasta vor cunoaøte tofli cæ sun-
tefli ucenicii Mei, dacæ vefli avea dragoste unii pentru alflii
(Ioan 13:34–35). În relafliile de familie øi în relafliile cu ceilalfli
oameni, cæutafli sæ-L avefli pe Salvator ca exemplu. Stræduifli-
væ sæ iubifli aøa cum iubeøte El, cu compasiune ce nu piere, cu
ræbdare øi milæ.

Atunci când continuafli sæ primifli dragostea desævârøitæ a
Salvatorului øi manifestafli faflæ de ceilalfli o dragoste precum
cea a lui Hristos, vefli descoperi cæ dragostea dumneavoastræ
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sporeøte. Vefli træi bucuria de a fi în slujba Domnului. Duhul
Sfânt va fi însoflitorul dumneavoastræ permanent, îndrumân-
du-væ în slujirea dumneavoastræ øi în relafliile dumneavoastræ
cu ceilalfli oameni. Vefli fi pregætifli sæ-L întâlnifli pe Domnul la
judecatæ, când El væ va ræsplæti în acord cu devotamentul
dumneavoastræ faflæ de munca Sa. Mormon ne-a învæflat:

„Dacæ voi nu avefli caritate, atunci voi suntefli de nimic,
cæci caritatea niciodatæ nu piere. De aceea, agæflafli-væ de mi-
lostenie, care este cea mai mare dintre toate, cæci toate lucru-
rile trebuie sæ piaræ –

Dar milostenia este dragostea puræ a lui Hristos øi ea rab-
dæ în vecii vecilor; øi acela care este gæsit cæ o are în ziua din
urmæ bine va fi de el.

De aceea, fraflii mei preaiubifli, rugafli-væ la Tatæl cu toatæ
puterea inimii, pentru ca voi sæ fifli plini de dragostea Lui pe
care El a dæruit-o tuturor acelora care Îl urmeazæ cu adeværat
pe Fiul Sæu, Isus Hristos; pentru ca voi sæ devenifli fiii lui
Dumnezeu; pentru ca atunci când El va veni, noi sæ fim la fel
ca El, cæci noi Îl vom vedea pe El aøa cum El este; pentru ca
noi sæ putem sæ avem aceastæ nædejde; pentru ca noi sæ fim
purificafli tot aøa cum El este pur“ (Moroni 7:46–48).

Referinfle suplimentare: Matei 25:31–46; 1 Ioan 4:18; Eter 12:33–34; D&L
12:8; 34:3; 121:45

Vezi, de asemenea, Dragostea, Slujirea

Cartea lui Mormon (Vezi Scripturile)

Castitatea

Castitatea este puritatea sexualæ, o stare care „este [plæcu-
tæ] lui Dumnezeu“ (Iacov 2:7). Pentru a fi caøti, trebuie sæ fifli
curafli din punct de vedere moral în gândurile, cuvintele øi ac-
fliunile dumneavoastræ. Nu trebuie sæ avefli relaflii sexuale
înainte de a fi cæsætorifli legal. Când suntefli cæsætorifli, trebuie
sæ fifli pe deplin credincioøi soflului sau sofliei dumneavoastræ.
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Intimitatea fizicæ între sofl øi soflie este frumoasæ øi sacræ. Ea
este rânduitæ de cætre Dumnezeu pentru crearea copiilor øi pen-
tru exprimarea sentimentelor de dragoste în cadrul cæsætoriei.

În lumea de azi, Satana i-a fæcut pe mulfli oameni sæ crea-
dæ cæ intimitatea sexualæ în afara cæsætoriei este acceptabilæ.
Dar, în ochii lui Dumnezeu, acesta este un pæcat grav. Este un
abuz al puterii date de El pentru a crea viafla. Profetul Alma
ne-a învæflat cæ pæcatele sexuale sunt mai grave decât orice
alte pæcate în afaræ de crimæ øi de tægæduirea Duhului Sfânt
(vezi Alma 39:3–5).

Uneori, oamenii încearcæ sæ se convingæ singuri cæ relafliile
sexuale în afara cæsætoriei sunt acceptabile dacæ partenerii se
iubesc unul pe celælalt. Acest lucru nu este adeværat. Încælcarea
legii castitæflii øi încurajarea unei alte persoane sæ facæ acelaøi
lucru nu este o expresie a dragostei. Oamenii care se iubesc 
nu-øi vor primejdui niciodatæ unul altuia fericirea øi siguranfla
în schimbul dobândirii plæcerii fizice temporare.

Când oamenii flin unul la celælalt øi respectæ legea casti-
tæflii, dragostea lor, încrederea øi angajamentul sporesc,
având drept urmare o mai mare fericire øi unitate. Spre deo-
sebire de aceasta, relafliile construite pe imoralitate sexualæ se
degradeazæ repede. Cei care sunt implicafli în relaflii sexuale
imorale resimt adesea fricæ, vinæ øi ruøine. Amæræciunea, ge-
lozia øi ura înlocuiesc repede orice sentimente pozitive care
au existat cândva în relaflia lor.

Tatæl nostru Ceresc ne-a dat legea castitæflii pentru pro-
tecflia noastræ. Supunerea faflæ de aceastæ lege este esenflialæ
pentru pacea personalæ, pentru tæria de caracter øi pentru fe-
ricirea din cadrul cæminului. Atunci când væ pæstrafli puri din
punct de vedere sexual, vefli evita suferinfla emoflionalæ øi
fizicæ ce vine întotdeauna în urma relafliilor fizice intime cu
cineva în afara cæsætoriei. Vefli fi sensibili la îndrumærile,
întærirea, alinarea øi protecflia Duhului Sfânt øi vefli îndeplini
cerinflele importante pentru a primi o recomandare pentru
templu øi pentru a participa la rânduielile templului.
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Pæcatele sexuale

Domnul øi profeflii Sæi condamnæ imoralitatea sexualæ.
Toate relafliile sexuale în afara cæsætoriei încalcæ legea castitæ-
flii øi sunt primejdioase fizic øi spiritual pentru cei care între-
flin astfel de relaflii.

Printre cele zece porunci este øi cea de a nu comite adulter,
cuvânt care înseamnæ relaflii sexuale între un bærbat cæsætorit
øi o femeie, alta decât soflia lui sau între o femeie cæsætoritæ øi
un bærbat, altul decât soflul ei (vezi Exodul 20:14). Apostolul
Pavel a spus cæ „voia lui Dumnezeu“ este „sæ [ne ferim] de
curvie”, care înseamnæ relafliile sexuale între o persoanæ
necæsætoritæ øi o altæ persoanæ (1 Tesaloniceni 4:3). Profeflii din
zilele din urmæ condamnæ aceste pæcate, ca øi abuzul sexual.

Ca øi celelalte încælcæri ale legii castitæflii, activitatea
homosexualæ este un pæcat grav. Ea este contraræ scopului
sexualitæflii umane (vezi Romani 1:24–32). Aceastæ activitate
deformeazæ relafliile de dragoste dintre oameni øi îi împiedi-
cæ sæ primeascæ binecuvântærile ce pot fi gæsite în viafla de
familie øi în rânduielile salvatoare ale Evangheliei.

Numai abflinerea de la relafliile sexuale în afara cæsætoriei
nu este suficientæ pentru ‘standardul Domnului de puritate
personalæ. Domnul cere un înalt standard moral din partea
discipolilor Sæi, standard ce cuprinde fidelitate desævârøitæ
faflæ de sofl sau soflie, în gândire øi în comportament. În predica
de pe munte, El a spus: „Afli auzit cæ s-a zis celor din vechime:‘
Sæ nu preacurveøti’. Dar Eu væ spun cæ ori øi cine se uitæ la o
femeie, ca s-o pofteascæ, a øi preacurvit cu ea în inima lui“
(Matei 5:27–28). În zilele din urmæ El a spus: „Sæ nu… comifli
adulter… øi nici sæ nu faci nimic asemænætor“ (D&L 59:6). Iar
El a rostit din nou ræspicat principiul propovæduit în predica
de pe munte: „Øi, adeværat væ spun vouæ, aøa cum v-am spus
mai înainte, acela care se uitæ la o femeie øi pofteøte la ea sau
comite adulter în inima lui nu va avea Spiritul, ci va nega cre-
dinfla øi se va teme“ (D&L 63:16). Aceste avertismente se apli-
cæ tuturor oamenilor, fie cæ sunt cæsætorifli sau nu.
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Dacæ afli comis un pæcat sexual, vorbifli cu episcopul sau cu
preøedintele dumneavoastræ de ramuræ, astfel încât el sæ væ poa-
tæ ajuta în procesul de pocæire (vezi „Pocæinfla”, pag. 132–135).

Dacæ væ confruntafli cu ispite sexuale, inclusiv cu senti-
mente de atracflie faflæ de persoane de acelaøi sex, nu cedafli
acestor ispite. Fifli siguri cæ putefli alege sæ evitafli un asemenea
comportament. Atunci când væ rugafli sæ avefli tærie øi sæ tre-
cefli peste aceastæ problemæ putefli primi ajutorul Domnului.
Ca parte a acestui proces, trebuie sæ cæutafli sæ væ sfætuifli cu
episcopul dumneavoastræ sau cu preøedintele de ramuræ.
El væ va ajuta.

Respectarea legii castitæflii

Oricât de puternicæ ar fi ispita, Domnul væ va ajuta sæ îi
rezistafli, dacæ vefli alege sæ-L urmafli. Apostolul Pavel a de-
clarat: „Nu v-a ajuns nici o ispitæ, care sæ nu fi fost potrivitæ
cu puterea omeneascæ. Øi Dumnezeu, care este credincios, nu
va îngædui sæ fifli ispitifli peste puterile voastre; ci, împreunæ
cu ispita, a pregætit øi mijlocul sæ ieøifli din ea, ca s-o putefli
ræbda“ (1 Corinteni 10:13). Sfaturile urmætoare væ vor ajuta sæ
depæøifli ispitele frecvente øi puternice ale lumii de astæzi.

Hotærâfli acum sæ fifli caøti Trebuie sæ luafli hotærârea aceasta
o singuræ datæ. Luafli hotærârea aceasta acum, înainte ca ispita
sæ se iveascæ øi facefli ca hotærârea dumneavoastræ sæ fie atât de
fermæ øi cu un angajament atât de profund încât sæ nu poatæ fi
zdruncinatæ. Hotærâfli cæ nu vefli face niciodatæ în afara cæsæto-
riei ceva care sæ trezeascæ puternicele emoflii care trebuie ex-
primate numai în cadrul cæsniciei. Nu trezifli aceste emoflii în
corpul unei alte persoane sau în propriul dumneavoastræ corp.
Stabilifli cæ vefli fi fidele(li) cu desævârøire soflului sau sofliei
dumneavoastræ.

Controlafli-væ gândurile Nimeni nu comite pæcatul sexual 
într-o clipæ. Faptele imorale încep întotdeauna cu gânduri im-
pure. Dacæ îngæduifli gândurilor dumneavoastræ sæ zæboveascæ
asupra unor lucruri obscene sau imorale, afli fæcut deja primul
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pas cætre imoralitate. Fugifli imediat de situafliile care væ pot
duce cætre pæcat. Rugafli-væ sæ avefli în mod constant tæria de
a rezista ispitelor øi de a væ controla gândurile. Facefli din
aceasta o parte a rugæciunilor dumneavoastræ zilnice.

fiinefli-væ departe de pornografie Nu privifli, nu citifli øi nu
ascultafli nici un material care descrie corpul uman sau com-
portamentul sexual într-un fel care poate trezi sentimente
sexuale. Materialele pornografice creeazæ dependenflæ øi sunt
distrugætoare. Ele væ pot ræpi sentimentul respectului de sine
precum øi sentimentul frumuseflii vieflii. Ele væ pot trage în
jos øi væ pot îndrepta cætre gânduri rele øi cætre un comporta-
ment abuziv.

Dacæ suntefli singur(æ) sau în proces de curtare, tratafli partene-
rul sau partenera cu respect Nu tratafli partenerul sau partenera
niciodatæ ca un obiect de folosit pentru plæceri pline de pati-
mæ. Plænuifli cu grijæ activitæfli pozitive øi constructive, astfel în-
cât dumneavoastræ øi partenerul sau partenera sæ avefli
întotdeauna ceva de fæcut. Ræmânefli în zonele sigure în care sæ
væ putefli controla cu uøurinflæ. Nu participafli la conversaflii sau
la activitæfli care trezesc simflæmintele sexuale. Nu participafli la
særutæri pasionale, nu væ întindefli pe cealaltæ persoanæ, nu
atingefli pærflile intime, sacre ale corpului unei alte persoane, fie
cæ acestea sunt acoperite sau nu de îmbræcæminte. Nu permi-
tefli nimænui sæ facæ aceste lucruri cu dumneavoastræ.

Dacæ suntefli cæsætorifli, fifli credincioøi soflului sau sofliei în gân-
durile, cuvintele øi acfliunile dumneavoastræ Domnul a spus:
„Iubeøte-fli nevasta cu toatæ inima ta øi lipeøte-te de ea øi de ni-
meni altul. Øi acela care se uitæ la o femeie øi pofteøte la ea va
nega credinfla øi nu va avea Spiritul; øi, dacæ nu se pocæieøte, va
fi alungat“ (D&L 42:22–23). Nu flirtafli niciodatæ în nici un fel.
Pe cât este cu putinflæ, evitafli sæ ræmânefli singuri cu o persoanæ
de sex opus. Întrebafli-væ dacæ soflul sau soflia dumneavoastræ ar
fi mulflumit(æ) de cuvintele øi de acfliunile dumneavoastræ.
Amintifli-væ cæ apostolul Pavel ne-a sfætuit: „Ferifli-væ de orice
se pare ræu“ (1 Tesaloniceni 5:22). Când væ flinefli departe de ast-
fel de împrejuræri ispita nu are nici o øansæ sæ se dezvolte.
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Iertarea pentru cel care se pocæieøte

Cea mai bunæ cale de urmat este curæflenia moralæ desæ-
vârøitæ. Este greøit sæ comitefli pæcate sexuale cu gândul cæ pur
øi simplu væ vefli pocæi mai târziu. Aceastæ atitudine constituie
un pæcat în sine, arætând lipsæ de respect faflæ de Domnul øi de
legæmintele pe care le facefli cu El. Totuøi, dacæ afli comis pæca-
te sexuale, Domnul væ oferæ iertare dacæ væ pocæifli.

Iertarea este dificilæ, dar posibilæ. Putefli fi curafli din nou
(vezi Isaia 1:18). Disperarea pæcatului poate fi înlocuitæ de
pacea cea dulce a iertærii. Pentru a afla ce trebuie sæ facefli
pentru a væ pocæi, citifli „Pocæinfla”, la paginile 132–135.

Îndreptafli-væ strædaniile cætre ziua în care vefli fi demni sæ
intrafli în templu, îndrumafli de cætre cuvintele psalmistului:

„Cine va putea sæ se suie la muntele Domnului? Cine se
va ridica pânæ la locul Lui cel Sfânt?

Cel ce are mâinile nevinovate øi o inimæ curatæ“ (Psalmii
24:3–4).

Referinfle suplimentare: Exodul 20:14; 1 Corinteni 6:18–20; Alma 38:12;
3 Nefi 12:27–30

Vezi, de asemenea, Cæsætoria, Pornografia

Cæderea

În Grædina Edenului, Dumnezeu a poruncit: „Din orice
pom din grædinæ eøti liber sæ mænânci. Dar, din pomul
cunoaøterii binelui øi a ræului sæ nu mænânci; totuøi, pofli ale-
ge tu însufli, pentru cæ aceasta fli-a fost dat; dar, aminteøte-fli
cæ Eu îfli interzic, pentru cæ în ziua în care vei mânca din el,
vei muri negreøit“ (Moise 3:16–17). Pentru cæ Adam øi Eva au
încælcat aceastæ poruncæ øi au luat din rodul pomului cu-
noaøterii binelui øi ræului, ei au fost alungafli din prezenfla
Domnului (vezi D&L 29:40–41). Cu alte cuvinte, ei au cunos-
cut moartea spiritualæ. De asemenea, ei au devenit muritori –
supuøi morflii fizice. Aceastæ moarte spiritualæ øi fizicæ se
numeøte cædere.
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Starea noastræ de cædere

Ca urmaøi ai lui Adam øi ai Evei, noi moøtenim o stare de
cædere în timpul vieflii muritoare (vezi Alma 42:5–9, 14). Noi
suntem separafli de prezenfla Domnului øi supuøi morflii
fizice. De asemenea, suntem plasafli într-o stare de opoziflie,
în care suntem încercafli de greutæflile vieflii øi de ispitele ad-
versarului (vezi 2 Nefi 2:11–14; D&L 29:39; Moise 6:48–49).

În aceastæ stare de cædere, se dæ o luptæ în noi înøine. Noi
suntem copii de spirit ai lui Dumnezeu, cu potenflialul de a fi
„pærtaøi firii dumnezeieøti“ (2 Petru 1:4). Totuøi, „noi suntem
nevrednici în fafla [lui Dumnezeu]; din cauza cæderii, firile noas-
tre au devenit rele færæ întrerupere“ (Eter 3:2). Trebuie sæ
ne stræduim permanent sæ depæøim pasiunile øi dorinflele pæcæ-
toase.

Repetând cuvintele unui înger, regele Beniamin a spus:
„Omul prin firea lui este un duøman al lui Dumnezeu øi a fost
de la cæderea lui Adam”. Regele Beniamin a avertizat cæ în
aceastæ fire sau stare de cædere, fiecare om va fi un duøman al
lui Dumnezeu pentru totdeauna „dacæ el nu se supune che-
mærilor Spiritului Sfânt øi înlæturæ omul firesc øi devine un
sfânt prin ispæøirea lui Hristos Domnul øi devine ca un copil,
ascultætor, blând, umil, ræbdætor, plin de dragoste, dornic sæ se
supunæ tuturor lucrurilor pe care Domnul are grijæ sæ i le tri-
mitæ, tot aøa cum un copil se supune tatælui sæu“ (Mosia 3:19).

Beneficiile Cæderii

Cæderea face parte integrantæ din planul salværii al Tatælui
Ceresc (vezi 2 Nefi 2:15–16; 9:6). Aceasta are o dublæ direcflie –
în jos øi totuøi înainte. Pe lângæ faptul cæ a adus moartea fizicæ
øi spiritualæ, ea ne-a dat prilejul de a ne naøte pe pæmânt, a în-
væfla øi a progresa. Prin exercitarea dreaptæ a libertæflii de a ale-
ge øi pocæinflæ sinceræ când pæcætuim, putem veni la Hristos øi,
prin ispæøirea Sa, ne putem pregæti sæ primim darul vieflii veø-
nice. Profetul Lehi a spus:
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„Dacæ Adam n-ar fi pæcætuit, nu ar fi cæzut, ci ar fi ræmas
în grædina Edenului. Iar toate lucrurile care au fost create ar fi
ræmas în aceeaøi stare în care au fost, dupæ ce au fost create; øi
ele ar fi ræmas aøa în vecii vecilor øi nu ar fi avut nici un scop.

„Øi [Adam øi Eva] nu ar fi avut copii; prin urmare, ar fi
ræmas într-o stare de nevinovæflie, neavând nici o bucurie,
întrucât ei n-ar fi cunoscut nici o suferinflæ; nefæcând nici un
bine, cæci nu cunoøteau pæcatul.

Dar iatæ, toate lucrurile au fost fæcute potrivit înflelepciu-
nii Aceluia care cunoaøte toate lucrurile.

Adam a cæzut, ca oamenii sæ poatæ fi; iar oamenii sunt ca
sæ poatæ avea bucurie.

Iar Mesia vine la timpul potrivit, pentru ca El sæ poatæ
mântui pe copiii oamenilor de la cædere“ (2 Nefi 2:22–26;
vezi, de asemenea, versetele 19–21, 27).

Adam øi Eva øi-au exprimat recunoøtinfla pentru binecu-
vântærile care au venit ca urmare a cæderii:

„Adam L-a preamærit pe Dumnezeu øi a fost plin øi a
început sæ profetizeze cu privire la toate familiile de pe
pæmânt, spunând: Binecuvântat fie numele lui Dumnezeu,
pentru cæ, datoritæ încælcærii mele, ochii mei s-au deschis øi în
viafla aceasta voi avea bucurii øi, din nou, Îl voi vedea pe
Dumnezeu în carne.

Øi Eva, nevasta lui, a auzit toate aceste lucruri øi a fost
fericitæ, spunând: Dacæ n-ar fi fost încælcarea noastræ, nicio-
datæ nu am fi avut seminflie øi niciodatæ nu am fi cunoscut
binele øi ræul, øi bucuria mântuirii noastre, øi viafla veønicæ pe
care Dumnezeu o dæ tuturor supuøilor“ (Moise 5:10–11).

Mântuirea de la cædere

Din cauza cæderii noastre, a firii noastre muritoare øi a
pæcatelor individuale, singura noastræ speranflæ este în Isus
Hristos øi în planul mântuirii.

Prin ispæøirea lui Isus Hristos, întreaga lume va fi mân-
tuitæ de la efectele cæderii. Noi vom fi înviafli øi vom fi duøi
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înapoi în prezenfla Domnului pentru a fi judecafli (vezi 2 Nefi
2:5–10; Alma 11:42–45; Helaman 14:15–17).

Pe lângæ mântuirea noastræ de efectele universale ale
cæderii, Salvatorul ne poate mântui de propriile noastre
pæcate. În starea noastræ de cædere, noi pæcætuim øi ne depær-
tæm de Domnul, aducând asupra noastræ moartea spiritualæ.
Aøa cum a spus apostolul Pavel: „Tofli au pæcætuit, øi sunt lip-
sifli de slava lui Dumnezeu“ (Romani 3:23). Dacæ ræmânem la
pæcatele noastre, nu putem locui în prezenfla lui Dumnezeu,
pentru cæ „nici un lucru care nu este curat nu poate locui... în
prezenfla Sa“ (Moise 6:57). Din fericire, ispæøirea „face ca sæ
aibæ loc condiflia pocæinflei“ (Helaman 14:18), fæcând posibil
ca noi sæ primim iertarea pentru pæcatele noastre øi sæ locuim
în prezenfla lui Dumnezeu pentru totdeauna. Alma ne-a spus:
„A existat un spafliu oferit omului, în care el se poate pocæi;
de aceea, aceastæ viaflæ a devenit o stare de încercare; un timp
de pregætire pentru a-L întâlni pe Dumnezeu; un timp de
pregætire pentru acea stare færæ de sfârøit despre care noi am
vorbit, care vine dupæ învierea morflilor“ (Alma 12:24).

Recunoøtinfla pentru sacrificiul ispæøitor al Salvatorului

Aøa cum nu dorim cu adeværat hranæ pânæ când nu ne
este foame, noi nu vom dori cu adeværat salvarea veønicæ
pânæ când nu vom recunoaøte cæ avem nevoie de Salvator.
Aceastæ recunoaøtere vine pe mæsuræ ce înflelegerea noastræ
despre cædere va creøte. Aøa cum a propovæduit profetul
Lehi: „Toatæ omenirea era într-o stare de pierzanie øi decædere
øi aøa ar fi pentru totdeauna, dacæ nu ar avea nædejde în acest
Mântuitor“ (1 Nefi 10:6).

Referinfle suplimentare: Genesa 3; Mormon 9:12–14; Moise 4

Vezi, de asemenea, Libertatea de a alege, Ispæøirea lui Isus Hristos, Pæcatul
originar, Planul salværii, Pæcatul
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Cæsætoria

În lumea de astæzi, mulfli oameni ignoræ sau chiar iau în
derâdere cæsætoria øi familia. În mijlocul unei asemenea con-
fuzii øi a glasurilor distructive, Prima Preøedinflie øi Cvorumul
celor Doisprezece Apostoli reprezintæ glasul consecvent al
adeværului. Ei declaræ „cu solemnitate cæsætoria dintre un bær-
bat øi o femeie ca fiind rânduitæ de Dumnezeu, familia fiind
esenflialæ pentru planul Creatorului cu privire la destinul
etern al copiilor Lui“ (vezi „Familia: o declaraflia oficialæ cætre
lume”, pagina 59 din acest manual).

Cele mai mari bucurii ale vieflii se gæsesc în sânul familiei.
Relafliile strânse de familie, necesitæ efort, dar un astfel de efort
aduce multæ fericire în aceastæ viaflæ øi în eternitate. Chiar dacæ
nu afli avut o viaflæ fericitæ de familie în trecut, putefli încerca sæ
avefli o cæsnicie eternæ fericitæ øi o relaflie de iubire cu membrii
familiei.

Noul øi nepieritorul legæmânt al cæsætoriei

În planul de fericire al Tatælui Ceresc, un bærbat øi o fe-
meie pot fi pecetluifli unul cu altul pentru timp øi eternitate.
Aceia care sunt pecetluifli în templu au asigurarea cæ relaflia
lor va continua pentru totdeauna dacæ sunt credincioøi
legæmintelor lor. Ei øtiu cæ nimic, nici mæcar moartea, nu-i
poate despærfli pentru totdeauna.

Legæmântul cæsætoriei eterne este necesar pentru exaltare.
Domnul a revelat prin Joseph Smith: „În gloria celestæ sunt
trei ceruri sau grade; øi, pentru a-l obfline pe cel mai înalt,
un om trebuie sæ intre în acest ordin al preofliei (însemnând
noul øi nepieritorul legæmânt al cæsætoriei); øi dacæ nu o face,
el nu poate sæ îl obflinæ. El poate intra în celælalt, dar aceasta
înseamnæ sfârøitul împæræfliei sale; el nu poate avea o creøtere“
(D&L 131:1–4).

Dupæ primirea rânduielii de pecetluire øi dupæ relizarea
legæmintelor sfinte din templu, un cuplu trebuie sæ continue
în dreptate pentru a primi binecuvântærile cæsætoriei eterne øi
exaltarea. Domnul a spus:
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„Dacæ un bærbat se cæsætoreøte cu o femeie prin cuvântul
Meu, care este legea Mea, øi prin noul øi nepieritorul legæmânt
øi el le este pecetluit lor prin Spiritul Sfânt al fægæduinflei, de
cætre acela care este uns, cæruia i-am conferit puterea øi cheile
preofliei;... øi dacæ [ei] ræmân în legæmântul Meu... li se vor îm-
plini toate lucrurile pe care slujitorul Meu le-a dat lor, în timp
øi în toatæ eternitatea; øi vor fi în întregime valabile când ei nu
vor mai fi în lume“ (D&L 132:19; pentru o explicaflie despre
Spiritului Sfânt al fægæduinflei, vezi pagina 82).

Pregætirea pentru cæsætorie

Dacæ suntefli necæsætorit, pregætifli-væ cu grijæ pentru cæ-
sætorie. Nu uitafli cæ nu existæ un substitut pentru cæsætoria în
templu. Pregatifli-væ sæ væ cæsætorifli cu persoana potrivitæ, în
locul potrivit øi la momentul potrivit. Træifli, acum, demn de
tipul de persoanæ cu care sperafli sæ væ cæsætorifli.

Dafli-væ întâlniri numai cu cei care au standarde înalte øi
în compania cærora væ putefli menfline dumneavoastræ stan-
dardele înalte. Planuifli cu atenflie activitæfli pozitive øi con-
structive, astfel încât dumneavoastræ øi persoana cu care væ
întâlnifli sæ nu ræmânefli singuri færæ sæ avefli ceva de fæcut.
Stafli în locuri în care sæ fifli în siguranflæ, unde putefli sæ væ
controlafli cu uøurinflæ. Nu luafli parte la conversaflii sau acti-
vitæfli care implicæ simfliri sexuale.

Cæutafli-væ partener de aceeaøi credinflæ ca a dumneavoas-
træ. Cæutafli pe cineva pe care putefli sæ onorafli øi respectafli
întotdeauna, cineva care sæ væ completeze în viaflæ. Înainte de
a væ cæsætori, asigurafli-væ cæ gæsifli pe cineva cæruia îi putefli
oferi întreaga inimæ, întreaga iubire, întreaga supunere, totalæ
loialitate.

Sfat pentru cei care nu se cæsætoresc

Unii membri ai Bisericii ræmân, færæ vina lor, necæsætorifli,
chiar dacæ vor sæ se cæsætoreascæ. Dacæ øi dumneavoastræ væ
aflafli în aceastæ situaflie, fifli siguri cæ „toate lucrurile lucreazæ
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împreunæ spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu“ (Romani
8:28). Dacæ ræmânefli demni, într-o zi, în aceastæ viaflæ sau în
cealaltæ, vefli primi toate binecuvântærile unei relaflii veønice
de familie. Domnul a fæcut aceastæ promisiune în repetate
rânduri prin profeflii Sæi din zilele din urmæ.

Dacæ suntefli singur øi dorifli sæ væ cæsætorifli, nu renunflafli
sæ sperafli. În acelaøi timp, nu væ læsafli copleøifli de acest scop.
În schimb, implicafli-væ în activitæfli constructive. Cæutafli mo-
dalitæfli de a sluji în cadrul familiei dumneavoastræ lærgite øi
comunitæflii dumneavoastræ. Acceptafli øi slujifli cu toatæ inima
în chemærile Bisericii. Pæstrafli-væ curafli, atât fizic, cât øi spiri-
tual. Continuafli sæ învæflafli, sæ væ dezvoltafli øi sæ progresafli în
viafla personalæ.

Realizarea unei cæsnicii fericite

Dacæ suntefli cæsætorit, nu uitafli cæ prietenia øi dragostea
dintre dumneavoastræ øi partenerul dumneavoastræ trebuie
sæ fie cea mai preflioasæ relaflie a dumneavoastræ de pe pæ-
mânt. Partenerul dumneavoastræ este singura persoanæ în
afaræ de Domnul pe care vi s-a poruncit sæ o iubifli cu toatæ
inima (vezi D&L 42:22).

Nu uitafli cæ, în adeværata sa esenflæ, cæsætoria este un parte-
neriat al unor persoane egale, færæ ca o persoanæ sæ o domine pe
cealaltæ, ci cu fiecare persoanæ încurajând, alinând øi ajutând-o
pe cealaltæ.

Din moment ce cæsætoria este o relaflie atât de importantæ
în viaflæ, necesitæ øi meritæ sæ-i acordafli timp. Nu acordafli o
mai mare prioritate altor angajamente mai puflin importante.
Facefli-væ timp pentru a discuta împreunæ øi pentru a væ ascul-
ta unul pe celælalt. Luafli în considerare sentimentele celuilalt
øi respectafli-l. Exprimafli-væ des tandreflea øi afecfliunea.

Stabilifli cæ între dumneavoastræ øi partenerul dumnea-
voastræ nu va interveni niciodatæ nimic ce væ poate distruge
cæsnicia. Decidefli cæ vefli face sæ meargæ bine cæsnicia dum-
neavoastræ, în ciuda greutæflilor ce pot apærea.
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Fifli loiali unul altuia. Fifli credincioøi legæmintelor dum-
neavoastræ de cæsætorie în gânduri, cuvinte øi fapte. Amintifli-væ
cæ Domnul a spus: „Iubeøte-fli nevasta cu toatæ inima ta øi
lipeøte-te de ea øi de nimeni altul” (D&L 42:22). Expresia
„nimeni altul“ ne învaflæ cæ nici o altæ persoanæ, activitate sau
posesiune nu ar trebui sæ aibæ întâietate asupra relafliei cu par-
tenerul dumneavoastræ.

Ferifli-væ de orice ar putea sæ væ facæ sæ nu fifli loiali în vreun
fel. Pornografia, gândurile necurate øi flirtul vor eroda caracterul
dumneavoastræ øi vor zdrobi fundaflia cæsniciei dumneavoastræ.

Administrafli împreunæ finanflele dumneavoastræ. Cooperafli
la stabilirea øi încadrarea într-un buget. Limitafli-væ cheltuielile øi
evitafli povara datoriilor. Administrarea înfleleaptæ øi indepen-
denfla faflæ de datorii contribuie la pacea din familie.

Avefli ca scop central al vieflilor dumneavoastræ Evanghelia
lui Isus Hristos. Ajutafli-væ unul pe altul sæ flinefli legæmintele pe
care le-afli fæcut. Participafli la adunærile Bisericii øi mergefli la
templu împreunæ. Studiafli scripturile împreunæ. Îngenuncheafli
împreunæ în rugæciune la începutul øi sfârøitul fiecærei zile pen-
tru a-I mulflumi Tatælui Ceresc unul pentru altul øi unifli-væ în a
cere binecuvântærile Sale asupra vieflilor dumneavoastræ, caselor,
celor dragi øi dorinflelor drepte. Dumnezeu væ va îndruma atunci
øi conversafliile dumneavoastræ zilnice cu El vor aduce pacea øi
bucuria care nu pot veni din nici o altæ sursæ. Prietenia dumnea-
voastræ va deveni mai dulce cu anii; dragostea dumneavoastræ
se va mæri. Aprecierea unuia faflæ de celælalt va creøte.

Referinfle suplimentare: Genesa 1:27–28; 2:18, 21–24; 1 Corinteni 11:11;
Efeseni 5:22–23; Moise 2:27–28; 3:18, 21–24

Vezi, de asemenea, Castitatea, Divorflul, Familia, Templele, Unitatea

Ceai (Vezi Cuvântul de înflelepciune)

Cei Øaptezeci (Vezi Administrarea Bisericii)
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Cerul

În scripturi, cuvântul cer este folosit cu douæ sensuri prin-
cipale. Primul se referæ la locul în care træieøte Dumnezeu, care
este casa celor credincioøi (vezi Mosia 2:41). Al doilea se referæ
la spafliul din jurul pæmântului (vezi Genesa 1:1).

Referinfle suplimentare: Psalmii 11:4; Matei 6:9; 1 Nefi 1:8; Mosia 3:8;
D&L 20:17

Vezi, de asemenea, Împæræflii de glorie

Cheile preofliei (Vezi Preoflia)

Cinstea

Al treisprezecelea articol de credinflæ spune: „Noi credem
cæ trebuie sæ fim cinstifli”. A fi cinstit înseamnæ a fi întot-
deauna sincer, demn de încredere øi lipsit de øiretenie.

Când suntefli cinstifli væ putefli bucura de liniøte interioa-
ræ øi væ putefli pæstra respectul de sine. Væ clædifli tæria de ca-
racter care væ permite sæ slujifli lui Dumnezeu øi altora.
Suntefli demni de încredere în ochii lui Dumnezeu øi în ai ace-
lora din jurul dumneavoastræ.

Pe de altæ parte, dacæ suntefli necinstifli în cuvinte øi fapte,
væ provocafli suferinflæ singuri øi, deseori, provocafli suferinflæ
øi altora. Dacæ minflifli, furafli, înøelafli sau neglijafli sæ muncifli
pentru plata pe care o primifli, væ pierdefli respectul de sine.
Pierdefli îndrumarea Duhului Sfânt. Putefli constata cæ afli
stricat relaflia cu membrii familiei øi cu prietenii øi cæ ei nu
mai au încredere în dumneavoastræ.

Pentru a fi cinstit este deseori nevoie de curaj øi sacrifi-
ciu, mai ales când alflii încearcæ sæ væ convingæ sæ justificafli
comportamentul necinstit. Dacæ væ aflafli într-o astfel de si-
tuaflie, aducefli-væ aminte cæ pacea durabilæ care rezidæ din
cinste este mult mai preflioasæ decât sentimentul vremelnic de
uøurare pe care îl avefli atunci când urmafli mulflimea.

Referinfle suplimentare: Exodul 20:16; 2 Nefi 9:34; D&L 97:8
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Confirmarea (Vezi Duhul Sfânt, Aøezarea mâinilor)

Consiliile disciplinare ale Bisericii

Episcopii øi preøedinflii de ramuræ ca øi preøedinflii de flæ-
ruø, de misiune øi de district au responsabilitatea de a-i ajuta
pe membri sæ-øi depæøeascæ pæcatele prin pocæinflæ. Cele mai
severe pæcate, cum ar fi încælcærile dreptului civil, abuzul îm-
potriva sofliei sau a soflului, abuzul faflæ de copii, adulterul,
încælcarea legii castitæflii, violul øi incestul necesitæ adesea
manifestarea oficialæ a mæsurilor disciplinare ale Bisericii.
Mæsurile disciplinare oficiale ale Bisericii pot cuprind restric-
flionarea unor privilegii de membru al Bisericii sau pierderea
calitæflii de membru al Bisericii.

Procesul mæsurilor disciplinare oficiale începe atunci când
un conducætor al preofliei care prezideazæ solicitæ convocarea
unui consiliu disciplinar. Scopurile consiliilor disciplinare sunt
salvarea sufletului celui care a pæcætuit, protejarea celui nevinovat
øi pæstrarea puritæflii, integritæflii øi a bunului renume al Bisericii.

Mæsurile disciplinare în Bisericæ reprezintæ un proces in-
spirat, øi care are loc de-a lungul unei perioade de timp. Prin
acest proces øi prin Ispæøirea lui Isus Hristos, un membru
poate primi iertarea pæcatelor, îøi poate redobândi pacea spi-
ritului øi poate dobândi puterea de a evita sæ mai pæcætuias-
cæ în viitor. Mæsurile disciplinare în cadrul Bisericii nu au
menirea de a fi încheierea procesului. Ele sunt concepute
pentru a-i ajuta pe copiii Tatælui Ceresc sæ-øi continue efortu-
rile pentru a se întoarce la o înfræflire deplinæ øi a se bucura de
binecuvântærile depline ale Bisericii. Rezultatul dorit este
acela ca persoana respectivæ sæ întreprindæ schimbærile nece-
sare pentru a se pocæi complet.

Vezi, de asemenea, Iertarea, Pocæinfla

Consiliul din cer (Vezi Planul salværii)
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Conøtiinfla

Tofli oamenii sunt næscufli cu capacitatea de a distinge în-
tre bine øi ræu. Aceastæ capacitate, numitæ conøtiinflæ, este o
manifestare a Luminii lui Hristos (vezi Moroni 7:15–19).

Conøtiinfla dumneavoastræ este o modalitate de apærare
care væ ajutæ sæ evitafli situafliile dæunætoare din punct de ve-
dere spiritual. Atunci când væ supunefli poruncilor øi luafli ho-
tærâri drepte, avefli un sentiment de pace a conøtiinflei.

Când pæcætuifli, simflifli remuøcare sau vinæ, întocmai cum
simflifli durere fizicæ atunci când væ rænifli. Acesta este ræs-
punsul natural al conøtiinflei dumneavoastræ faflæ de ræu, iar
acest ræspuns væ poate duce cætre pocæinflæ.

Pocæinfla øi iertarea înnoiesc pacea conøtiinflei dumnea-
voastræ. Pe de altæ parte, dacæ væ ignorafli conøtiinfla øi nu væ
pocæifli, conøtiinfla dumneavoastræ va fi tulburatæ de parcæ
ar fi „[însemnatæ] cu ferul roø“ (1 Timotei 4:2).

Învæflafli sæ væ urmafli conøtiinfla. Aceasta constituie o par-
te importantæ a exercitærii libertæflii de a alege. Cu cât væ vefli
urma mai mult conøtiinfla, cu atât ea va deveni mai puternicæ.
O conøtiinflæ sensibilæ este semnul unui spirit sænætos.

Referinfle suplimentare: Mosia 4:1–3; D&L 84:45–47

Contribufliile (Vezi Postul øi Darurile de Post; Zeciuiala)

Controlul naøterilor

Atunci când cuplurile cæsætorite sunt apte din punct de ve-
dere fizic, ele au privilegiul de a oferi trupuri muritoare copiilor
spirituali ai Tatælui Ceresc. Cuplurile joacæ un rol important în
marele plan al fericirii, care permite copiilor lui Dumnezeu sæ
primeascæ trupuri fizice øi sæ aibæ experienfla vieflii muritoare.

Dacæ suntefli cæsætorifli, dumneavoastræ øi partenerul
dumneavoastræ trebuie sæ discutafli despre responsabilitatea
sacræ de a aduce copii pe lume øi de a-i creøte în dreptate.
Când facefli acest lucru, gândifli-væ la caracterul sacru øi la
semnificaflia vieflii. Cugetafli la bucuria care vine atunci când
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în casæ existæ copii. Gândifli-væ la binecuvântærile veønice care
vin în urma existenflei unor descendenfli buni. Având o mær-
turie despre aceste principii, dumneavoastræ øi soflia(soflul)
dumneavoastræ vefli fi în stare sæ stabilifli prin intermediul
rugæciunii câfli copii vefli avea øi când îi vefli avea. Asemenea
decizii sunt între dumneavoastræ øi Domnul.

Atunci când discutafli aceastæ problemæ sfântæ, amintifli-
væ cæ relafliile sexuale în cadrul cæsniciei au aprobare divinæ.
În timp ce unul dintre scopurile acestor relaflii este de a oferi
trupuri fizice copiilor lui Dumnezeu, un alt scop este de a ex-
prima dragoste unul faflæ de celælalt – pentru a face ca soflul øi
soflia sæ fie legafli prin loialitate, fidelitate, consideraflie øi un
scop comun.

Convertirea

„Umblarea dupæ lucrurile firii pæmânteøti, este moarte”,
a declarat apostolul Pavel, „pe când umblarea dupæ lucrurile
Duhului este viaflæ øi pace“ (Romani 8:6; vezi, de asemenea,
2 Nefi 9:39). În starea noastræ dupæ cædere, ne luptæm adesea
cu ispita øi adesea cedæm „potrivit voinflei trupului“ øi a
„[ræutæflii] care este în el“ (2 Nefi 2:29; vezi, de asemenea,
„Cæderea“ paginile 56–59 din aceastæ carte). Pentru a fi în sta-
re sæ primim binecuvântærile vieflii veønice, trebuie sæ „[um-
blæm] dupæ lucrurile Duhului“ øi sæ biruim dorinflele noastre
care nu sunt drepte. Avem nevoie de schimbare. Mai exact
spus, avem nevoie sæ fim schimbafli sau convertifli, prin pute-
rea ispæøirii Salvatorului øi prin puterea Duhului Sfânt. Acest
proces este numit convertire.

Convertirea cuprinde schimbæri de comportament, dar ea
merge dincolo de comportament; ea schimbæ însæøi natura
noastræ. Aceastæ schimbare este atât de importantæ încât
Domnul øi profeflii Sæi vorbesc despre ea ca despre o renaøtere,
o schimbare a inimii øi un botez cu foc. Domnul a spus:

„Nu te minuna cæ toatæ omenirea, da, bærbafli øi femei,
toate nafliunile, neamurile, limbile øi popoarele trebuie sæ se
nascæ din nou; da, sæ se nascæ din Dumnezeu, sæ se schimbe
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din starea lor carnalæ øi decæzutæ la o stare de dreptate, fiind
mântuifli de Dumnezeu, devenind fiii øi fiicele Lui;

Øi astfel ei devin fiinfle noi; øi dacæ ei nu fac aceasta, atunci
nu pot în nici un fel sæ moøteneascæ Împæræflia lui Dumnezeu“
(Mosia 27:25–26).

Procesul convertirii

Convertirea este un proces, nu un eveniment. Devenifli
convertifli în urma eforturilor drepte de a-L urma pe Salvator.
Aceste eforturi cuprind exercitarea credinflei în Isus Hristos,
pocæirea de pæcate, primirea botezului, primirea darului
Duhului Sfânt øi îndurarea pânæ la sfârøit în credinflæ.

Deøi convertirea este miraculoasæ øi schimbæ viafla, ea es-
te un miracol tæcut. Vizitele îngerilor øi alte evenimente spec-
taculoase nu aduc convertirea. Chiar øi Alma, care a væzut un
înger, a devenit convertit dupæ ce „[a] postit øi [s-a] rugat
multe zile“ pentru a primi mærturia adeværului (Alma 5:46).
Iar Pavel, care L-a væzut pe Salvatorul înviat, a spus cæ
„nimeni nu poate zice: ’Isus este Domnul’, decât prin Duhul
Sfânt“ (1 Corinteni 12:3).

Deoarece convertirea este un proces desfæøurat în tæcere,con-
tinuu putefli sæ fifli convertifli în acest moment, færæ sæ væ dafli sea-
ma. Putefli fi precum lamaniflii care „datoritæ credinflei lor în
[Hristos] la timpul convertirii lor, au fost botezafli cu foc øi cu
Duhul Sfânt, iar ei nu au øtiut aceasta“ (3 Nefi 9:20). Eforturile
dumneavoastræ continue de a væ exercita credinfla øi de a-L urma
pe Salvator vor duce la o convertire mai profundæ.

Caracteristicile oamenilor care sunt convertifli

Cartea lui Mormon ne oferæ descrieri ale oamenilor care
sunt convertifli întru Domnul.

Ei doresc sæ facæ bine. Poporul regelui Beniamin a declarat:
„Spiritul Domnului cel Atotputernic... a lucrat o schimbare
mare în noi sau în inimile noastre, pentru cæ nu mai avem
înclinare sæ facem ræu, ci sæ facem bine neîncetat“ (Mosia 5:2).
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Alma a vorbit despre oameni care „nu puteau sæ se uite la
pæcat decât cu groazæ“ (Alma 13:12).

Ei nu se ræscoalæ împotriva Domnului. Mormon relateazæ
despre un grup de lamanifli care fuseseræ ræi øi însetafli de
sânge, dar care au fost „convertifli întru Domnul“ (Alma 23:6).
Aceøti oameni øi-au schimbat numele în anti-nefi-lehifli, øi au
„devenit un popor drept; ei øi-au pus jos armele ræzvrætirii
pentru ca sæ nu se mai lupte împotriva lui Dumnezeu øi nici
împotriva fraflilor lor“ (Alma 23:7).

Ei propovæduiesc Evanghelia. Enos, Alma cel Vârstnic,
Alma cel Tânær, precum øi fiii lui Mosia, Amulek øi Zeezrom
øi-au dedicat vieflile propovæduirii Evangheliei dupæ ce au
devenit convertifli întru Domnul (vezi Enos 1:26; Mosia 18:1;
Mosia 27:32–37; Alma 10:1–12; 15:12).

Ei sunt plini de dragoste. Dupæ ce Salvatorul înviat i-a
vizitat pe oamenii din America, „oamenii erau cu toflii con-
vertifli la Domnul, pe toatæ fafla flærii, atât nefiflii, cât øi lama-
niflii; øi nu erau nici un fel de conflicte øi certuri între ei, iar
fiecare om se purta cu dreptate faflæ de celælalt...

Øi s-a întâmplat cæ nu era nici un conflict în flaræ datoritæ
dragostei lui Dumnezeu care træieøte în inimile oamenilor.

Øi nu erau nici invidie, nici certuri, nici tumulturi, nici
curvii, nici minciuni, nici crime sau alte feluri de necuræflenii;
øi cu siguranflæ nu a putut sæ fie nici un popor mai fericit
printre toate popoarele care au fost fæcute de cætre mâna lui
Dumnezeu.

Nu era nici un tâlhar sau ucigaø; øi, de asemenea, nu era
nici un lamanit sau vreun fel de – ifli; ci ei cu toflii erau ca unul
singur, copiii lui Hristos øi moøtenitorii împæræfliei lui
Dumnezeu“ (4 Nefi 1:2; 15–17).

Stræduinfla spre o convertire mai mare

Dumneavoastræ væ revine în primul rând responsabilita-
tea pentru convertirea personalæ. Nimeni nu poate deveni
convertit în locul dumneavoastræ øi nimeni nu væ poate forfla
sæ væ convertifli. Totuøi, ceilalfli oameni væ pot ajuta în proce-
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sul de convertire. Învæflafli din exemplele drepte ale membri-
lor familiei, ale conducætorilor Bisericii øi ale învæflætorilor, ca
øi din cele ale bærbaflilor øi femeilor din scripturi.

Capacitatea dumneavoastræ de a simfli o mare schimbare
în inimæ va spori atunci când væ stræduifli sæ urmafli exemplul
perfect al Salvatorului. Studiafli scripturile, rugafli-væ cu cre-
dinflæ, respectafli poruncile øi cæutafli însoflirea constantæ a
Duhului Sfânt. Când perseverafli în procesul de convertire, væ
vefli „[bucura] foarte mult”, aøa cum s-a bucurat poporul re-
gelui Beniamin când Spiritul „a lucrat o mare schimbare în
inimile [lor]“ (vezi Mosia 5:2, 4). Vefli putea sæ urmafli sfatul
regelui Beniamin de a fi „neclintifli øi nestræmutafli, fæcând în-
totdeauna lucruri bune din abundenflæ pentru ca Hristos,
Domnul Dumnezeu cel Atotputernic, sæ væ poatæ pecetlui ca
ai Sæi, pentru ca sæ putefli fi aduøi în cer, ca sæ avefli salvare øi
viaflæ veønicæ“ (Mosia 5:15).

Referinfle suplimentare: Matei 18:3; Luca 22:32; Alma 5:7–14

Vezi, de asemenea, Ispæøirea lui Isus Hristos, Botezul, Duhul Sfânt, Salvarea

Creaflia

Sub îndrumarea Tatælui Ceresc, Isus Hristos a creat cerul
øi pæmântul (vezi Mosia 3:8; Moise 2:1). Din scriptura revela-
tæ prin profetul Joseph Smith, noi øtim cæ în cursul muncii
creafliei, Domnul a organizat elemente ce existau dinainte
(vezi Avraam 3:24). El nu a creat lumea „din nimic”, aøa cum
cred unii oameni.

Scriptura ne învaflæ, de asemenea, cæ Adam a fost „pri-
mul dintre tofli oamenii“ (Moise 1:34). Dumnezeu i-a creat pe
Adam øi Eva dupæ chipul Sæu øi cel al Singurului Sæu Næscut
(vezi Moise 2:26–27).

Creaflia este o parte integrantæ a planului salværii al
Tatælui Ceresc. Ea oferæ fiecæruia dintre noi øansa de a veni
pe pæmânt, unde primim un corp fizic øi ne exercitæm liber-
tatea de a alege. În Consiliul Dumnezeilor din viafla premu-
ritoare, a fost fæcutæ urmætoarea declaraflie: „Vom merge jos,
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pentru cæ este loc acolo, øi vom lua din aceste materiale øi
vom face un pæmânt pe care aceøtia sæ poatæ locui; øi îi vom
pune la probæ prin aceasta pentru a vedea dacæ ei vor face
toate lucrurile pe care Domnul, Dumnezeul lor, le va porunci
lor“ (Avraam 3:24–25).

Dumneavoastræ suntefli un copil spiritual al lui Dumnezeu
øi corpul dumneavoastræ este creat dupæ imaginea Sa. Pentru
a væ manifesta recunoøtinfla pentru aceste binecuvântæri, dum-
neavoastræ putefli sæ væ îngrijifli de trupul dumneavoastræ su-
punându-væ Cuvântului de înflelepciune øi celorlalte porunci
care se referæ la sænætatea dumneavoastræ spiritualæ øi fizicæ
(vezi D&L 89; vezi, de asemenea, D&L 88:124). De asemenea, îi
putefli respecta pe alfli oameni ca pe copiii lui Dumnezeu.

Ca beneficiar al tuturor frumuseflilor creafliei, dumnea-
voastræ væ putefli îngriji de pæmânt øi putefli ajuta la pæstrarea
lui pentru generafliile viitoare.

Referinfle suplimentare: Genesa 1–2; Evrei 1:1–2; 1 Nefi 17:36; D&L
38:1–3; 59:16–20; Moise 1–3; Avraam 4–5

Vezi, de asemenea, Dumnezeu Tatæl, Planul Salværii

Credinfla

Apostolul Pavel ne-a învæflat: „credinfla este o încredere
neclintitæ în lucrurile nædæjduite, o puternicæ încredinflare
despre lucrurile cari nu se væd“ (Evrei 11:1; vezi nota de
subsol b). Alma a fæcut o declaraflie similaræ: „Dacæ voi avefli
credinflæ, voi avefli speranflæ în lucruri care nu se væd, care sunt
adeværate“ (Alma 32:21).

Credinfla este un principiu al acfliunii øi al puterii. Ori de
câte ori væ stræduifli sæ atingefli un scop, væ exercitafli credinfla.
Dumneavoastræ manifestafli credinflæ în ceva ce nu putefli încæ
vedea.

Credinfla în Domnul Isus Hristos

Pentru ca credinfla dumneavoastræ sæ væ conducæ spre
salvare, ea trebuie sæ fie concentratæ asupra Domnului Isus
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Hristos (vezi Faptele apostolilor 4:10–12; Mosia 3:17; Moroni
7:24–26; Articolele de credinflæ 1:4). Dumneavoastræ væ putefli
exercita credinfla în Isus Hristos atunci când suntefli siguri cæ
El existæ, când avefli o înflelegere corectæ a caracterului Sæu øi
o cunoaøtere a faptului cæ væ stræduifli sæ træifli conform voin-
flei Sale.

A avea credinflæ în Isus Hristos înseamnæ a ne pune în-
treaga nædejde în El – având încredere în puterea, inteligenfla
øi dragostea Sa infinite. Înseamnæ sæ credem în învæflæturile
Sale. Înseamnæ sæ credem cæ deøi noi nu înflelegem toate lu-
crurile, El le înflelege. Amintifli-væ cæ deoarece El a træit toate
durerile, suferinflele øi bolile dumneavoastræ, El øtie cum sæ
væ ajute sæ væ ridicafli deasupra dificultæflilor zilnice (vezi
Alma 7:11–12; D&L 122:8). El a „biruit lumea“ (Ioan 16:33) øi
a pregætit o cale pentru ca dumneavoastræ sæ primifli viafla
veønicæ. El este întotdeauna gata sæ væ ajute atunci când væ
aducefli aminte de îndemnul Sæu: „Întoarce-te cætre Mine în
fiecare gând; nu te îndoi, nu te teme“ (D&L 6:36).

Sæ træim prin credinflæ

Credinfla este mai mult decât a crede în mod pasiv.
Dumneavoastræ exprimafli credinflæ prin acfliunile dumnea-
voastræ – prin felul în care træifli.

Salvatorul a promis: „Dacæ voi vefli avea credinflæ în
Mine, atunci vefli avea puterea sæ facefli orice lucru care este
potrivit cu Mine“ (Moroni 7:33). Credinfla în Isus Hristos væ
poate motiva sæ urmafli exemplul Sæu perfect (vezi Ioan
14:12). Credinfla dumneavoastræ væ poate îndemna sæ facefli
lucruri bune, sæ væ supunefli poruncilor øi sæ væ pocæifli de pæ-
catele dumneavoastræ (vezi Iacov 2:18; 1 Nefi 3:7; Alma
34:17). Credinfla dumneavoastræ væ poate ajuta sæ învingefli
ispita. Alma l-a sfætuit pe fiul sæu Helaman: „Învaflæ-i pe ei sæ
reziste la orice ispitæ a diavolului, cu credinflæ în Domnul Isus
Hristos“ (Alma 37:33).

Domnul va îndeplini mari miracole în vieflile dumnea-
voastræ, în acord cu credinfla pe care o avefli (vezi 2 Nefi
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26:13). Credinfla în Isus Hristos væ ajutæ sæ primifli vindecare
spiritualæ øi fizicæ prin Ispæøirea Sa (vezi 3 Nefi 9:13–14).
Când vin vremurile de încercare, credinfla væ poate da pute-
rea de a înainta øi a face faflæ cu demnitate dificultæflilor. Chiar
când viitorul pare nesigur, credinfla dumneavoastræ în
Salvator væ poate da pace (vezi Romani 5:1; Helaman 5:47).

Sporirea credinflei dumneavoastræ

Credinfla este un dar de la Dumnezeu, dar dumneavoas-
træ trebuie sæ hrænifli credinfla pentru a o menfline puternicæ.
Credinfla este ca muøchiul braflului dumneavoastræ. Dacæ îl
folosifli, muøchiul devine puternic. Dacæ punefli braflul într-un
bandaj øi îl læsafli aøa, muøchiul devine slab.

Dumneavoastræ putefli hræni darul credinflei rugându-væ
Tatælui Ceresc în numele lui Isus Hristos. Pe mæsuræ ce væ ex-
primafli recunoøtinfla faflæ de Tatæl dumneavoastræ øi Îi cerefli
binecuvântæri de care avefli nevoie atât dumneavoastræ, cât
øi ceilalfli oameni, væ vefli apropia de El. Væ vefli apropia de
Salvator, a cærui Ispæøire face posibil ca dumneavoastræ sæ
putefli cere îndurare (vezi Alma 33:11). De asemenea, dum-
neavoastræ vefli fi receptivi la îndrumarea Duhului Sfânt.

Putefli sæ væ întærifli credinfla prin respectarea poruncilor.
Ca toate binecuvântærile de la Dumnezeu, credinfla se obfline øi
se sporeøte prin supunerea individualæ øi prin fapta dreaptæ.
Dacæ dorifli sæ væ îmbogæflifli credinfla în cel mai înalt mod cu
putinflæ, trebuie sæ respectafli legæmintele pe care le-afli fæcut.

Putefli sæ væ dezvoltafli credinfla studiind scripturile øi cu-
vintele profeflilor din zilele din urmæ. Profetul Alma ne-a în-
væflat cæ acest Cuvânt al lui Dumnezeu ajutæ la întærirea
credinflei. Comparând cuvântul cu o sæmânflæ, el a spus cæ
dacæ „dorifli sæ credefli”, aceasta „[face] loc“ astfel încât,
cuvântul sæ fie „[plantat] în inima voastræ”. Atunci vefli simfli
cæ cuvântul este bun, pentru cæ el va începe sæ væ lærgeascæ
sufletul øi sæ lumineze înflelegerea dumneavoastræ. Acest
lucru væ va întæri credinfla. Atunci când sporifli cuvântul în
inima dumneavoastræ „cu mare sârguinflæ øi cu ræbdare,
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aøteptând fructul lui, atunci el va face rædæcini; øi iatæ, el va
fi un pom crescând pentru viaflæ nepieritoare“ (vezi Alma
32:26–43).

Referinfle suplimentare: Evrei 11; Iacov 1:5–6; 2:14–26; Eter 12:4–27;
Moroni 7:20–48; D&L 63:7–11; 90:24

Vezi, de asemenea, Botezul, Dumnezeu Tatæl, Isus Hristos, Pocæinfla

Crucea

Crucea este folositæ în multe biserici creøtine ca un simbol
al morflii Salvatorului øi al învierii sale øi ca o expresie sinceræ
a credinflei. Ca membri ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor
din Zilele din Urmæ, noi ne aducem aminte cu evlavie de su-
ferinflele Salvatorului. Dar pentru cæ Salvatorul træieøte, noi
nu folosim simbolul morflii Sale ca simbol al credinflei noastre.

Viafla dumneavoastræ trebuie sæ fie expresia credinflei
dumneavoastræ. Amintifli-væ cæ atunci când afli fost botezat øi
confirmat, afli fæcut legæmântul de a lua asupra dumneavoas-
træ numele lui Isus Hristos. Atunci când cei din jurul dum-
neavoastræ væ privesc, ei ar trebui sæ poatæ sæ simtæ dragostea
dumneavoastræ pentru Salvator øi pentru lucrarea Sa.

Singurii membri ai Bisericii care poartæ simbolul crucii
sunt acei sfinfli ai zilelor din urmæ care poartæ crucea pe uni-
forma lor militaræ pentru a aræta cæ sunt slujitori creøtini.

Vezi, de asemenea, Ispæøirea lui Isus Hristos, Isus Hristos, Învierea

Cuvântul de înflelepciune

Cuvântul de înflelepciune este legea sænætæflii care a fost
revelatæ de Domnul pentru beneficiul nostru fizic øi spiritual.
În aceastæ revelaflie, care este redatæ în secfliunea 89 din
Doctrinæ øi legæminte, Domnul ne spune ce alimente sunt
bune sæ le consumæm øi ce substanfle nu sunt bune pentru
trupurile noastre. El promite binecuvântæri spirituale øi fizice
dacæ ne supunem Cuvântului de Înflelepciune.
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În Cuvântul de înflelepciune, Domnul ne porunceøte sæ
nu introducem urmætoarele substanfle în trupurile noastre:

• bæuturi alcoolice (vezi D&L 89:5–7);

• tutun (vezi D&L 89:8);

• ceai øi cafea (vezi D&L 89:9; profeflii din zilele din
urmæ ne-au învæflat despre aceasta, folosind termenul
de „bæuturi tari“ referitor la ceai øi cafea).

Orice lucru dæunætor pe care oamenii îl introduc inten-
flionat în trupurile lor, nu este în armonie cu Cuvântul de în-
flelepciune. Aceasta se referæ în special la drogurile ilegale,
care pot sæ-i distrugæ pe cei care devin dependenfli de ele.
Stafli cu totul departe de ele. Nu facefli experimente cu ele.
Consumul abuziv de droguri prescrise duce, de asemenea, la
o dependenflæ distructivæ.

Domnul a declarat cæ urmætoarele alimente sunt de folos
pentru corpurile noastre:

• legume øi fructe, care trebuie sæ fie folosite „cu pru-
denflæ øi cu recunoøtinflæ“ (vezi D&L 89:10–11);

• carnea „animalelor øi a pæsærilor aerului”, care „trebu-
ie folositæ moderat“ (vezi D&L 89:12–13);

• cerealele precum grâul, orezul øi ovæzul, care sunt un
„mijloc de trai“ (vezi D&L 89:14–17).

Binecuvântæri pe care le aduce flinerea Cuvântului de
înflelepciune

Celor care flin Cuvântul de înflelepciune, Domnul le-a
promis:

„Tofli sfinflii care îøi amintesc sæ flinæ øi sæ punæ în practicæ
aceste cuvinte, umblând în supunere faflæ de porunci, vor
primi sænætate în trupurile lor øi mæduvæ în oasele lor;

Øi vor gæsi înflelepciune øi mari comori de cunoøtinfle,
chiar comori ascunse;
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Øi vor alerga øi nu vor obosi, øi vor umbla øi nu vor osteni.
Øi, Eu, Domnul, le fac promisiunea cæ îngerul nimicitor

va trece pe lângæ ei, la fel ca pe lângæ fiii lui Israel, øi nu-i va
omorî. Amin“ (D&L 89:18–21).

Învingerea dependenflei

Cea mai bunæ soluflie este de a evita complet substanflele
pe care Domnul le interzice în Cuvântul de înflelepciune. Dar,
dacæ afli devenit dependent de oricare din acele substanfle,
putefli sæ væ eliberafli de dependenfla dumneavoastræ. Putefli
sæ învingefli dependenfla prin efortul personal, prin capacita-
tea puterii milei Domnului, prin ajutor de la membrii famili-
ei øi prieteni øi îndrumæri de la conducætorii Bisericii.

Rugafli-væ pentru ajutor øi facefli tofli ce væ stæ în puteri ca
sæ rezistafli ispitelor care vin din cauza dependenflei. Tatæl
Ceresc doreøte ca dumneavoastræ sæ primifli binecuvântærile
care vin prin flinerea Cuvântului de înflelepciune øi El væ va
întæri în eforturile dumneavoastræ sincere de a face aceasta.

Referinfle suplimentare: D&L 49:19–21; 59:15–20; 88:124; 89:1–4

Vezi, de asemenea, Supunerea, Ispita

Cvorum (Vezi Preoflia)

Cvorumul celor Øaptezeci (Vezi Administrarea Bisericii)

Darul Duhului Sfânt (Vezi Duhul Sfânt)

Daruri spirituale

Darurile spirituale sunt binecuvântæri sau abilitæfli care sunt
date prin puterea Duhului Sfânt. Dumnezeu oferæ cel puflin
unul din aceste daruri fiecærui membru credincios al Bisericii.
Când primifli aceste daruri, ele væ vor întæri øi væ vor binecu-
vânta individual øi væ vor ajuta sæ slujifli altora. (vezi D&L
46:8–12). Scripturile ne învaflæ despre multe daruri ale Spiritului:
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• cunoøtinfla „cæ Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu øi cæ
El a fost ræstignit pentru pæcatele lumii” (D&L 46:13);

• capacitatea de a crede cuvintele celor care mærturisesc
despre Isus Hristos (vezi D&L 46:14);

• cunoaøterea „diferitelor moduri de administrare“
(D&L 46:15; vezi, de asemenea, 1 Corinteni 12:5).
Acest dar este folosit în administrarea øi conducerea
Bisericii;

• cunoaøterea a „multe lucræri,“ care ne ajutæ sæ discer-
nem dacæ o învæflæturæ sau o influenflæ vine de la
Dumnezeu sau din altæ sursæ (D&L 46:16; vezi, de
asemenea, 1 Corinteni 12:6–7);

• darul „cuvântului de înflelepciune“ (1 Corinteni 12:8;
D&L 46:17). Aceasta nu se referæ la legea pe care o cu-
noaøtem sub numele de Cuvântul de înflelepciune.
Mai degrabæ, acesta este darul înflelepciunii – abilita-
tea de a folosi cunoøtinfla în moduri corecte;

• darul „cunoaøterii cuvântului“ (1 Corinteni 12:8; D&L
46:18);

• capacitatea de a predica prin puterea Duhului Sfânt
(vezi Moroni 10:9–10; vezi, de asemenea, D&L 46:18);

• darul credinflei (vezi 1 Corinteni 12:9; Moroni 10:11);

• darul de a „avea credinflæ pentru a fi vindecafli“ (D&L
46:19);

• darul de „a avea credinflæ pentru a vindeca“ (D&L
46:20; vezi, de asemenea, 1 Corinteni 12:9; Moroni
10:11);

• „de a face miracole“ (1 Corinteni 12:10; D&L 46:21;
vezi, de asemenea, Moroni 10:12);

• darul profefliei (vezi 1 Corinteni 12:10; Moroni 10:13;
D&L 46:22). Ioan cel preaiubit a predicat cæ „mærturia
lui Isus este duhul proorociei“ (Apocalipsa 19:10);
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• „sæ vadæ îngerii øi spiritele care îi slujesc“ (Moroni
10:14);

• „sæ discearnæ spiritele“ (1 Corinteni 12:10; D&L 46:23);

• darul de a vorbi în alte limbi (vezi 1 Corinteni 12:10;
Moroni 10:15; D&L 46:24);

• darul „interpretærii limbilor“ (1 Corinteni 12:10; D&L
46:25; vezi, de asemenea, Moroni 10:16).

Aceste daruri spirituale øi altele enumerate în scripturi
sunt doar câteva exemple ale multelor daruri ale Spiritului.
Domnul væ binecuvânteazæ în alte moduri în funcflie de cre-
dincioøia dumneavoastræ øi de nevoile dumneavoastræ øi ale
celor pe care îi slujifli. El ne-a poruncit sæ lucræm cu sârguin-
flæ pentru ca sæ putem primi daruri spirituale.

„Avefli grijæ sæ nu fifli înøelafli; øi ca sæ nu fifli înøelafli cæu-
tafli cu sinceritate darurile cele mai bune, amintindu-væ,
totdeauna, pentru ce sunt date ele;

Pentru cæ, adeværat væ spun vouæ, ele sunt date în folo-
sul celor care Mæ iubesc øi flin toate poruncile Mele øi celui
care încearcæ sæ facæ astfel; pentru ca sæ fie în folosul tuturor
acelora care cautæ sau care Îmi cer“ (D&L 46:8–9; vezi, de ase-
menea, versetul 26).

Referinfle suplimentare: 1 Corinteni 13; 14:1–33; Moroni 10:17–25; D&L
46:27–33; Articolele de credinflæ 1:7

Vezi, de asemenea, Duhul Sfânt, Revelaflie

Darurile Spiritului (Vezi Daruri spirituale)

Datoria

Prin profetul Joseph Smith, Domnul a spus cândva unui
grup de sfinfli: „Voinfla Mea este ca voi sæ plætifli toate datoriile
voastre“ (D&L 104:78). Din zilele de început ale Bisericii,
profeflii Domnului ne-au avertizat în repetate rânduri sæ
evitæm sclavia datoriei.
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Una din marile primejdii ale datoriei o constituie dobân-
da ce o însofleøte. Unele forme de credit, cum ar fi cærflile de
credit, au rate ale dobânzii foarte mari. Odatæ ce afli contrac-
tat datoria, vefli descoperi cæ dobânda este nemiloasæ. Ea con-
tinuæ sæ se acumuleze indiferent de situaflia dumneavoastræ –
dacæ avefli sau nu serviciu, dacæ suntefli bolnavi sau sænætoøi.
Ea nu dispare niciodatæ pânæ când datoria nu este plætitæ. Nu
væ læsafli înøelafli de ofertele de credit, chiar dacæ ele fac ca da-
toria sæ paræ mai atrægætoare prin promisiunea unor dobânzi
scæzute sau prin absenfla dobânzii pentru o perioadæ de timp.

Cercetafli care este starea finanflelor dumneavoastræ.
Disciplinafli-væ modul de a cumpæra, evitând datoria pe cât væ
stæ în putinflæ. În cele mai multe cazuri, putefli evita datoria
printr-o gospodærire înfleleaptæ a resurselor dumneavoastræ.
Dacæ contractafli o datorie, în limitele unei sume rezonabile,
pentru a cumpæra o casæ modestæ sau pentru a væ desævârøi
educaflia, muncifli pentru a plæti aceastæ datorie cât mai repe-
de cu putinflæ øi a væ elibera de aceastæ servitute. Dupæ ce 
v-afli plætit datoriile øi afli acumulat niøte economii, vefli fi
pregætifli pentru furtunile financiare pe care poate va trebui
sæ le înfruntafli. Vefli avea un adæpost pentru familia dumnea-
voastræ øi pace în inima dumneavoastræ.

Referinfle suplimentare: Luca 16:10–11; D&L 19:35

Dependenfla (Vezi Jocurile de noroc, Pornografia, Cuvântul de

înflelepciune)

Diacon (Vezi Preoflia lui Aaron, Preoflia)

Diavolul (Vezi Satana)

Divorflul

În „Familia: o declaraflie oficialæ cætre lume”, Prima
Preøedinflie øi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli declaræ
„cu solemnitate cæsætoria dintre un bærbat øi o femeie ca fiind
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rânduitæ de Dumnezeu, familia fiind esenflialæ pentru planul
Creatorului cu privire la destinul veønic al copiilor Lui“ (vezi
pagina 59 din aceastæ carte). În ciuda acestor adeværuri,
divorflul a devenit obiønuit în multe societæfli, iar frecvenfla sa
a crescut øi printre membrii Bisericii. Acest flagel nu vine de
la Dumnezeu, ci mai degrabæ de la cel potrivnic.

Membrii fiecærui cuplu cæsætorit trebuie sæ lucreze împreu-
næ pentru a fi demni de binecuvântarea cæsætoriei veønice. Dacæ
suntefli cæsætorit(æ), iar dumneavoastræ øi soflul(soflia) dumnea-
voastræ trecefli prin dificultæfli, amintifli-væ cæ soluflia pentru cele
mai multe stresuri generate de cæsnicie nu este divorflul sau se-
pararea. Remediul se gæseøte în Evanghelia lui Isus Hristos – în
pocæinflæ, iertare, integritate øi dragoste. Gæsifli remediul
purtându-væ cu soflul(soflia) aøa cum afli vrea ca oamenii sæ se
poarte cu dumneavoastræ (vezi Matei 7:12). Pe mæsuræ ce væ
stræduifli sæ rezolvafli dificultæflile, este posibil sæ dorifli sæ væ
sfætuifli cu episcopul sau cu preøedintele de ramuræ.

Vezi, de asemenea, Milostenia, Familia, Dragostea, Cæsætoria, Templele

Doctrinæ øi legæminte (Vezi Scripturile)

Dragostea

Dragostea este un sentiment de profund devotament,
grijæ øi afecfliune. Dragostea pentru Dumnezeu øi pentru
aproape este o caracteristicæ a discipolilor lui Isus Hristos
(vezi Matei 22:35–40; Ioan 13:34–35; 2 Nefi 31:20). Noi ne ma-
nifestæm dragostea pentru Tatæl Ceresc flinând poruncile Sale
øi slujind copiilor Sæi. Ne exprimæm dragostea pentru alflii
fiind amabili cu ei, ascultându-i, plângând împreunæ cu ei,
alinându-i, slujindu-le, rugându-ne pentru ei, împærtæøindu-le
Evanghelia øi fiind prieteni cu ei.

Dragostea noastræ pentru cei din jurul nostru se mæreøte
atunci când ne aducem aminte cæ suntem cu toflii copii ai lui
Dumnezeu – cæ suntem frafli øi surori în spirit. Dragostea care
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rezultæ din aceastæ înflelegere are puterea de a depæøi toate gra-
niflele naflionalitæflii, ale crezurilor religioase sau ale culorii.

Referinfle suplimentare: Leviticul 19:18, 34; Deuteronom 6:5; Luca
6:31–36; Ioan 15:9–15; 1 Ioan 4:7–21, inclusiv nota de subsol 12a; Mosia
4:14–15; D&L 4:5; 12:8; 112:11; 121:41–45

Vezi, de asemenea, Caritatea, Mila, Supunerea, Slujirea

Dreptatea

Dreptatea este legea neschimbætoare prin care se fac sim-
flite consecinflele faptelor. Datoritæ legii dreptæflii, primifli
binecuvântæri când væ supunefli poruncilor lui Dumnezeu
(vezi D&L 130:21–22). Legea dreptæflii cere, de asemenea,
o pedeapsæ pentru fiecare pæcat pe care îl comitefli. Cere ca
nici unui lucru necurat sæ nu i se permitæ sælocuiascæ alæturi
de Dumnezeu (vezi 1 Nefi 10:21).

Când Salvatorul a dus la îndeplinire ispæøirea, El a luat
asupra Lui pæcatele noastre. El a fost capabil sæ „ræspundæ la
cerinflele legii“ (2 Nefi 2:7) pentru cæ El S-a supus pedepsei pe
care legea o cere pentru pæcatele noastre. Fæcând astfel, El a
„satisfæcut cerinflele legii“ øi a oferit milæ tuturor acelora care
se pocæiesc øi Îl urmeazæ (vezi Mosia 15:9; Alma 34:14–16).
Pentru cæ El a plætit pentru pæcatele dumneavoastræ, nu va tre-
bui sæ suportafli pedeapsa dacæ væ pocæifli (vezi D&L 19:15–20).

Referinfle suplimentare: 2 Nefi 9:26; Alma 42

Vezi, de asemenea, Ispæøirea lui Isus Hristos, Mila, Pocæinfla

Drogurile (Vezi Cuvântul de înflelepciune)

Duhul Sfânt

Duhul Sfânt este al treilea membru al Dumnezeirii. El
este un personaj de spirit, færæ trup din carne øi oase (vezi
D&L 130:22). El este deseori denumit Spiritul, Spiritul Sfânt,
Spiritul lui Dumnezeu, Spiritul Domnului sau Mângâietorul.

Duhul Sfânt
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Rolurile Duhului Sfânt

Duhul Sfânt lucreazæ în unitate perfectæ cu Tatæl Ceresc
øi Isus Hristos, îndeplinind mai multe roluri pentru a væ aju-
ta sæ træifli drept øi sæ primifli binecuvântærile Evangheliei.

El „depune mærturie despre Tatæl øi Fiul“ (2 Nefi 31:18) øi
reveleazæ øi învaflæ „adeværul tuturor lucrurilor“ (Moroni 10:5).
Putefli primi o mærturie siguræ despre Tatæl Ceresc øi despre
Isus Hristos numai prin puterea Duhului Sfânt. Comunicarea
Sa cu spiritul dumneavoastræ este mult mai siguræ decât orica-
re altæ comunicare de care putefli beneficia prin simflurile dum-
neavoastræ fizice.

Pe mæsuræ ce væ stræduifli sæ ræmânefli pe calea care duce
la viafla veønicæ, Duhul Sfânt „væ va aræta toate lucrurile pe
care trebuie sæ le facefli“ (vezi 2 Nefi 32:1–5). El væ poate în-
druma în hotærârile pe care le luafli øi væ poate proteja împo-
triva pericolelor fizice øi spirituale.

Prin El, putefli primi darurile Spiritului spre binele dum-
neavoastræ øi spre binele acelora pe care îi iubifli øi pe care îi
slujifli (vezi D&L 46:9–11).

El este Mângâietorul (Ioan 14:26). Aøa cum glasul domol
al unui pærinte iubitor poate liniøti un copil care plânge, øoap-
tele Spiritului væ pot calma temerile, væ pot liniøti îngrijorærile
din viaflæ øi væ pot alina când suntefli îndurerafli. Duhul Sfânt væ
poate umple „cu nædejde øi cu iubire perfectæ“ øi „învæfla lu-
crurile paønice ale împæræfliei“ (Moroni 8:26; D&L 36:2).

Prin puterea Sa, dumneavoastræ suntefli sfinflifli pe mæsu-
ræ ce væ pocæifli, primifli rânduielile botezului øi ale confirmæ-
rii øi ræmânefli credincioøi legæmintelor pe care le-afli fæcut
(vezi Mosia 5:1–6; 3 Nefi 27:20; Moise 6:64–68).

El este Spiritul Sfânt al fægæduinflei (vezi Efeseni 1:13;
D&L 132:7, 18–19, 26). În acest rol, El confirmæ cæ rânduielile
preofliei pe care le-afli primit øi legæmintele pe care le-afli fæcut
sunt acceptate de Dumnezeu. Aceastæ aprobare depinde de
credinfla dumneavoastræ continuæ.
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Darul Duhului Sfânt

Tofli cei care cautæ, în mod onest, adeværul pot simfli
influenfla Duhului Sfânt, care îi conduce la Isus Hristos øi
Evanghelia Sa. Totuøi, de deplinætatea binecuvântærilor date
prin Duhul Sfânt pot beneficia numai aceia care primesc
darul Duhului Sfânt øi ræmân demni.

Dupæ ce afli fost botezat în Biserica lui Isus Hristos a
Sfinflilor din Zilele din Urmæ, unul sau mai mulfli deflinætori ai
Preofliei lui Melhisedec øi-au aøezat mâinile pe capul dum-
neavoastræ øi, într-o rânduialæ sacræ a preofliei, v-au confir-
mat membru al Bisericii. În cadrul acestei rânduieli, numitæ
confirmare, v-a fost dat darul Duhului Sfânt.

Darul Duhului Sfânt este diferit de influenfla Duhului
Sfânt. Înainte de botez, afli putut simfli, din când în când, in-
fluenfla Duhului Sfânt øi, prin acea influenflæ, afli putut primi
mærturie despre adevær. Acum, când avefli darul Duhului
Sfânt, avefli dreptul sæ fifli însoflifli permanent de acest mem-
bru al Dumnezeirii dacæ flinefli poruncile.

A te bucura pe deplin de darul Duhului Sfânt înseamnæ a
primi revelaflie øi alinare, a-i sluji øi binecuvânta pe alflii prin
darurile spirituale, a fi purificat de pæcat øi a fi fæcut demn de
exaltare în împæræflia celestialæ. Aceste binecuvântæri depind
de demnitatea dumneavoastræ; ele vin câte puflin, pe rând,
pe mæsuræ ce suntefli pregætifli pentru ele. Pe mæsuræ ce væ pu-
nefli viafla în armonie cu voinfla lui Dumnezeu, primifli treptat
Duhul Sfânt în mæsuræ mare. Profetul Joseph Smith a declarat
cæ misterele împæræfliei lui Dumnezeu „pot fi væzute øi înflele-
se doar prin puterea Spiritului Sfânt, pe care Dumnezeu îl
conferæ acelora care Îl iubesc øi se purificæ înaintea Lui“ (vezi
D&L 76:114–116).

Aducefli-væ aminte cæ „Spiritul Domnului nu træieøte în
temple nesfinflite“ (Helaman 4:24). Chiar dacæ afli primit Darul
Duhului Sfânt, Spiritul va locui cu dumneavoastræ numai
atunci când vefli fline poruncile. El se va retrage dacæ Îl vefli
ofensa prin blasfemie, necuræflenie, nesupunere, ræzvrætire

Duhul Sfânt

61



sau alte pæcate. Pæstrafli-væ curafli. Umplefli-væ viafla cu bunæ-
tate aøa încât sæ putefli fi demni de toværæøia permanentæ a
Duhului Sfânt.

Referinfle suplimentare: Matei 3:11; Ioan 15:26; 16:13; Faptele apostolilor
2:38; 8:12–17; 19:1–6; 1 Corinteni 2:9–14; 12:3; Galateni 5:22–23; 1 Nefi
10:17–19; 2 Nefi 31:17; D&L 8:2–3; 39:20–24; 68:25–28; 121:46; Articolele
de credinflæ 1:4

Vezi, de asemenea, Botezul, Dumnezeirea, Aøezarea mâinilor, Revelaflia,
Darurile spirituale

Duminicæ (Vezi Sabatul, Preaslævirea)

Dumnezeire

În primul articol de credinflæ se spune: „Noi credem în
Dumnezeu, Tatæl Veønic, în Fiul Sæu, Isus Hristos, øi în Duhul
Sfânt”. Aceste trei personaje formeazæ Dumnezeirea. Ele pre-
zideazæ aceastæ lume øi toate celelalte creaflii ale Tatælui
nostru din Cer.

Adeværata doctrinæ a Dumnezeirii s-a pierdut în timpul
apostaziei care a urmat slujirii ca muritor a Salvatorului øi
morflii apostolilor Sæi. Aceastæ doctrinæ a început sæ fie res-
tauratæ când Joseph Smith, în vârstæ de 14 ani, a primit Prima
Viziune (vezi Joseph Smith – Istorie 1:17). Din relatarea pro-
fetului despre Prima Viziune øi din alte învæflæturi ale sale,
øtim cæ membrii Dumnezeirii sunt trei personaje distincte.
Tatæl øi Fiul au trupuri din carne øi oase iar Duhul Sfânt este
un personaj de spirit (vezi D&L 130:22).

Deøi membrii Dumnezeirii sunt personaje distincte cu
roluri distincte, ei sunt unul ca scop øi doctrinæ. Ei sunt per-
fect unifli în a face sæ se realizeze planul divin al salværii al
Tatælui Ceresc.

Referinfle suplimentare: Matei 3:13–17; Ioan 14:6–10; 17:6–23; Faptele
apostolilor 7:55–56; 2 Nefi 31:18; Mormon 7:5–7; D&L 76:20–24

Vezi, de asemenea, Dumnezeu Tatæl, Duhul Sfânt, Isus Hristos
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Dumnezeu Tatæl

Dumnezeu Tatæl este Fiinfla Supremæ în care credem øi pe
care o preaslævim. El este Creatorul, Stæpânul øi Pæstrætorul
tuturor lucrurilor. El este perfect, are întreaga putere øi cu-
noaøte toate lucrurile. El „are un trup din carne øi oase tot
atât de tangibil ca øi cel al omului“ (D&L 130:22).

Tatæl nostru Ceresc este un Dumnezeu al judecæflii, tæriei,
cunoaøterii øi puterii, dar El este øi un Dumnezeu al milei per-
fecte, al bunætæflii øi caritæflii. Chiar dacæ „nu [cunoaøtem] în-
flelesul tuturor lucrurilor”, noi putem gæsi pace în cunoaøterea
cu certitudine a faptului cæ El ne iubeøte (vezi 1 Nefi 11:17).

Tatæl spiritelor noastre

Una dintre marile întrebæri ale vieflii este „Cine sunt eu?”.
Un plæcut cântec al Societæflii Primare îi ajutæ chiar øi pe cei
mici sæ ræspundæ la aceastæ întrebare. Noi intonæm „Copil al
Domnului,/El m-a trimis aici”. Cunoaøterea faptului cæ sun-
tem copii ai lui Dumnezeu ne dæ tærie, alinare øi speranflæ.

Suntefli cu adeværat un copil al lui Dumnezeu, næscut spi-
ritual în viafla premuritoare. În calitate de copil al Sæu, putefli
fi sigur cæ avefli potenflial divin, veønic øi cæ El væ va ajuta sæ
væ ridicafli la înælflimea acestui potenflial dacæ depunefli efor-
turi sincere.

Creatorul Suprem

Tatæl Ceresc este Creatorul Suprem. El a creat, prin Isus
Hristos, cerul øi pæmântul øi toate lucrurile de pe ele (vezi
Moise 2:1).Alma a spus: „Toate lucrurile aratæ cæ este un
Dumnezeu; da, chiar øi pæmântul øi toate lucrurile care sunt
pe fafla lui, da, øi miøcarea lui, da, øi, de asemenea, toate pla-
netele care se miøcæ în felul lor regulat mærturisesc cæ este un
Creator Suprem“ (Alma 30:44).

Meditafli, din când în când, la frumuseflile creafliei: pomi,
flori, animale, munfli, valurile oceanului, un copil nou næscut.
Facefli-væ timp sæ privifli cerurile, unde traiectoriile stelelor øi

Dumnezeu Tatæl

63



planetelor sunt dovezi despre „Dumnezeu miøcându-se în
mæreflia øi puterea Sa“ (vezi D&L 88:41–47).

Autorul planului salværii

Tatæl nostru din Cer doreøte ca noi sæ locuim veønic alæ-
turi de El. Lucrarea øi slava Sa sunt „sæ [realizeze] nemurirea
øi viafla veønicæ a omului“ (Moise 1:39). Pentru ca acest lucru
sæ fie posibil, El a pregætit planul salværii. El L-a trimis pe
Preaiubitul Sæu Fiu, Isus Hristos, pentru a rupe legæturile
morflii øi a ispæøi pentru pæcatele lumii: „Fiindcæ atât de mult
a iubit Dumnezeu lumea, cæ a dat pe singurul Lui Fiu, pentru
ca oricine crede în El, sæ nu piaræ, ci sæ aibæ viafla veønicæ“
(Ioan 3:16). Acest sacrificiu este cea mai mæreaflæ expresie a
dragostei Tatælui nostru pentru noi.

Sæ ajungem sæ-L cunoaøtem pe Dumnezeu Tatæl

În calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi avem o relaflie
specialæ cu El, care ne deosebeøte de toate celelalte creaflii ale
Sale. Cæutafli sæ-L cunoaøtefli pe Tatæl dumneavoastræ din Cer.
El væ iubeøte øi v-a dat preflioasa posibilitate de a væ apropia
de El prin rugæciune. Rugæciunile dumneavoastræ, rostite cu
umilinflæ øi sinceritate, sunt auzite øi li se ræspunde.

Putefli ajunge sæ-L cunoaøtefli pe Tatæl dumneavoastræ
învæflând despre Fiul Sæu Preaiubit øi aplicând Evanghelia în
viafla dumneavoastræ. Salvatorul i-a învæflat pe ucenicii Sæi:
„Dacæ M-afli fi cunoscut pe Mine, afli fi cunoscut øi pe Tatæl
Meu... Cine M-a væzut pe Mine, a væzut pe Tatæl“ (Ioan 14:7, 9).

Pe mæsuræ ce studiafli scripturile øi cuvintele profeflilor
din zilele din urmæ øi pe mæsuræ ce slujifli, væ apropiafli de
Dumnezeu Tatæl. Când facefli voinfla lui Dumnezeu øi træifli
aøa cum doreøte El sæ træifli, devenifli mai asemænætori Lui
øi Fiului Lui. Væ pregætifli pentru a væ întoarce sæ træifli în
prezenfla Lor.

Referinfle suplimentare: Ioan 14:6, 21–24; 17:3 Mosia 4:9; D&L 132:22–24;
Articolele de credinflæ 1:1
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Vezi, de asemenea, Creaflia, Dumnezeirea, Planul salværii

Educaflia

Domnul a poruncit: „cæutafli sæ învæflafli, chiar prin
studiu øi, de asemenea, prin credinflæ“ (D&L 88:118). El ne-a
poruncit sæ învæflæm Evanghelia øi sæ dobândim înflelegerea
„despre lucruri care sunt atât în cer, cât øi pe pæmânt øi sub
pæmânt; lucruri care au fost, lucruri care sunt, lucruri care
trebuie sæ se întâmple curând; lucruri care sunt acasæ, lucruri
care sunt în stræinætate; ræzboaie øi nedumeriri ale nafliunilor
øi judecæflile care sunt în flaræ; øi, de asemenea, o cunoaøtere a
flærilor øi a împæræfliilor – pentru ca [noi] sæ [fim] pregætifli în
toate lucrurile“ (D&L 88:78–80).

Øcoala øi instruirea profesionalæ

Trebuie sæ væ stræduifli întotdeauna sæ væ dezvoltafli mintea
øi îndemânærile astfel încât sæ avefli succes în domeniul pe care
vi l-afli ales. Folosifli-væ educaflia pentru a væ exercita influenfla
spre a face bine. Fæcând aceasta, vefli fi cunoscut ca o persoanæ
cu integritate. Vefli fi pregætit pentru ocaziile care se vor ivi øi
vefli reprezenta o valoare pentru familia dumneavoastræ, pen-
tru Bisericæ øi pentru comunitatea dumneavoastræ.

Cæutafli cele mai bune øcoli care væ stau la dispoziflie.
Unele dintre aceste posibilitæfli sunt reprezentate de colegii
universitare øi universitæfli, øcoli tehnice, cursuri pe care sæ le
urmafli de acasæ, educaflia în cadrul comunitæflii, ca øi instrui-
rea în mod particular.

Seminarul øi Institutul

În întreaga lume, sfinflii din zilele din urmæ cu vârste cu-
prinse între 14 øi 18 ani participæ la seminare, care le oferæ in-
struire pe tema scripturilor în zilele de lucru ale sæptæmânii.
Institutele de religie oferæ sfinflilor din zilele din urmæ cu
vârste cuprinse între 18 øi 30 de ani cursuri, desfæøurate în
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timpul zilelor de lucru, abordând o varietate de teme legate
de Evanghelie.

Aceste programe oferæ un climat spiritual øi social în care
studenflii pot intra în contact unii cu alflii în timp ce învaflæ
mai mult despre Evanghelie.

Pentru informaflii referitoare la Seminar øi Institut, luafli
legætura cu conducætorii locali ai preofliei.

Studiul care dureazæ o viaflæ

De-a lungul întregii viefli, continuafli sæ cæutafli ocazii de
a væ îmbunætæfli educaflia. Aceasta væ va ajuta sæ væ menflinefli
la curent în domeniul profesiunii pe care afli ales-o, ca øi în
ceea ce priveøte celelalte aptitudini øi zone de interes. În
aceastæ lume aflatæ în schimbare rapidæ, trebuie sæ væ facefli
timp pentru a væ educa pentru prezent øi pentru viitor.

În plus faflæ de sporirea nivelului de educaflie prin învæflæ-
mântul organizat, putefli continua sæ învæflafli citind, participând
la evenimente culturale înælflætoare, vizitând muzee øi locuri
istorice, precum øi observând lumea din jurul dumneavoastræ.

Referinfle suplimentare: Proverbele 1:5; D&L 130:18–19

Elder, vârstnic (Vezi Preoflia lui Melhisedec; Preoflia)

Episcop (Vezi Administrarea Bisericii)

Episcopie (Vezi Administraflia Bisericii)

Evanghelie

Evanghelia este planul de fericire al Tatælui nostru
Ceresc. Doctrina centralæ a Evangheliei este ispæøirea lui Isus
Hristos.

Profetul Joseph Smith a spus: „Primele principii øi rându-
ieli ale Evangheliei sunt: primul, credinfla în Domnul Isus
Hristos; al doilea, pocæinfla; al treilea, botezul prin scufundare
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pentru iertarea pæcatelor; al patrulea, aøezarea mâinilor pen-
tru darul Duhului Sfânt“ (Articolele de credinflæ 1:4). În plinæ-
tate ei, Evanghelia cuprinde toate doctrinele, principiile,
legile, rânduielile øi legæmintele necesare pentru ca noi sæ fim
exaltafli în împæræflia celestæ. Salvatorul a promis cæ, dacæ în-
duræm pânæ la sfârøit, træind în credinflæ potrivit Evangheliei,
El ne va susfline nevinovæflia în fafla Tatælui la judecata finalæ
(Vezi 3 Nefi 27:16).

Plenitudinea Evangheliei a fost propovæduitæ în toate epo-
cile în care copiii lui Dumnezeu au fost pregætifli sæ o primeascæ.
În zilele din urmæ sau în dispensaflia plenitudinii timpurilor,
Evanghelia a fost restauratæ prin profetul Joseph Smith.

Referinfle suplimentare: Romani 1:16–17; 3 Nefi 27:13–22; D&L 11:24;
39:5–6

Vezi, de asemenea, Ispæøirea lui Isus Hristos, Botez, Credinflæ, Duhul Sfânt,
Isus Hristos, Planul salværii, Pocæinfla, Restaurarea Evangheliei

Exaltarea (Vezi, Viafla veønicæ)

Existenfla premuritoare (Vezi Planul salværii)

Familia

La 23 septembrie 1995, preøedintele Gordon B. Hinckley,
al 15-lea preøedinte al Bisericii, a citit urmætoarea declaraflie
oficialæ în cadrul unei adunæri generale a Societæflii de Alinare.
Aceastæ declaraflie oficialæ inspiratæ, intitulatæ „Familia: o de-
claraflie oficialæ cætre lume”, a devenit declaraflia definitivæ a
Bisericii despre familie.

„Noi, Prima Preøedinflie øi Consiliul celor Doisprezece
Apostoli ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din
Urmæ, declaræm cu solemnitate cæsætoria dintre un bærbat øi
o femeie ca fiind rânduitæ de Dumnezeu, familia fiind esen-
flialæ pentru planul Creatorului cu privire la destinul etern al
copiilor Lui.
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Toate fiinflele umane – bærbat øi femeie – sunt fæcute dupæ
chipul lui Dumnezeu. Fiecare este în spirit un fiu sau o fiicæ
iubitæ ai unor pærinfli cereøti øi, datoritæ acestui lucru, fiecare
are o naturæ øi un destin divin. Faptul cæ o persoanæ este
bærbat sau femeie reprezintæ o caracteristicæ fundamentalæ
pentru scopul øi identitatea individului în existenfla lui pre-
muritoare, muritoare øi veønicæ.

În existenfla lor premuritoare, fiii øi fiicele de spirit L-au
cunoscut øi L-au venerat pe Dumnezeu ca Tatæl lor Etern øi
au acceptat planul Lui prin care copiii Lui puteau obfline un
trup fizic ca sæ câøtige experienflæ pæmânteascæ pentru a pro-
gresa cætre perfecfliune øi, în final, pentru a împlini destinul
lor divin ca moøtenitori ai vieflii veønice. Planul divin al feri-
cirii face posibil ca relafliile de familie sæ continue øi dupæ
moarte. Rânduielile sacre øi legæmintele ce se fac în sfintele
temple dau posibilitatea fiecærei persoane sæ se întoarcæ în
prezenfla lui Dumnezeu, iar familiile lor sæ fie unite pentru
eternitate.

Prima poruncæ pe care Dumnezeu a dat-o lui Adam øi
Eva, a fost cu privire la capacitatea lor de a deveni pærinfli ca
sofl øi soflie. Noi declaræm cæ porunca lui Dumnezeu cætre
copiii Lui de a se înmulfli øi de a umple pæmântul, este încæ
valabilæ. Declaræm în continuare cæ Dumnezeu a poruncit ca
sacrele puteri de procreare sæ fie întrebuinflate numai între
bærbat øi femeie, cæsætorifli legal ca sofl øi soflie.

Declaræm cæ viafla pe pæmânt este creatæ prin îndrumare
divinæ. Noi afirmæm cæ viafla este sfântæ øi afirmæm despre
importanfla ei în planul etern al lui Dumnezeu.

Soflul øi soflia au o responsabilitate sacræ, aceea de a se
iubi øi de a se îngriji unul de celælalt øi de copiii lor. ‘Fiii, sunt
o moøtenire de la Domnul’ (Psalmii 127:3). Pærinflii au datoria
sacræ de a-øi creøte copiii cu dragoste øi dreptate, de a satis-
face nevoile lor fizice øi spirituale, de a-i învæfla sæ se iubeas-
cæ øi sæ se slujeascæ unul pe altul, sæ respecte poruncile lui
Dumnezeu øi sæ respecte legile flærii în care sunt cetæfleni,
oriunde ar træi. Soflii øi sofliile – mamele øi taflii – vor fi fæcufli

Familia

68



ræspunzætori în fafla lui Dumnezeu pentru neîmplinirea aces-
tor responsabilitæfli.

Familia este rânduitæ de Dumnezeu. Cæsætoria dintre un
bærbat øi o femeie este esenflialæ pentru planul Lui etern.
Copiii au dreptul de a se naøte din pærinfli cæsætorifli øi au
dreptul de a fi crescufli de un tatæ øi o mamæ care-øi onoreazæ
juræmintele cæsætoriei cu toatæ fidelitatea. Fericirea în viafla
de familie pate fi obflinutæ cel mai bine atunci când aceasta se
bazeazæ pe învæflæturile Domnului Isus Hristos. Cæsætoriile øi
familiile reuøite se stabilesc øi se menflin pe principiile cre-
dinflei, rugæciunii, pocæinflei, iertærii, respectului, dragostei,
milei, muncii øi ale activitæflilor de recreere sænætoase. Potrivit
planului divin, taflii trebuie sæ-øi conducæ familiile în dragos-
te øi dreptate øi ei sunt ræspunzætori de asigurarea celor ne-
cesare vieflii øi protecfliei familiilor lor. Mamele sunt, în
primul rând, ræspunzætoare de îngrijirea copiilor. În aceste
responsabilitæfli sacre, taflii øi mamele sunt obligafli sæ se ajute
unii pe ceilalfli ca parteneri egali. Invaliditatea, moartea sau
alte situaflii pot duce la adaptarea rolurilor în familie. Rudele
trebuie sæ acorde ajutor, atunci când este nevoie.

Noi avertizæm pe acele persoane care încalcæ legæminte-
le castitæflii, care abuzeazæ de partener sau de copii sau care
nu reuøesc sæ-øi îndeplineascæ responsabilitæflile faflæ de fami-
lie, cæ vor da socotealæ într-o bunæ zi în fafla lui Dumnezeu.
Mai mult, avertizæm cæ dezintegrarea familiei va aduce asu-
pra persoanelor, comunitæflilor øi nafliunilor nenorocirile pre-
vestite de profeflii din vechime, precum øi de cei moderni.

Facem un apel cætre tofli cetæflenii responsabili øi cætre gu-
vernanflii de pretutindeni, sæ promoveze acele mæsuri menite
sæ menflinæ øi sæ întæreascæ familia ca unitate fundamentalæ a
societæflii“ (Ensign, nov. 1995, pag. 102).

Vezi, de asemenea, Seara de familie, Cæsætoria, Templele
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Fericirea

Mærturisind despre „scopurile... veønice“ ale lui Dumnezeu,
profetul Lehi ne-a învæflat: „Oamenii sunt ca sæ poatæ avea
bucurie“ (2 Nefi 2:15, 25).

Tatæl Ceresc doreøte ca noi sæ gæsim adeværata fericire de
duratæ. Fericirea noastræ este flelul tuturor binecuvântærilor pe
care ni le dæ El – învæflæturile Evangheliei, poruncile, rânduie-
lile preofliei, relafliile de familie, profeflii, templele, frumuseflile
creafliei øi chiar ocazia de a træi experienfla încercærilor potriv-
nice. Planul Sæu pentru salvarea noastræ este deseori numit
„marele plan al fericirii“ (Alma 42:8). El L-a trimis pe
Preaiubitul Sæu Fiu sæ ducæ la îndeplinire ispæøirea, aøa încât
noi sæ putem fi fericifli în aceastæ viaflæ øi sæ primim deplinæta-
tea bucuriei în veønicie.

Mulfli oameni încearcæ sæ-øi gæseascæ fericirea øi împlini-
rea în activitæfli ce contravin poruncilor Domnului. Ignorând
planul lui Dumnezeu pentru ei, aceøtia resping singura sursæ
a fericirii reale. Ei cedeazæ în fafla diavolului care „cautæ ca tofli
oamenii sæ fie nenorocifli la fel ca øi el“ (2 Nefi 2:27). În cele din
urmæ, ei învaflæ adeværul avertismentului dat de Alma fiului
sæu Corianton: „Ticæloøia niciodatæ nu a fost fericire“ (Alma
41:10).

Alflii cautæ numai sæ se distreze în viaflæ. Acesta fiindu-le
scopul principal, ei permit plæcerii temporare sæ le distragæ
atenflia de la fericirea de duratæ. Ei se jefuiesc singuri de bucu-
riile îndelungate ale creøterii spirituale, slujirii øi muncii grele.

Când cæutafli sæ fifli fericifli, aducefli-væ aminte cæ singura ca-
le cætre fericirea adeværatæ este viafla dusæ potrivit Evangheliei.
Vefli afla fericirea veønicæ plinæ de pace pe mæsuræ ce væ vefli
strædui sæ flinefli poruncile, sæ væ rugafli pentru a primi putere,
sæ væ pocæifli de pæcatele dumneavoastræ, sæ participafli la
activitæfli înælflætoare øi sæ slujifli. Vefli învæfla sæ væ distrafli în
limitele stabilite de un Tatæ din Cer iubitor.

Fericirea dumneavoastræ poate fi contagioasæ. Este posi-
bil ca alte persoane care væ væd sæ doreascæ sæ cunoascæ sursa
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bucuriei dumneavoastræ. Apoi, øi ele ar putea træi experienfla
fericirii care vine prin viafla dusæ potrivit Evangheliei lui Isus
Hristos.

Referinfle suplimentare: Psalmii 35:9; 2 Nefi 5:27; Mosia 2:41; 3 Nefi
17:18–20; 4 Nefi 1:15–16; D&L 18:10–16

Vezi, de asemenea, Munca misionaræ, Planul Salværii, Slujirea

Guvernarea (Vezi Guvernarea civilæ øi legea)

Guvernarea civilæ øi legea

Secfliunea 134 din Doctrinæ øi legæminte descrie „credin-
fla noastræ [a sfinflilor din zilele din urmæ] cu privire la gu-
vernele pæmânteøti øi la legi, în general“ (D&L 134, titlul
secfliunii). Aceastæ secfliune cuprinde urmætoarele declaraflii:

„Noi credem cæ guvernele au fost instituite de Dumnezeu
în folosul omului; øi cæ El îi fline pe oameni ræspunzætori de
faptele lor în relaflie cu ele atât în elaborarea legilor cât øi în
aplicarea lor, pentru binele øi siguranfla societæflii...

„Noi credem cæ tofli oamenii sunt obligafli sæ susflinæ øi sæ
apere respectivele guverne din locurile unde au rezidenfla,
atâta timp cât sunt protejafli în drepturile lor naturale øi ina-
lienabile prin legile acestor guverne; øi cæ incitarea øi revolta
sunt improprii tuturor cetæflenilor astfel protejafli øi trebuie
pedepsite în consecinflæ; øi cæ toate guvernele au dreptul de a
decreta legi care, dupæ judecata lor, sunt cele mai bune pen-
tru a apæra interesul public; în acelaøi timp însæ menflinând
sacræ libertatea conøtiinflei.

Noi credem cæ fiecare om trebuie sæ fie onorat în -
poziflia sa, conducætori øi magistrafli, potrivit titlului lor, aceø-
tia fiind stabilifli pentru protecflia inocenflilor øi pedepsirea
vinovaflilor; øi cæ tofli oamenii sunt obligafli sæ respecte legile
øi sæ se supunæ lor, pentru cæ færæ ele pacea øi armonia vor fi
înlocuite cu anarhie øi teroare; legile umane sunt instituite în
scopuri exprese de reglementare a intereselor noastre ca per-
soane øi ca nafliuni, de la om la om; øi legile divine date din
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cer prescriu reguli de naturæ spiritualæ, pentru credinflæ øi
preaslævire, douæ lucruri de care omul trebuie sæ ræspundæ în
fafla Fæcætorului sæu“ (D&L 134:1, 5–6).

Unul din elementele cheie privind separarea bisericii øi a
statului este responsabilitatea guvernului de a acorda liberta-
tea religiei. Profeflii din zilele din urmæ susflin acest principiu,
dupæ cum este enunflat în al unsprezecelea articol de
credinflæ: „Noi afirmæm cæ avem dreptul de a-L preaslævi pe
Dumnezeu Cel Atotputernic, aøa cum ne îndeamnæ propria
conøtiinflæ, øi recunoaøtem tuturor oamenilor acelaøi drept de
a preaslævi cum doresc, unde doresc sau ceea ce doresc”. În
concordanflæ cu separarea bisericii øi a statului, Biserica nu
susfline nici un partid politic øi nici un candidat politic.
Biserica nu permite folosirea clædirilor øi a facilitæflilor sale
pentru scopuri politice. Biserica nu participæ în politicæ în
afara cazurilor în care sunt discutate probleme morale, caz în
care Biserica îøi enunflæ frecvent pærerea.

Deøi Biserica ræmâne neutræ din punct de vedere politic,
conducætorii Bisericii îi încurajeazæ pe membrii individuali
sæ fie implicafli în calitate de cetæfleni. Ca sfinfli ai zilelor din
urmæ, dumneavoastræ trebuie sæ væ înflelegefli locul øi poziflia
în flara în care træifli. Învæflafli despre istoria flærii øi despre
moøtenirea ei, ca øi despre legile flærii. Dacæ avefli ocazia de a
vota øi de a participa la treburile guvernærii, implicafli-væ în
mod activ în sprijinirea øi apærarea principiilor adeværului,
dreptæflii øi libertæflii.

Referinfle suplimentare: D&L 98:10; Articolele de credinflæ 1:12

Har

Cuvântul har, aøa cum este folosit în scripturæ, se referæ, în
primul rând, la ajutorul øi puterea divine pe care le primim
prin ispæøirea Domnului Isus Hristos. Apostolul Petru ne-a în-
væflat cæ ar trebui sæ „creøtefli în harul øi în cunoøtinfla
Domnului øi Mântuitorului nostru Isus Hristos“ (2 Petru 3:18).
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Salvare prin har

Din cauza cæderii, tofli oamenii vor trece prin moartea
temporalæ. Prin har, pe care îl avem datoritæ sacrificiului
ispæøitor al Salvatorului, tofli oamenii vor fi înviafli øi vor
primi nemurirea (vezi 2 Nefi 9:6–13). Dar învierea, singuræ,
nu ne face demni de viafla veønicæ în prezenfla lui Dumnezeu.
Pæcatele noastre ne fac necurafli øi nepotrivifli pentru a locui
în prezenfla lui Dumnezeu øi avem nevoie de harul Sæu
pentru a ne purifica øi perfecfliona „dupæ ce am fæcut tot
posibilul“ (2 Nefi 25:23).

Propoziflia „dupæ ce am fæcut tot posibilul“ ne învaflæ cæ
este necesar sæ facem eforturi pentru a primi deplinætatea
harului Domnului øi a fi fæcufli demni pentru a locui alæturi
de El. Domnul ne-a poruncit sæ ne supunem Evangheliei
Sale, ceea ce înseamnæ øi sæ avem credinflæ în El, sæ ne pocæim
de pæcatele noastre, sæ fim botezafli, sæ primim darul Duhului
Sfânt øi sæ înduræm pânæ la sfârøit (vezi Ioan 3:3–5, 3 Nefi
27:16–20; Articolele de credinflæ 1:3–4). Profetul Moroni a scris
despre slava pe care noi o primim pe mæsuræ ce venim la
Salvator øi ne supunem învæflæturilor Sale:

Venifli la Hristos øi perfecflionafli-væ pentru El øi lepædafli-
væ de orice necredinflæ; øi dacæ voi væ vefli lepæda de orice
necredinflæ øi-L vefli iubi pe Dumnezeu cu toatæ puterea,
mintea øi tæria voastræ, atunci harul Lui este destul pentru
voi pentru ca prin harului Lui voi sæ putefli sæ fifli perfecfli în
Hristos; øi dacæ prin harul lui Dumnezeu voi suntefli perfecfli
în Hristos, atunci voi în nici un caz nu putefli sæ tægæduifli
puterea lui Dumnezeu.

Øi iaræøi, dacæ voi prin harul lui Dumnezeu suntefli per-
fecfli în Hristos øi nu tægæduifli puterea Lui, atunci voi suntefli
sfinflifli în Hristos prin harul lui Dumnezeu, prin værsarea
sângelui lui Hristos, care este în legæmântul Tatælui pentru
iertarea pæcatelor voastre, pentru ca voi sæ devenifli sfinfli,
færæ de patæ“ (Moroni 10:32–33).
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Primirea slavei pe parcursul întregii viefli

Pe lângæ faptul cæ avefli nevoie de slavæ pentru salvarea
supremæ, avefli nevoie de aceastæ forflæ dætætoare de energie în
fiecare zi din viafla dumneavoastræ. Pe mæsuræ ce væ apropiafli
de Tatæl dumneavoastræ Ceresc cu sârguinflæ, umilinflæ øi su-
punere, El væ va înælfla øi væ va întæri prin harul Sæu (vezi
Proverbe 3:34; 1 Petru 5:5; D&L 88:78; 106:7–8). Bizuirea pe
slava Sa væ permite sæ progresafli øi sæ creøtefli în neprihænire.
Isus Însuøi „n-a primit plenitudinea de la început, ci a conti-
nuat, din har în har, pânæ când a primit plenitudinea“ (D&L
93:13). Slava væ dæ energia sæ ajutafli la clædirea împæræfliei lui
Dumnezeu, un act de slujire pe care nu-l putefli face numai
prin tæria øi mijloacele personale (vezi Ioan 15:5; Filipeni 4:13;
Evrei 12:28; Iacov 4:6–7).

Dacæ vefli deveni vreodatæ descurajafli sau væ vefli simfli
prea slabi pentru a continua sæ træifli potrivit Evangheliei,
aducefli-væ aminte de tæria pe care o putefli primi prin forfla dæ-
tætoare de energie a harului. Putefli gæsi alinare øi siguranflæ în
aceste cuvinte ale Domnului: „Harul Meu este destul pentru
tofli oamenii care se umilesc în fafla Mea, cæci dacæ ei se umi-
lesc în fafla Mea øi au credinflæ în Mine, atunci Eu voi face ca
lucrurile slabe sæ devinæ puternice pentru ei“ (Eter 12:27).

Referinfle suplimentare: Faptele apostolilor 15:11; Romani 5:2; 2 Nefi
10:24; 11:5

Vezi, de asemenea, Ispæøirea lui Isus Hristos, Învierea, Salvarea

Homosexualitatea (Vezi Castitatea)

Iad

Revelafliile din zilele din urmæ vorbesc despre iad în cel
puflin douæ sensuri. Primul, este un alt nume pentru închi-
soarea spiritelor, un loc în lumea spiritelor de dupæ moartea
fizicæ pentru aceia care „muriseræ în pæcatele lor, færæ o cu-
noaøtere a adeværului, sau în pæcat, dupæ ce i-au respins pe
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profefli“ (D&L 138:32). Aceasta este o stare temporaræ în care
spiritele vor fi învæflate Evanghelia øi vor avea prilejul sæ se
pocæiascæ øi sæ accepte rânduielile salværii, care sunt îndepli-
nite pentru ei în temple (vezi D&L 138:30:35). Aceia care ac-
ceptæ Evanghelia ar putea locui în paradis pânæ la înviere.
Dupæ ce vor fi înviafli øi judecafli, ei vor primi gradele de glo-
rie de care vor fi demni. Aceia care aleg sæ nu se pocæiascæ,
dar care nu sunt fii ai pierzaniei vor ræmâne în închisoarea
spiritelor pânæ la sfârøitul Mileniului când ei vor fi eliberafli
din iad øi de pedeapsæ øi vor fi înviafli într-o glorie telestialæ
(vezi D&L 76:81–85).

Al doilea, cuvântul iad este folosit pentru a indica întu-
nericul din afaræ, care este sælaøul diavolului, al îngerilor sæi
øi al fiilor pierzaniei (vezi D&L 29:36–38; 76:28–33). Fii pier-
zaniei sunt aceia care nu primesc „iertare în aceastæ lume øi
nici în lumea care va veni – Deoarece ei au negat Spiritul
Sfânt dupæ ce l-au primit øi L-au negat pe Singurul Fiu
Næscut al Tatælui, L-au ræstignit pentru ei øi L-au expus la
batjocuræ (D&L 76:34-35; vezi, de asemenea, versetele 31–33,
36–37).Astfel de persoane nu vor moøteni un loc în nici o
împæræflie de glorie; pentru ei stærile iadului continuæ (vezi
D&L 76:38; 88:24, 32).

Vezi, de asemenea, Împæræflii de glorie, Satana

Iertarea

Scripturile se referæ la iertare în douæ moduri. Domnul
ne porunceøte sæ ne pocæim de pæcatele noastre øi sæ cæutæm
iertarea Sa. El ne porunceøte, de asemenea, sæ-i iertæm pe ace-
ia care ne jignesc sau ne rænesc. În rugæciunea Domnului,
Isus ne sfætuieøte sæ-L rugæm pe Tatæl Ceresc: „Øi ne iartæ
nouæ greøelile noastre, precum øi noi iertæm greøiflilor noøtri“
(Matei 6:12).
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Sæ cæutæm iertarea Domnului

Pæcatul este o povaræ grea. Aduce tensiunea sentimentu-
lui de vinovæflie øi chinul cunoaøterii cæ am acflionat împotriva
voinflei Tatælui nostru din Cer. Aduce îndelungatæ mustrare de
cuget pe mæsuræ ce înflelegem cæ este posibil ca, prin faptele
noastre, sæ fi rænit pe cineva øi sæ ne împiedicæm pe noi înøine
sæ primim binecuvântærile pe care Tatæl nostru era pregætit sæ
ni le dea.

Datoritæ ispæøirii lui Isus Hristos, noi putem primi iertare
pentru pæcatele noastre prin pocæinflæ sinceræ øi totalæ.
Pæcætoøenia aduce suferinflæ øi durere, dar iertarea Domnului
aduce alinare, mângâiere øi bucurie. Domnul a promis: .

„Iatæ, acela care s-a pocæit de pæcatele lui este iertat øi Eu,
Domnul, nu-Mi mai amintesc de ele“ (D&L 58:42).

„De vor fi pæcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face
albe ca zæpada; de vor fi roøii ca purpura, se vor face ca lâna“
(Isaia 1:18).

Putefli træi acest miracol, dar va trebui sæ væ pocæifli de pæca-
tele grave sau de slæbiciunile de zi cu zi. Aøa cum Salvatorul i-a
îndemnat pe oamenii din vechime, El ne îndeamnæ pe noi astæzi:

„Venifli la Mine, tofli cei trudifli øi împoværafli, øi Eu væ voi
da odihnæ.

Luafli jugul Meu asupra voastræ, øi învæflafli de la Mine,
cæci Eu sunt blând øi smerit cu inima; øi vefli gæsi odihnæ pen-
tru sufletele voastre.

Cæci jugul Meu este bun, øi sarcina Mea este uøoaræ“
(Matei 11:28–30).

„Nu væ vefli întoarce voi acum cætre Mine øi nu væ vefli
pocæi voi de pæcatele voastre øi nu væ vefli converti voi pen-
tru ca Eu sæ væ pot vindeca?

Da, adeværat væ spun Eu vouæ cæ, dacæ vefli veni la Mine,
atunci vefli avea viaflæ veønicæ. Iatæ, braflul milei Mele este
întins cætre voi øi oricine va veni, pe acela Eu îl voi primi; øi
binecuvântafli sunt aceia care vin la Mine“ (3 Nefi 9:13–14).

Pentru explicaflia pocæinflei vezi „Pocæinflæ”, pag. 132–135.
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Iertarea altora

Pe lângæ faptul cæ trebuie sæ cæutæm sæ obflinem iertarea
pentru pæcatele noastre, noi trebuie sæ fim doritori sæ-i iertæm
pe alflii. Domnul a spus: „Trebuie sæ iertafli unul altuia; pen-
tru cæ acela care nu iartæ fratelui sæu greøelile lui este con-
damnat înaintea Domnului; pentru cæ ræmâne în el pæcatul
mai mare. Eu, Domnul, voi ierta pe cine vreau Eu sæ iert, dar
vouæ vi se cere sæ-i iertafli pe tofli oamenii“ (D&L 64:9–10).

În viafla de zi cu zi, vefli fi cu siguranflæ nedreptæflifli de
alte persoane – uneori neintenflionat, alteori în mod intenflio-
nat. În astfel de situaflii, este uøor sæ devii sarcastic, furios sau
ræzbunætor, dar nu aøa ne cere Domnul sæ ne purtæm.
Salvatorul ne-a sfætuit: „Iubifli pe vræjmaøii voøtri, binecu-
vântafli pe cei ce væ blesteamæ, facefli bine celor ce væ uræsc, øi
rugafli-væ pentru cei ce væ asupresc øi væ prigonesc“ (Matei
5:44). El a dat exemplul perfect de iertare când era pe cruce.
El s-a rugat pentru soldaflii romani care îl ræstigniseræ: „Tatæ,
iartæ-i, cæci nu øtiu ce fac!“ (Luca 23:34; vezi nota de subsol c).

Rugafli-væ pentru a avea tæria sæ-i iertafli pe cei care v-au
fæcut ræu. Renunflafli la sentimentele de furie, amæræciune sau
ræzbunare. Cæutafli binele în alflii øi nu væ concentrafli atenflia
asupra defectelor lor øi nu le subliniafli slæbiciunile. Læsafli-L
pe Dumnezeu sæ fie judecætorul faptelor vætæmætoare ale
altora. Este, poate, greu sæ trecefli peste faptul cæ v-au fost
rænite sentimentele, dar o putefli face cu ajutorul Domnului.
Vefli constata cæ iertarea poate tæmædui ræni teribile, înlo-
cuind otrava certurilor øi a urii cu pacea øi dragostea pe care
numai Dumnezeu le poate da.

Referinfle suplimentare: Matei 6:14–15; 18:21–22; 1 Nefi 7:16–21

Vezi, de asemenea, Ispæøirea lui Isus Hristos, Judecarea altora, Pocæinfla

Imoralitatea sexualæ (Vezi Castitatea)
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Ispæøirea lui Isus Hristos

Cuvântul a ispæøi înseamnæ a reconcilia sau a restaura ar-
monia. Prin ispæøirea lui Isus Hristos, noi putem fi împæcafli
cu Tatæl nostru din Ceruri (vezi Romani 5:10–11; 2 Nefi 25:23;
Iacov 4:11). În cele din urmæ, vom putea locui în prezenfla Sa,
dupæ ce am fost „fæcufli desævârøifli prin Isus“ (vezi D&L
76:62, 69).

Isus Hristos a „fost pregætit de la facerea lumii sæ [mân-
tuiascæ] poporul [Sæu]“ (Eter 3:14). În lumea spiritelor premu-
ritoare, Tatæl Ceresc a înfæfliøat planul veønic al salværii, plan
care necesita o ispæøire nesfârøitæ øi veønicæ. Isus Cel din via-
fla premuritoare, cunoscut pe atunci ca Iehova, a spus cu umi-
linflæ cæ va îndeplini voinfla Tatælui, îndeplinind planul (vezi
Moise 4:2). De aceea, El a fost rânduit dinainte pentru a înde-
plini ispæøirea – pentru a veni pe pæmânt, a suferi pedeapsa
pentru pæcatele noastre, a muri pe cruce øi a fi înviat. El a
devenit, „[Mielul], care a fost jungheat“ „de la întemeierea
lumii“ (Apocalipsa 13:8; vezi, de asemenea 1 Petru 1:19–20;
Moise 7:47).

Ispæøirea este expresia supremæ a dragostei Tatælui
Ceresc pentru noi (vezi Ioan 3:16). Ea este, de asemenea, cea
mai mæreaflæ expresie a dragostei Salvatorului pentru Tatæl øi
pentru noi (vezi Ioan 14:28–31; 15:9–13; 1 Ioan 3:16; D&L 34:3;
138:1–4).

Nevoia noastræ de ispæøire

Ca descendenfli ai lui Adam øi ai Evei, tofli oamenii moø-
tenesc efectele cæderii acestora. Cu toflii trecem prin moartea
spiritualæ, fiind separafli de Dumnezeu, øi cu toflii suntem su-
puøi morflii temporale, care este moartea corpului fizic (vezi
Alma 42:6–9; D&C 29:41–42).

În starea noastræ de fiinfle cæzute, suntem supuøi adversi-
tæflii øi ispitelor. Atunci când cedæm ispitei, ne depærtæm de
Dumnezeu øi suntem lipsifli de slava Sa (vezi Romani 3:23).
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Justiflia veønicæ impune ca efectele cæderii sæ persiste, iar
noi sæ fim pedepsifli pentru propriile noastre greøeli. Færæ is-
pæøire, moartea spiritualæ øi temporalæ ar aøeza o barieræ de
netrecut între noi øi Dumnezeu. Deoarece noi nu ne putem
salva pe noi înøine de la cædere sau de propriile noastre pæ-
cate, noi am fi separafli pentru totdeauna de Tatæl nostru
Ceresc pentru cæ „nici un lucru care nu este curat nu poate
locui… în prezenfla Sa“ (Moise 6:57).

Singura cale ca noi sæ fim salvafli este ca altcineva sæ ne
salveze. Noi avem nevoie de cineva care sæ poatæ îndeplini
cerinflele dreptæflii – care sæ stea în locul nostru, asumându-øi
povara cæderii øi plætind preflul pentru pæcatele noastre. Isus
Hristos a fost întotdeauna singurul în stare de a face un ase-
menea sacrificiu.

Isus Hristos, singura noastræ nædejde

Încæ dinainte ca pæmântul sæ fi fost creat, Salvatorul a
fost singura noastræ speranflæ de a avea „pace în aceastæ lume
øi viaflæ veønicæ în lumea care va veni“ (D&L 59:23).

Numai El a avut puterea de a renunfla la viafla Sa øi de a
o lua înapoi. Din partea mamei Sale muritoare, El a moøtenit
putinfla de a muri. De la Tatæl Sæu nemuritor, El a moøtenit
puterea de a învinge moartea. El a spus: „Cæci, dupæ cum
Tatæl are viafla în Sine, tot aøa a dat øi Fiului sæ aibæ viafla în
Sine“ (Ioan 5:26).

Numai El ne putea mântui de pæcatele noastre. Dumnezeu
Tatæl I-a dat aceastæ putere (vezi Helaman 5:11). Salvatorul a
putut primi aceastæ putere øi a putut realiza ispæøirea deoare-
ce El S-a flinut curat de pæcat: „El a suferit ispite, dar nu le-a
luat în seamæ“ (D&L 20:22). Dupæ ce træise o viaflæ desævârøitæ,
færæ de pæcat, El nu a fost supus cerinflelor dreptæflii. Deoarece
El avea puterea de a mântui øi deoarece nu avea datorii faflæ
de dreptate, El a putut plæti datoria celor care se pocæiesc.
El poate spune:

„Tatæ, iatæ suferinflele øi moartea Celui care nu a pæcætuit,
de care Tu eøti foarte mulflumit; iatæ sângele Fiului Tæu care a
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fost værsat, sângele Celui pe care Tu L-ai dat pentru ca Tu
Însufli sæ fii slævit;

De aceea, Tatæ, cruflæ-i pe aceøti frafli ai Mei care cred în
numele Meu, ca sæ poatæ veni la Mine øi sæ aibæ viaflæ nepie-
ritoare“ (D&L 45:4–5).

Într-adevær, „nu va exista nici un alt nume dat, precum
nici un alt mijloc sau o altæ cale prin care Salvarea sæ poatæ
veni pentru copiii oamenilor, ci numai prin Isus Hristos,
Domnul Atotputernic“ (Mosia 3:17).

Sacrificiul ispæøitor

Sacrificiul ispæøitor al lui Isus a avut loc în grædina
Ghetsimani øi pe crucea de pe dealul Cæpæflâna. În Ghetsimani,
El S-a supus voinflei Tatælui øi a început sæ ia asupra Sa pæcate-
le tuturor oamenilor. El a revelat câteva din lucrurile pe care
avea sæ le îndure plætind preflul pentru pæcatele noastre:

„Eu, Dumnezeu, am suferit aceste lucruri pentru tofli,
pentru ca ei sæ nu sufere, dacæ ei se vor pocæi;

Dar dacæ nu se vor pocæi, ei trebuie sæ sufere la fel ca øi Mine;
Suferinfle care M-au fæcut, chiar pe Mine, Cel mai mare

dintre tofli, sæ tremur de durere øi sæ sângerez din fiecare por
øi sæ sufær atât în trup, cât øi în spirit øi aø fi dorit sæ nu fiu
obligat sæ beau paharul amar øi apoi sæ dau înapoi –

Cu toate acestea, slavæ Tatælui, am bæut øi am terminat
tot ce am pregætit pentru copiii oamenilor“ (D&L 19:16–19;
vezi, de asemenea, Luca 22:44; Mosia 3:7).

Salvatorul a continuat sæ sufere pentru pæcatele noastre
atunci când a îngæduit ca El sæ fie ræstignit – „ræstignit pe cru-
ce øi ucis pentru pæcatele lumii“ (1 Nefi 11:33).

Pe cruce, El a îngæduit ca El sæ moaræ. Corpul sæu a fost
aøezat într-un mormânt pânæ când El a fost înviat øi a deve-
nit „pârga celor adormifli“ (1 Corinteni 15:20). Prin moartea øi
învierea Sa, Isus a învins moartea fizicæ pentru noi tofli. El a
spus mai târziu:

„Eu am venit pe lume ca sæ îndeplinesc voinfla Tatælui
Meu, cæci Tatæl Meu M-a trimis pe Mine.
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Iar Tatæl Meu M-a trimis pe Mine pentru ca Eu sæ pot fi
înælflat pe cruce; iar dupæ ce Eu am fost înælflat pe cruce pentru
ca sæ pot sæ-i aduc pe tofli oamenii la Mine, pentru ca tot aøa
cum Eu am fost înælflat de cætre oameni, tot astfel oamenii vor
fi înælflafli de cætre Tatæl, pentru ca sæ stea înaintea Mea ca sæ fie
judecafli pentru faptele lor, fie cæ ele sunt bune sau rele –

Øi din cauza aceasta am fost Eu înælflat; de aceea, în acord
cu puterea Tatælui, Eu îi voi aduce pe tofli oamenii cætre Mine
pentru ca ei sæ poatæ fi judecafli dupæ faptele lor.

Øi se va întâmpla cæ acela care se pocæieøte øi este botezat
în numele Meu, acela va fi împlinit; øi dacæ el rabdæ pânæ la
sfârøit, iatæ, pe el îl voi fline Eu de nevinovat în fafla Tatælui Meu
în ziua când Eu voi sta ca sæ judec lumea“ (3 Nefi 27:13–16).

Mântuirea universalæ de la cædere

Prin ispæøire, Isus Hristos i-a mântuit pe tofli oamenii de
efectele cæderii. Tofli oamenii care au træit vreodatæ pe pæmânt
sau care vor træi vreodatæ pe pæmânt vor fi înviafli øi vor fi
aduøi înapoi în prezenfla lui Dumnezeu pentru a fi judecafli
(vezi 2 Nefi 2:5–10; Helaman 14:15–17). Prin darul milei
Salvatorului øi prin harul Sæu mântuitor, noi vom primi cu
toflii darul nemuririi øi vom træi veønic în corpuri glorificate,
înviate.

Salvarea de pæcatele noastre

Deøi suntem mântuifli necondiflionat de urmærile univer-
sale ale cæderii, noi suntem responsabili pentru propriile
noastre pæcate. Dar noi putem fi iertafli øi curæflafli de pata pæ-
catului dacæ „[folosim] sângele ispæøitor al lui Hristos“
(Mosia 4:2). Noi trebuie sæ ne exercitæm credinfla în Isus
Hristos, sæ ne pocæim, sæ fim botezafli pentru iertarea pæcate-
lor øi sæ primim darul Duhului Sfânt. Alma ne-a sfætuit:

„Trebuie sæ væ pocæifli øi sæ væ næøtefli din nou; cæci Spiritul
a spus cæ dacæ voi nu væ næøtefli din nou, nu putefli moøteni
împæræflia cerului; de aceea, venifli øi væ botezafli spre pocæinflæ
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ca voi sæ fifli spælafli de pæcatele voastre, ca voi sæ avefli credin-
flæ în Mielul lui Dumnezeu, care ia pæcatele lumii, care are pu-
tere sæ salveze øi sæ spele toate nedreptæflile“ (Alma 7:14).

Darul vieflii veønice

Salvatorul a spus cæ viafla veønicæ este „cel mai mare din-
tre toate darurile lui Dumnezeu“ (D&L 14:7). A dobândi viafla
veønicæ înseamnæ a fi fæcut demn de a locui în prezenfla lui
Dumnezeu, moøtenind un loc în cel mai înalt grad al împæræ-
fliei celestiale. Acest dar poate fi dobândit numai prin ispæøi-
rea lui Isus Hristos. Mormon spus: „Ce este aceea pentru care
voi avefli nædejde? Iatæ, væ spun eu vouæ cæ voi trebuie sæ avefli
nædejde prin ispæøirea lui Hristos øi prin puterea învierii Lui
ca sæ fifli înælflafli la viaflæ veønicæ øi aceasta datoritæ credinflei
voastre în El în acord cu fægæduinfla“ (Moroni 7:41).

Pentru a primi acest dar, noi trebuie sæ îndeplinim anumi-
te condiflii. Trebuie sæ manifestæm credinflæ în Isus Hristos, sæ
ne pocæim de pæcatele noastre øi sæ înduræm cu credinflæ pânæ
la sfârøit. Trebuie sæ primim rânduielile salværii: botezul, darul
Duhului Sfânt, rânduirea la Preoflia lui Melhisedec (pentru
bærbafli), înzestrarea în templu øi pecetluirea cæsætoriei. Prin
primirea acestor rânduieli øi prin respectarea legæmintelor
acestora, noi venim la Hristos øi, în final, primim darul vieflii
veønice (vezi Articolele de credinflæ 1:3).

În dreptatea øi mila Sa nesfârøite, Domnul dæ, de aseme-
nea, viaflæ veønicæ la „tofli aceia care au murit færæ o cunoaøtere
a acestei Evanghelii, care ar fi primit-o, dacæ li s-ar fi permis sæ
ræmânæ în viaflæ“ precum øi la „tofli copiii care mor înainte de a
ajunge la vârsta responsabilitæflii“ (D&L 137:7, 10).

Salvatorul ne invitæ pe tofli sæ primim viafla veønicæ: „El tri-
mite o chemare cætre tofli oamenii, pentru cæ braflele milosteniei
sunt întinse cætre ei; øi El spune: Pocæifli-væ øi Eu væ voi primi.
Da, El spune: Venifli la Mine øi væ vefli împærtæøi din fructul co-
pacului vieflii; da, voi vefli mânca øi vefli bea din abundenflæ din
pâinea øi din apele vieflii, nestingherifli“ (Alma 5:33–34).

Ispæøirea lui Isus Hristos

82



Gæsirea pæcii øi a vindecærii prin ispæøire

Binecuvântærile ispæøirii Salvatorului se extind în întrea-
ga veønicie, dar ele vin øi în aceastæ viaflæ. Atunci când venifli
la Hristos vefli cunoaøte bucuria de a fi curafli în fafla
Domnului. Vefli fi în mæsuræ sæ repetafli cuvintele lui Alma,
care, dupæ multe pæcate øi multæ ræzvrætire, a træit un proces
de pocæinflæ dureros, dar care l-a dus spre vindecare. Dupæ ce
fusese iertat, el a depus mærturie:

„Nu am mai putut sæ-mi amintesc de durerile mele; da,
eu nu am mai fost chinuit de amintirea pæcatelor mele.

„Øi O, ce bucurie øi ce minunatæ luminæ am væzut eu;
da, sufletul meu s-a umplut de o bucurie tot atât de mare cât
fusese durerea mea!

...Nu ar putea sæ existe nimic la fel de violent øi de amar
ca durerile mele... Pe de altæ parte, nu poate sæ existe nimic la
fel de minunat øi de dulce ca bucuria mea“ (Alma 36:19–21).

În plus faflæ de faptul cæ ne oferæ mântuire de durerile pæ-
catelor noastre, Salvatorul ne oferæ pace în vreme de încer-
cæri. Ca parte a ispæøirii Sale, Isus a luat asupra Sa durerile,
suferinflele øi infirmitæflile tuturor oamenilor (vezi Alma
7:11–12). El înflelege suferinfla dumneavoastræ pentru cæ El a
træit-o. Având aceastæ înflelegere, El øtie cum sæ væ ajute.
Putefli arunca „asupra Lui toate îngrijorærile voastre, cæci El
Însuøi îngrijeøte de voi“ (1 Petru 5:7).

Prin credinfla øi neprihænirea dumneavoastræ øi prin sa-
crificiul Sæu ispæøitor, toate nedreptæflile, insultele øi durerile
acestei viefli pot fi compensate pe deplin øi pot fi îndreptate.
Binecuvântærile care nu au fost acordate în aceastæ viaflæ vor
fi date în veønicie. Øi, deøi este posibil ca El sæ nu væ aline su-
ferinfla acum, El væ va binecuvânta cu alinare øi înflelegere,
precum øi cu tærie pentru a „purta poverile [voastre] cu uøu-
rinflæ“ (Mosia 24:15).

„Venifli la Mine, tofli cei trudifli øi împoværafli”, a spus
Salvatorul „øi Eu væ voi da odihnæ“ (Matei 11:28). Cu o altæ oca-
zie, El a promis pacea Sa, spunând: „În lume vefli avea necazuri;
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dar îndræznifli, Eu am biruit lumea“ (Ioan 16:33). Acestea sunt
promisiunile ispæøirii, în aceastæ viaflæ øi în toatæ veønicia.

Referinfle suplimentare: Isaia 49:13–16; 53; Matei 26–28; Marcu 14–16;
Luca 22–24; Ioan 10:14–15; 11:25–26; 14:6; 15:13; 19–20; 1 Corinteni
15:20–22; Evrei 4:14–16; 1 Ioan 1:7; 1 Nefi 10:6; 2 Nefi 2:1–10; 9; 25:23–26;
Iacov 4:12; Mosia 3:1–19; Alma 22:14; 34:5–18; 42; Helaman 5:9–12;
14:13–19; 3 Nefi 9:14–22; 27:13–22; Mormon 9:10–14; Eter 12:27, 41;
Moroni 8:5–26; 10:32–33; D&L 18:10–12; 19:15–24; 20:17–34; 45:3–5;
76:40–43; Moise 1:39

Ispita

Precum apostolul Pavel a profeflit, ultimele zile sunt
„vremuri grele“ (2 Timotei 3:1). Influenfla adversarului este
larg ræspânditæ øi seducætoare. Dar îl putefli învinge pe Satana
øi birui ispitele sale. Tatæl Ceresc v-a dat darul libertæflii de a
alege – puterea de a alege binele de ræu. Putefli „sæ [væ] umi-
lifli înaintea Domnului øi sæ strigafli numele Lui sfânt øi sæ ve-
gheafli øi sæ væ rugafli færæ rægaz pentru ca [voi] sæ nu fifli
ademenifli mai presus decât ceea ce voi putefli duce“ (Alma
13:28). Dacæ væ supunefli de bunævoie poruncilor, Tatæl dum-
neavoastræ Ceresc væ va întæri pentru a rezista ispitelor.

Urmætorul sfat poate sæ væ ajute sæ învingefli ispita:
Avefli-L ca punt central al vieflii dumneavoastræ pe Salvator.

Profetul Helaman i-a sfætuit pe fiii sæi: „Aducefli-væ aminte,
aducefli-væ aminte cæ pe stânca Mântuitorului nostru, care este
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie sæ væ clædifli voi temelia
voastræ ca, atunci când diavolul îøi va trimite vânturile lui pu-
ternice, da, sægeflile lui în vârtejuri, da, atunci când ploaia lui cu
pietre øi furtuna lui puternicæ væ va lovi, aceasta sæ nu aibæ nici
o putere asupra voastræ ca sæ væ târascæ cætre adâncul neferici-
rii øi al suferinflei færæ de sfârøit, datoritæ stâncii pe care voi sun-
tefli zidifli, care este o temelie siguræ, o temelie pe care dacæ
oamenii zidesc, ei nu pot sæ cadæ“ (Helaman 5:12).

Rugafli-væ pentru putere. Când Salvatorul înviat a venit la
nefifli, El a predicat mulflimii: „Trebuie sæ vegheafli øi sæ væ
rugafli întotdeauna, ca sæ nu fifli duøi în ispitæ; cæci Satana
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doreøte sæ væ aibæ pe voi ca sæ væ cearnæ ca pe fæinæ. De ace-
ea, voi trebuie întotdeauna sæ væ rugafli la Tatæl în numele
Meu“ (3 Nefi 18:18–19). În zilele din urmæ El a dat un sfat ase-
mænætor: „Roagæ-te tot timpul, ca sæ pofli ieøi învingætor; da,
ca sæ-l pofli învinge pe Satana øi sæ pofli sæ scapi din mâinile
slujitorilor Satanei, care îi susflin lucrarea lui“ (D&L 10:5).

Studiafli scripturile zilnic. În timp ce studiafli adeværurile
Evangheliei øi le aplicafli în vieflile dumneavoastræ, Domnul
væ va binecuvânta cu puterea sæ rezistafli tentafliei. Nefi ne-a
învæflat: „Iar aceia care vor asculta de cuvântul lui Dumnezeu
øi se vor fline tare de el, aceia nu vor pieri niciodatæ; øi, de ase-
menea, nici ispitele øi nici sægeflile de foc ale duømanilor nu-i
vor învinge pânæ la orbire ca sæ-i ducæ la distrugere“ (1 Nefi
15:24; vezi, de asemenea, Helaman 3:29–30).

Umplefli vieflile dumneavoastræ cu bunætate. Dumneavoastræ
avefli de unde alege atâta bine încât nu avefli nevoie sæ væ îm-
pærtæøifli din ræu. Când væ umplefli viafla cu bunætate, nu mai
avefli loc pentru nimic altceva.

Evitafli locuri øi situaflii ispititoare. Nu putefli sæ evitafli ispite-
le pe deplin, dar putefli sæ evitafli locurile sau situafliile unde es-
te posibil sæ fifli ispitifli. Putefli, de asemenea, evita materialele
inadecvate din ziare, cærfli, televiziune, filme øi muzicæ, precum
øi de pe Internet.

Stræduifli-væ sæ-i influenflafli pe alflii în bine. Chiar înainte ca
El sæ sufere în Grædina Ghetsimani, Salvatorul s-a rugat pen-
tru discipolii Sæi: „Ei nu sunt din lume, dupæ cum Eu nu sunt
din lume. Nu Te rog sæ-i iei din lume, ci sæ-i pæzeøti de cel ræu.
Ei nu sunt din lume, dupæ cum nici Eu nu sunt din lume.
Sfinfleøte-i prin adeværul Tæu: Cuvântul Tæu este adeværul.
Cum M-ai trimis tu pe Mine în lume, aøa i-am trimis øi Eu pe
ei în lume“ (Ioan 17:14–18). În calitate de discipol din zilele
din urmæ a lui Isus Hristos, dumneavoastræ putefli fi în lume
dar „nu din lume”. Pe lângæ a evita sæ væ læsafli ispitifli, putefli
sæ-i influenflafli pe alflii sæ træiascæ o viaflæ bunæ øi integræ.
Putefli sæ stabilifli un exemplu corect, sæ fifli un bun prieten, sæ
participafli în slujba în folosul comunitæflii øi dacæ este adecvat,
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læsafli ca vocea dumneavoastræ sæ fie auzitæ în apærarea valo-
rilor morale.

Nu ezitafli niciodatæ în deciziile dumneavoastræ de a fline piept
ispitei. Stræduifli-væ sæ urmafli exemplul Salvatorului, care „a
suferit ispite, dar nu le-a luat în seamæ“ (D&L 20:22). Când
Satana L-a ispitit pe Isus în pustietate, Domnul nu a øovæit ni-
ciodatæ. Ræspunsul Lui a fost scurt øi ferm: „Înapoia Mea,
Satano!“ (Luca 4:8). Prin gândurile, cuvintele øi acfliunile
drepte, dumneavoastræ putefli ræspunde ispitelor adversaru-
lui cu aceeaøi convingere. „Împotrivifli-væ diavolului, øi el va
fugi de la voi. Apropiafli-væ de Dumnezeu, øi El se va apropia
de voi“ (Iacov 4:7–8).

Referinfle suplimentare: Romani 12:21; Efeseni 6:11–17; Iacov 1:12; nota
de subsol b; D&L 23:1; 31:12; Moise 1:12–22

Vezi, de asemenea, Libertatea de a alege, Conøtiinfla, Post øi Darul de post,
Duhul Sfânt, Lumina lui Hristos, Pocæinfla, Satana

Isus Hristos

La 1 ianuarie 2000, Prima Preøedinflie øi Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli au dat declaraflia de mai jos. Având
titlul „Hristos cel Viu”, aceastæ declaraflie cuprinde mærturia
despre Domnul Isus Hristos øi prezintæ pe scurt identitatea
Sa øi misiunea Sa divinæ:

„Acum, când celebræm naøterea lui Isus Hristos, cu douæ
milenii în urmæ, ne oferim mærturia despre realitatea vieflii Sale
færæ de egal øi virtutea infinitæ a mæreflului Sæu sacrificiu ispæ-
øitor. Nimeni altcineva nu a avut o influenflæ atât de profundæ
asupra tuturor celor care au træit øi vor mai træi pe pæmânt.

El a fost Marele Iehova din Vechiul Testament, Mesia din
Noul Testament. Sub îndrumarea Tatælui Sæu, El a fost
Creatorul pæmântului. ‘Toate lucrurile au fost fæcute prin El; øi
nimic din ce a fost fæcut, n-a fost fæcut færæ El’ (Ioan 1:3). Deøi
færæ de pæcat, El a fost botezat pentru a împlini tot ce trebuie
împlinit. El ‘umbla din loc în loc, fæcea bine’ (Faptele apostoli-
lor 10:38), deøi a fost disprefluit pentru aceasta. Evanghelia Sa a

Isus Hristos

86



fost un mesaj de pace øi bucurie. El i-a îndemnat pe tofli sæ ur-
meze exemplul Sæu. El a stræbætut drumurile Palestinei, vin-
decându-i pe cei bolnavi, fæcându-i pe orbi sæ vadæ øi înviindu-i
pe morfli. El a propovæduit despre adeværurile eternitæflii, des-
pre realitatea existenflei noastre premuritoare, despre scopul
vieflii noastre pe pæmânt øi despre potenflialul fiilor øi fiicelor lui
Dumnezeu în viafla viitoare.

El a instituit împærtæøania pentru a reaminti de marele Sæu
sacrificiu ispæøitor. El a fost arestat øi acuzat pe baza unor în-
vinuiri false, condamnat pentru a satisface gloata øi trimis la
moarte pe cruce în locul numit Cæpæflâna. Øi-a dat viafla pentru
a ispæøi pentru pæcatele întregii omeniri. Acesta a fost mæreflul
Sæu dar pentru tofli aceia care vor træi vreodatæ pe pæmânt.

Noi mærturisim, solemn, cæ viafla Sa, care este punctul
central al istoriei umane, nici nu a început la Betleem, nici nu
s-a încheiat pe Cæpæflâna. El a fost Întâiul Næscut al Tatælui,
Singurul Fiu Næscut în carne, Mântuitorul lumii.

El s-a ridicat din mormânt pentru deveni ‘pârga celor ador-
mifli’ (1 Corinteni 15:20). Ca Domn Înælflat, El i-a vizitat pe ace-
ia pe care i-a iubit pe când era în viaflæ. De asemenea, El a
propovæduit printre ‘alte oi’ ale Sale (Ioan 10:16) de pe teritoriul
vechii Americi. În lumea modernæ, El øi Tatæl Sæu i-au apærut
bæiatului Joseph Smith, începând mult promisa dispensaflie a
‘plinirii vremilor’ (Efeseni 1:10).

Despre Isus cel Viu, profetul Joseph Smith a scris: ‘Ochii
Lui erau ca flacæra focului; pærul de pe capul Lui era alb ca
zæpada curatæ; înfæfliøarea Sa era mai strælucitoare decât soa-
rele; øi glasul Sæu era ca sunetul vuietului unor ape mari,
chiar glasul lui Iehova spunând:

„ Eu sunt Cel dintâi øi Cel de pe urmæ; Eu sunt Acela ca-
re træieøte, Eu sunt Acela care a fost ucis; Eu sunt avocatul
vostru pe lângæ Tatæl’ (D&L 110:3–4).

Despre El profetul a declarat, de asemenea: ‘Øi acum, du-
pæ numeroasele mærturii care au fost date despre El, aceasta
este mærturia, ultima dintre toate, pe care o dæm despre El:
Cæ El træieøte!

Isus Hristos
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„Pentru cæ L-am væzut, chiar la dreapta lui Dumnezeu;
øi I-am auzit glasul depunând mærturie cæ El este Singurul
Næscut al Tatælui –

„ Cæ de El, prin El øi din El lumile sunt øi au fost create øi
locuitorii din ele sunt næscufli ca fii øi fiice ale lui Dumnezeu’
(D&L 76:22–24).

Noi declaræm solemn cæ preoflia Sa øi Biserica Sa au fost
restaurate pe pæmânt – ‘zidifli pe temelia apostolilor øi profefli-
lor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos’ (Efeseni 2:20).

Noi mærturisim cæ El va reveni, într-o zi, pe pæmânt.
‘Atunci se va descoperi slava Domnului øi în clipa aceea ori-
ce fæpturæ o va vedea’ (Isaia 40:5). El va conduce ca Rege al
regilor øi va domni ca Domn al domnilor øi orice genunchi se
va pleca øi orice limbæ va da slavæ în fafla Lui. Fiecare dintre
noi va fi dus sæ stea în fafla Lui pentru a fi judecat dupæ fap-
tele noastre øi dorinflele inimilor noastre.

Noi depunem mærturie, ca apostoli ai Lui, rânduifli aøa
cum se cuvine – cæ Isus este Hristosul cel Viu, Fiul nemuritor
al lui Dumnezeu. El este marele Rege Emanuel, care stæ, as-
tæzi, la dreapta Tatælui Sæu. El este lumina, viafla øi speranfla
lumii. Calea Sa este drumul care duce la fericire în aceastæ
viaflæ øi la viafla eternæ în lumea viitoare. Sæ mulflumim lui
Dumnezeu pentru darul færæ de seamæn care este Fiul Sæu
divin“ (Liahona, ianuarie 2000, pag. 2–3).

Vezi, de asemenea, Ispæøirea lui Isus Hristos

Împæræflia celestialæ (Vezi Împæræflii de glorie)

Împæræflia terestrialæ (Vezi Împæræflii de glorie)

Împæræflii de glorie 

Prin ispæøirea lui Isus Hristos, tofli oamenii vor fi înviafli
(vezi Alma 11:42–45). Dupæ ce vom fi înviafli, vom sta în fafla
Domnului pentru a fi judecafli (vezi Apocalipsa 20:12; 3 Nefi
27:14). Fiecæruia dintre noi i se va repartiza un locaø veønic
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într-o anumitæ împæræflie de glorie. Domnul ne-a învæflat
urmætorul principiu când a spus: „În casa Tatælui Meu sunt
multe locaøuri“ (Ioan 14:2).

Existæ trei împæræflii de glorie: împæræflia celestialæ, împæ-
ræflia terestrialæ øi împæræflia telestialæ. Gloria pe care o vefli
moøteni va depinde de profunzimea convertirii dumnea-
voastræ, exprimatæ prin supunerea dumneavoastræ faflæ de
poruncile Domnului. Va depinde de felul în care afli „primit
mærturia despre Isus“ (D&L 76:51; vezi, de asemenea, verse-
tele 74, 79, 101).

Împæræflia celestialæ

Împæræflia celestialæ este cea mai înaltæ dintre cele trei îm-
pæræflii de glorie. Cei din aceastæ împæræflie vor locui pentru
întotdeauna în prezenfla lui Dumnezeu, Tatæl, øi a Fiului Sæu,
Isus Hristos. Acesta ar trebui sæ fie flelul dumneavoastræ: sæ
moøtenifli gloria celestialæ øi sæ-i ajutafli øi pe alflii sæ primeas-
cæ aceastæ mare binecuvântare. Un astfel de flel nu se reali-
zeazæ printr-o singuræ încercare; este rezultatul unei viefli
drepte øi træite având mereu în minte acest obiectiv.

Împæræflia celestialæ este locul pregætit pentru aceia care
„au primit mærturia despre Isus“ øi au fost „fæcufli desævârøifli
prin Isus, Mijlocitorul noului legæmânt, care a împlinit aceas-
tæ ispæøire desævârøitæ prin værsarea sângelui Sæu“ (D&L
76:51, 69). Pentru a moøteni acest dar, noi trebuie sæ primim
rânduielile salværii, sæ flinem poruncile øi sæ ne pocæim de
pæcatele noastre. Pentru explicaflii detaliate referitoare la
aceia care vor moøteni gloria celestialæ, vezi Doctrinæ øi
legæminte 76:50–70, 92–96.

În ianuarie 1836, profetul Joseph Smith a primit o revela-
flie care l-a fæcut sæ înfleleagæ mai bine condifliile ce trebuie în-
deplinite pentru a moøteni gloria celestialæ. Cerurile s-au
deschis pentru el øi a væzut împæræflia celestialæ. El s-a minunat
când a væzut acolo pe fratele lui mai mare, Alvin, deøi Alvin
murise înainte de a fi primit rânduiala botezului (vezi D&L
137:1–6). Apoi, glasul Domnului a vorbit profetului Joseph:
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„Tofli aceia care au murit færæ o cunoaøtere a acestei
Evanghelii, care ar fi primit-o, dacæ li s-ar fi permis sæ ræmânæ în
viaflæ, vor fi moøtenitorii împæræfliei celestiale a lui Dumnezeu;

De asemenea, tofli aceia care mor de acum înainte, færæ sæ
o cunoascæ, care ar fi primit-o cu toatæ inima lor, vor fi moø-
tenitorii acestei împæræflii;

Pentru cæ, Eu, Domnul, îi voi judeca pe tofli oamenii du-
pæ faptele lor, potrivit dorinflei inimii lor“ (D&L 137:7–9).

Vorbind despre aceastæ revelaflie, profetul Joseph a spus:
„Øi, de asemenea, am væzut cæ tofli copiii care mor înainte de
a ajunge la vârsta responsabilitæflii sunt salvafli în împæræflia
celestialæ a cerului“ (D&L 137:10).

Dintr-o altæ revelaflie a profetului Joseph, aflæm cæ în îm-
pæræflia celestialæ existæ trei grade. Pentru a fi exaltat la cel mai
înalt grad øi a continua în veønicie relafliile de familie, noi tre-
buie sæ intræm în „noul øi nepieritorul legæmânt al cæsætoriei“
øi sæ respectæm acest legæmânt. Cu alte cuvinte, cæsætoria în
templu este o condiflie pentru a obfline cel mai înalt grad al glo-
riei celestiale (vezi D&L 131:1–4). Tofli aceia care sunt demni sæ
facæ acest legæmânt nou øi nepieritor al cæsætoriei vor avea
aceastæ posibilitate, în aceastæ viaflæ sau în cea viitoare.

Împæræflia terestrialæ

Cei care moøtenesc gloria terestrialæ „primesc din prezen-
fla Fiului, dar nu din plenitudinea Tatælui. De aceea, ei sunt tru-
puri terestriale øi nu trupuri celestiale øi se deosebesc în glorie
aøa cum luna se deosebeøte de soare“ (D&L 76:77–78). În ge-
neral, persoanele din împæræflia terestrialæ vor fi oameni oneøti
„care au fost orbifli de viclenia oamenilor“ (D&L 76:75). Acest
grup va include membri ai Bisericii care “nu sunt curajoøi în
mærturia despre Isus“ (D&L 76:79). Îi va include, de asemenea,
pe aceia care au refuzat ocazia de a primi Evanghelia în viafla
muritoare, dar care au primit-o mai târziu, în lumea spiritelor,
de dupæ viafla muritoare (D&L 76:73–74). Pentru a învæfla mai
multe despre aceia care vor moøteni gloria terestrialæ, vezi
Doctrinæ øi legæminte 76:71–80, 91, 97.
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Împæræflia telestialæ

Gloria telestialæ va fi rezervatæ persoanelor care „nu au
primit Evanghelia lui Hristos øi nici mærturia despre Isus“
(D&L 76:82). Aceste persoane vor primi gloria lor dupæ ce vor
fi mântuifli din închisoarea spiritelor, care este numitæ uneori
iad (vezi D&L 76:84, 106). O explicaflie detaliatæ despre aceia
care vor moøteni gloria telestialæ se gæseøte în Doctrinæ øi
legæminte 76:81–90, 98–106, 109–112.

Pierzania

Unele persoane nu vor fi demne sæ locuiascæ în vreo îm-
pæræflie de glorie. Ele vor fi chemate „fiii pierzaniei“ øi vor
trebui „sæ suporte o împæræflie care nu este o împæræflie a
gloriei“ (D&L 76:32, 88:24). Aceasta va fi starea acelora care
„cunosc puterea [lui Dumnezeu] øi au avut parte de ea øi care
au permis ca prin puterea diavolului sæ fie biruifli, øi sæ nege
adeværul, øi sæ se opunæ puterii [lui Dumnezeu]“ (D&L 76:31;
vezi, de asemenea, versetele 30, 32–49).

Referinfle suplimentare: 1 Corinteni 15:40–42, inclusiv nota de subsol 40a;
D&L 88:20–39; 130:18–19

Vezi, de asemenea, Ispæøirea lui Isus Hristos, Viafla veønicæ, Paradisul,
Iadul, Planul salværii

Împærtæøanie

În noaptea dinainte de ræstignirea Sa, Isus Hristos s-a în-
tâlnit cu apostolii Sæi øi a instituit împærtæøania. „Apoi a luat
pâine; øi, dupæ ce a mulflæmit lui Dumnezeu, a frânt-o, øi le-a
dat-o, zicând: ‚Acesta este trupul Meu, care se dæ pentru voi;
sæ facefli lucrul acesta spre pomenirea Mea.’ Tot astfel, dupæ
ce au mâncat, a luat paharul, øi li l-a dat, zicând: ‚Acest pahar
este legæmântul cel nou, fæcut în sângele Meu, care se varsæ
pentru voi’“ (Luca 22:19–20). Dupæ Învierea Sa, El a instituit
împærtæøania printre Nefifli (vezi 3 Nefi 18:1–11).

Împærtæøanie
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Astæzi noi luæm din pâine øi apæ în amintirea sacrificiu-
lui ispæøitor al lui Isus Hristos. Aceastæ rânduialæ este o par-
te esenflialæ a preaslævirii noastre øi a dezvoltærii noastre
spirituale. Cu cât meditæm mai mult asupra semnificafliei
acesteia, cu atât ea devine mai sacræ pentru noi.

Amintindu-ne de Salvator øi ispæøirea Sa

Împærtæøania væ oferæ ocazia de a væ aduce aminte cu re-
cunoøtinflæ despre viafla, slujirea øi ispæøirea Fiului lui
Dumnezeu.

Prin pâinea frântæ, væ aducefli aminte de trupul Sæu.
Dumneavoastræ putefli sæ væ gândifli la suferinflele Sale fizice
– în special la suferinflele Sale de pe cruce. Putefli sæ væ adu-
cefli aminte cæ prin mila øi îndurarea Lui, tofli oamenii vor fi
înviafli øi li se va da øansa vieflii veønice alæturi de Dumnezeu.

Cu un pahar mic de apæ, dumneavoastræ putefli sæ væ
aducefli aminte cæ Salvatorul a værsat sângele Lui în suferinflæ
øi agonie spiritualæ intensæ, începând în Grædina Ghetsimani.
Acolo El a spus: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de
moarte“ (Matei 26:38). Supunându-se voinflei Tatælui, El a su-
ferit mai mult decât putem sæ înflelegem noi: „Sânge [flâøneøte]
din fiecare por, atât de mare va fi suferinfla Lui pentru ticælo-
øia øi lucrurile abominabile poporului Sæu“ (Mosia 3:7). Putefli
sæ væ amintifli cæ prin værsarea sângelui Sæu, Isus Hristos v-a
salvat pe dumneavoastræ øi pe tofli ceilalfli oameni de ceea ce
scripturile numesc „pæcatul original”, pæcatul lui Adam
(Moise 6:54). Væ putefli aminti cæ El a suferit, de asemenea,
pentru pæcatele, întristærile øi durerile tuturor copiilor Tatælui
Ceresc, oferind iertarea pæcatelor celor care se pocæiesc øi
træiesc conform Evangheliei (vezi 2 Nefi 9:21–23).

Legæminte reînnoite øi binecuvântæri promise

Atunci când luafli din împærtæøanie, depunefli mærturie
lui Dumnezeu cæ amintirea Fiului Sæu va dura mai mult
decât timpul scurt al acestei rânduieli sacre. Promitefli sæ væ
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amintifli întotdeauna de El. Depunefli mærturie cæ suntefli dor-
nici sæ luafli numele lui Isus Hristos asupra dumneavoastræ øi
cæ vefli fline poruncile Sale. Când luafli din împærtæøanie øi
facefli aceste legæminte, væ reînnoifli legæmântul de la botez
(vezi Mosia 18:8–10; D&L 20:37).

Primifli binecuvântæri minunate atunci când flinefli legæ-
mântul fæcut la botez. Când îl reînnoifli, Domnul îøi reînno-
ieøte promisiunea iertærii pæcatelor dumneavoastræ. Curæflafli
de pæcat, putefli „avea întotdeauna Spiritul Sæu cu [dumnea-
voastræ]“ (D&L 20:77). Toværæøia constantæ a Spiritului este
unul dintre cele mai mari daruri pe care le putefli primi în via-
fla muritoare. Spiritul væ va conduce pe cærærile neprihænirii
øi ale pæcii, conducându-væ cætre viafla veønicæ alæturi de
Tatæl dumneavoastræ din Ceruri øi de Isus Hristos.

A lua demn din împærtæøanie

Când væ pregætifli în fiecare sæptæmânæ pentru a lua din
împærtæøanie, facefli-væ timp pentru a væ examina viafla øi a væ
pocæi de pæcatele dumneavoastræ. Nu trebuie sæ fifli perfect
pentru a lua din împærtæøanie, dar trebuie sæ avefli în inimæ
un spirit de umilinflæ øi de pocæinflæ. În fiecare sæptæmânæ, tre-
bui sæ væ pregætifli pentru aceastæ sacræ rânduialæ având
„o inimæ frântæ øi un spirit smerit“ (vezi 3 Nefi 9:20).

Dacæ privifli împærtæøania cu veneraflia øi solemnitatea cu-
venite, devine o ocazie sæptæmânalæ de a face o introspecflie,
de a væ pocæi øi a væ reafirma dedicarea – o sursæ de putere øi
un lucru care væ aminteøte în mod constant de ispæøirea
Salvatorului.

Referinfle suplimentare: 1 Corinteni 11:23–29; Moroni 4–5; D&L 20:75–79;
27:2.

Vezi, de asemenea, Ispæøirea lui Isus Hristos, Legæmânt

Închisoarea sufletelor (Vezi Moartea fizicæ, Iad, Rai)

Înjuræturi (Vezi Profanarea)
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93



Învæflæmântul de acasæ (Vezi Preoflia)

Învæflæmântul prin vizite (Vezi Societatea de Alinare)

Învierea 

Din cauza cæderii lui Adam øi a Evei, noi suntem supuøi
morflii fizice, care este o separare a spiritului de trup. Prin
ispæøirea lui Isus Hristos, tofli oamenii vor fi înviafli – salvafli
de la moartea fizicæ (vezi 1 Corinteni 15:22). Învierea este o
reunire a spiritului cu trupul într-un corp perfect, într-o stare
nemuritoare, nemaifiind supus morflii fizice (vezi Alma
11:42–45).

Salvatorul a fost prima persoanæ de pe acest pæmânt care
a fost înviatæ. Noul Testament confline câteva relatæri ce mær-
turisesc cæ El s-a înælflat din mormânt (vezi Matei 28:1–8;
Marcu 16:1–14; Luca 24:1–48; Ioan 20:1–29; 1 Corinteni
15:1–8; 2 Petru 1:16–17).

Când Domnul înviat a apærut apostolilor Sæi, El i-a ajutat
sæ înfleleagæ cæ avea un trup din carne øi oase. El a spus:
„Uitafli-væ la mâinile øi picioarele Mele, Eu sunt; pipæifli-Mæ
øi vedefli; un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedefli cæ
am Eu“ (Luca 24:39). El a apærut øi nefiflilor dupæ învierea Lui
(vezi 3 Nefi 11:10–17).

În timpul învierii, noi vom „fi judecafli dupæ faptele
[noastre] ... noi vom fi aduøi sæ stæm înaintea lui Dumnezeu,
øtiind aøa cum øtim acum øi vom avea o amintire vie a tutu-
ror vinovæfliilor noastre“ (Alma 11:41, 43). Gloria eternæ pe
care o primim va depinde de credincioøia noastræ. Deøi tofli
oamenii vor fi înviafli, doar cei care au venit la Hristos øi au
avut parte de deplinætatea Evangheliei Sale vor moøteni exal-
tarea în împæræflia celestialæ.

O înflelegere øi o mærturie a învierii pot sæ væ dea speran-
flæ øi perspectivæ în timp ce experimentafli provocærile, încer-
cærile øi triumfurile vieflii. Putefli sæ gæsifli alinare în asigurarea
cæ Salvatorul træieøte øi cæ prin ispæøirea Lui „El va rupe legæ-
turile morflii, astfel cæ mormântul nu va avea nici o victorie;
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øi înflepætura morflii va trebui sæ fie înghiflitæ în speranflele slævii“
(Alma 22:14).

Referinfle suplimentare: Isaia 25:8; 26:19; Ioan 5:25–29; 11:25–26;
1 Corinteni 15; Enos 1:27; Alma 40:23–26; 41; Mormon 9:12–14; D&L
88:15–16; 93:33–34; Moise 1:39

Vezi, de asemenea, Ispæøirea lui Isus Hristos, Moartea fizicæ, Împæræfliile
gloriei, Planul salværii, Salvarea, Sufletul

Înzestrarea (Vezi Templele)

Jocuri de noroc

Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ
nu aprobæ jocurile de noroc, inclusiv loteriile sponsorizate de
guverne.

Jocul de noroc este motivat de dorinfla de a obfline ceva
færæ nici un efort. Aceastæ dorinflæ este distrugætoare din
punct de vedere spiritual. Ea îi îndepærteazæ pe participanfli
de la învæflæturile Salvatorului referitoare la dragoste øi sluji-
re øi îi mânæ spre egoismul adversarului. Ea submineazæ vir-
tutea muncii øi cumpætærii øi dorinfla de a depune eforturi
oneste în tot ceea ce facem.

Aceia care iau parte la jocuri de noroc descoperæ, în scurt
timp, înøelæciunea care stæ în ideea cæ ei pot da puflin sau ni-
mic pentru a primi ceva de valoare în schimb. Constatæ cæ au
renunflat la sume mari de bani, la propria onoare øi la respec-
tul membrilor familiei øi al prietenilor. Înøelafli øi devenifli de-
pendenfli, ei aruncæ în joc fonduri pe care ar trebui sæ le
foloseascæ în alte scopuri, cum ar fi satisfacerea necesitæflilor
esenfliale ale familiilor lor. Jucætorii de noroc devin uneori
atât de înrobifli øi atât de disperafli sæ-øi plæteascæ datoriile
fæcute prin participarea la jocurile de noroc, încât recurg
la furt, renunflând la bunul lor nume.

Prima Preøedinflie ne încurajeazæ sæ ne unim eforturile în
a dezaproba legalizarea øi sponsorizarea de cætre guvern a
oricærei forme de joc de noroc în comunitæflile noastre.

Jocuri de noroc
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Vezi, de asemenea, Ispita

Joseph Smith

În primævara anului 1820, Joseph Smith, în vârstæ de
14 ani, cæuta adeværata Bisericæ a lui Isus Hristos când a citit
un pasaj din Biblie: „Dacæ vreunuia dintre voi îi lipseøte înfle-
lepciunea, s-o cearæ de la Dumnezeu, care dæ tuturor cu mâ-
næ largæ øi færæ mustrare, øi ea îi va fi datæ“ (Iacov 1:5; vezi,
de asemenea, Joseph Smith – Istorie 1:11–12). Cu credinflæ ne-
clintitæ, tânærul Joseph a urmat sfatul din acest pasaj. El s-a
dus singur într-o dumbravæ, unde s-a rugat ca sæ øtie cæreia
dintre biserici trebuia sæ i se alæture. Ca ræspuns la rugæciu-
nea sa, Dumnezeu Tatæl øi Fiul Sæu, Isus Hristos, i s-au arætat.
Printre alte lucruri, Ei i-au spus cæ nu trebuia sæ se alæture
nici uneia dintre bisericile care existau atunci (vezi Joseph
Smith—Istorie 1:13–20).

Dupæ ce Joseph Smith a dovedit cæ este demn, i s-a în-
credinflat misiunea divinæ de profet al lui Dumnezeu. Prin el,
Domnul a realizat o mare øi minunatæ lucrare care include
scoaterea la luminæ a Cærflii lui Mormon, restaurarea preofliei,
dezvæluirea preflioaselor adeværuri ale Evangheliei, organiza-
rea adeværatei Biserici a lui Isus Hristos øi instituirea muncii
în templu. La 27 iunie 1844, Joseph øi fratele lui Hyrum au
fost uciøi în timpul unui atac al unei gloate înarmate. Ei øi-au
pecetluit mærturiile cu sângele lor.

Pentru ca mærturia dumneavoastræ despre Evanghelia
restauratæ sæ fie completæ, trebuie sæ includæ mærturia despre
misiunea divinæ a lui Joseph Smith. Adeværul Bisericii lui
Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ are la bazæ ade-
værul Primei Viziuni øi al altor revelaflii pe care Domnul le-a
dat profetului Joseph Smith. Preøedintele John Taylor, al trei-
lea preøedinte al Bisericii, a scris: „Joseph Smith, profetul øi
væzætorul Domnului, a fæcut pentru salvarea oamenilor din
aceastæ lume mai mult decât oricare alt om care a træit în ea,
cu excepflia unicæ a lui Isus“ (D&L 135:3).

Joseph Smith
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Referinfle suplimentare: Isaia 29:13–14; 2 Nefi 3:3–15; D&L 5:9–10; 135;
Joseph Smith – Istorie

Vezi, de asemenea, Profeflii, Restaurarea Evangheliei

Judecarea altora

Uneori, oamenii simt cæ este greøit sæ-i judece în vreun
fel pe alflii. Deøi este adeværat cæ nu trebuie sæ-i condamnafli
sau sæ-i judecafli greøit pe alflii, de-a lungul vieflii, va fi nevoie
sæ trecefli prin propria judecatæ idei, situaflii øi oameni.
Domnul a dat multe porunci pe care nu le putefli fline færæ a
face judecæfli. De exemplu, El a spus: „Pæzifli-væ de prooroci
mincinoøi... Îi vefli cunoaøte dupæ roadele lor“ (Matei 7:15–16)
øi „ieøifli din mijlocul celor ræi“ (D&L 38:42). Avefli nevoie sæ
facefli judecæfli referitoare la oameni în multe din hotærârile
importante pe care le luafli, cum ar fi, în alegerea prietenilor,
votarea conducætorilor guvernului øi alegerea unui sofl sau a
unei soflii pentru veønicie.

Judecata este o aplicare importantæ a capacitæflii de a ale-
ge øi necesitæ o atenflie deosebitæ, mai ales atunci când facefli
judecæfli despre alfli oameni. Toate judecæflile dumneavoastræ
trebuie sæ aibæ la bazæ standarde drepte. Aducefli-væ aminte
cæ numai Dumnezeu, care cunoaøte inima fiecærei persoane,
poate face judecata finalæ a indivizilor (vezi Apocalipsa
20:12; 3 Nefi 27:14; D&L 137:9).

Dumnezeu ne-a dat un avertisment care sæ ne ghideze
atunci când îi judecæm pe alflii: „Cu judecata cu care voi ju-
decafli, tot cu aceea voi vefli fi judecafli; øi cu mæsura cu care
voi mæsurafli, tot cu aceea vi se va mæsura. Øi de ce vedefli voi
paiul care este în ochiul fratelui vostru, dar nu vedefli bârna
care este în propriul vostru ochi? Sau cum vefli spune voi fra-
telui vostru: Lasæ-mæ sæ-fli scot paiul din ochiul tæu – øi, iatæ,
o bârnæ este chiar în ochiul vostru? Tu, ipocritule, aruncæ-fli
mai întâi bârna din ochiul tæu; øi apoi vei vedea tu limpede
cum sæ scofli paiul din ochiul fratelui tæu“ (3 Nefi 14:2–5).

Judecarea altora

97



În acest pasaj din scripturæ, Domnul ne învaflæ cæ greøea-
la pe care o vedem la alflii este deseori ca un mic fir de praf în
ochiul cuiva în comparaflie cu propriile greøeli care sunt ca o
bârnæ enormæ în ochiul propriu. Uneori, noi ne concentræm
atenflia asupra greøelilor altora în loc sæ ne stræduim sæ ne
perfecflionæm pe noi înøine.

Judecæflile drepte despre alflii le-ar putea oferi îndruma-
rea de care au nevoie øi, în unele situaflii, ar putea asigura
protecflia dumneavoastræ øi a familiei. Facefli cu grijæ øi com-
pasiune astfel de judecæfli. În mæsura în care putefli, judecafli
situafliile în care se aflæ oamenii, nu pe oameni înøiøi. Ori de
câte ori este posibil, abflinefli-væ de la a face judecæfli înainte de
a cunoaøte faptele. Fifli întotdeauna receptiv la Spiritul Sfânt,
care væ poate îndruma în hotærârile pe care le luafli. Amintifli-
væ sfatul pe care Alma l-a dat fiului sæu, Corianton: „Vezi sæ
fii milos cu fraflii tæi; acflioneazæ just, judecæ drept øi fæ bine
tot timpul“ (Alma 41:14).

Referinfle suplimentare: 1 Samuel 16:7; Moroni 7:14–19; D&L 11:12

Vezi, de asemenea, Caritatea, Iertarea, Dragostea, Mila

Legæmântul

Un legæmânt este o înflelegere sacræ între Dumnezeu øi o
persoanæ sau un grup de persoane. Dumnezeu stabileøte
anumite condiflii øi promite sæ ne binecuvânteze atunci când
ne supunem acestor condiflii. Când alegem sæ nu ne supunem
legæmintelor, noi nu putem primi binecuvântærile, iar în une-
le cazuri suferim o pedeapsæ, ca o consecinflæ a nesupunerii
noastre.

Toate rânduielile salvatoare ale preofliei sunt însoflite de
legæminte. De exemplu, dumneavoastræ afli fæcut un legæ-
mânt când afli fost botezafli øi reînnoifli acel legæmânt de fie-
care datæ când luafli din împærtæøanie (vezi Mosia 18:8–10;
D&L 20:37, 77, 79). Dacæ afli primit Preoflia lui Melhisedec, afli
depus juræmântul øi afli fæcut legæmântul preofliei (vezi D&L
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84:33–44). Rânduiala înzestrærii în templu øi cea a pecetluirii
cuprind øi ele legæminte sfinte.

Amintifli-væ întotdeauna øi cinstifli legæmintele pe care le
facefli cu Domnul. Atunci nu va trebui sæ primifli porunci pen-
tru tot ceea ce trebuie sæ facefli (D&L 58:26–28). Vefli fi inspi-
rafli de cætre Duhul Sfânt, iar comportamentul precum cel al
lui Hristos va fi în natura dumneavoastræ. Aøa cum a promis
Domnul vefli „primi revelaflie dupæ revelaflie, cunoaøtere du-
pæ cunoaøtere, pentru ca tu sæ pofli cunoaøte lucrurile tainice
øi paønice – acelea care aduc bucurie, acelea care aduc viaflæ
veønicæ“ (D&L 42:61). Cea mai mare nædejde a dumneavoas-
træ trebuie sæ fie aceea de a væ bucura de sfinflirea care vine
din aceastæ îndrumare divinæ, iar cea mai mare teamæ trebu-
ie sæ fie aceea cæ vefli pierde aceste binecuvântæri.

Referinfle suplimentare: Ieremia 31:31–34; Mosia 5; Moroni 10:33; D&L
82:10; 97:8; 98:13–15

Vezi, de asemenea, Legæmântul lui Avraam, Botezul, Cæsætoria, Rânduielile,
Preoflia, Împærtæøania, Templele

Legæmântul lui Avraam

Avraam a primit Evanghelia øi a fost rânduit mare preot
(vezi D&L 84:14, Avraam 1:2). Mai târziu, el a încheiat o cæsæ-
torie celestialæ, care este legæmântul exaltærii (vezi D&L
131:1–4; 132:19, 29). Datoritæ legæmintelor pe care le-a fæcut, el
a primit din partea Domnului mari promisiuni referitoare la
familia sa. Printre aceste promisiuni se numærau urmætoarele:

• Descendenflii sæi vor fi numeroøi (vezi Genesa 17:5–6,
Avraam 2:9; 3:14).

• Seminflia sa sau descendenflii sæi vor primi Evanghelia
øi vor defline preoflia (vezi Avraam 2:9).

• Prin slujirea seminflei sale „toate familiile de pe pæmânt
vor fi binecuvântate, chiar cu binecuvântærile
Evangheliei, care sunt binecuvântærile salværii, chiar
ale vieflii veønice“ (Avraam 2:11).
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Împreunæ, toate legæmintele øi toate promisiunile pe care
Avraam le-a primit de la Domnul sunt numite legæmântul lui
Avraam. Acesta este un legæmânt veønic, care se aplicæ
întregii seminflii a lui Avraam (vezi Genesa 17:7). Pentru a fi
consideratæ ca fiind din seminflia lui Avraam, o persoanæ
trebuie sæ se supunæ rânduielilor Evangheliei. Atunci, acea
persoanæ poate primi binecuvântærile legæmântului lui
Avraam, chiar dacæ nu se numæræ printre descendenflii direcfli
ai lui Avraam (vezi Galateni 3:26–29; 4:1–7; D&C 84:33–40).

Ca membru al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din
Zilele din Urmæ, dumneavoastræ suntefli un copil al legæmân-
tului (vezi 3 Nefi 20:25–26). Afli primit Evanghelia veønicæ øi
afli moøtenit aceleaøi promisiuni ca øi Avraam, Isaac øi Iacov.
Avefli dreptul la binecuvântærile preofliei øi la viafla veønicæ,
potrivit credinflei cu care primifli rânduielile salværii øi cu care
respectafli legæmintele legate de acestea. Popoarele pæmântu-
lui vor fi binecuvântate de eforturile dumneavoastræ øi de
munca descendenflilor dumneavoastræ.

Vezi, de asemenea, Legæmântul, Viafla veønicæ, Rânduielile, Binecuvântærile
patriarhale, Preoflia

Libertatea de a alege

Tatæl dumneavoastræ Ceresc v-a dat libertatea de a alege,
capacitatea de a alege øi de a acfliona pentru dumneavoastræ
înøivæ. Libertatea de a alege este esenflialæ în cadrul planului
salværii. Færæ ea, noi nu am putea învæfla, nu am putea pro-
gresa øi nu am putea sæ-L urmæm pe Salvator. Prin libertatea
de a alege, suntefli „liberi sæ [alegefli] libertatea øi viafla veønicæ,
prin intermediul marelui Mijlocitor al tuturor oamenilor,
sau sæ [alegefli] robia øi moartea, potrivit robiei øi puterii
diavolului“ (2 Nefi 2:27).

Chiar înainte de a væ naøte, dumneavoastræ afli avut pu-
terea sæ alegefli. În Consiliul din Cer din viafla premuritoare,
Tatæl Ceresc a înfæfliøat planul Sæu, care cuprindea principiul
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libertæflii de a alege. Lucifer s-a ræsculat øi a cæutat „sæ distru-
gæ libertatea de a alege a omului“ (Moise 4:3). Ca urmare, lui
Lucifer øi tuturor celor care l-au urmat li s-a refuzat privile-
giul de a primi un corp muritor. Prezenfla dumneavoastræ pe
pæmânt confirmæ faptul cæ v-afli exercitat libera alegere de a
urma planul Tatælui Ceresc.

În viafla muritoare, continuafli sæ avefli libertatea de a
alege. Modul în care folosifli acest dar determinæ fericirea sau
nefericirea dumneavoastræ în aceastæ viaflæ øi în viafla care va
urma. Suntefli liber(æ) pentru a alege øi a acfliona, dar nu sun-
tefli liber(æ) sæ alegefli consecinflele acfliunilor dumneavoastræ.
Aceste consecinfle pot sæ nu fie imediate, dar ele vor exista în-
totdeauna. Alegerea binelui øi a neprihænirii conduce spre fe-
ricire, pace øi viaflæ veønicæ, în timp ce alegerea pæcatului øi a
ræului conduce în final cætre suferinflæ øi nefericire.

Suntefli responsabili pentru hotærârile pe care le luafli. Nu
trebuie sæ dafli vina pe împrejuræri, pe familia sau pe priete-
nii dumneavoastræ dacæ alegefli sæ nu væ supunefli poruncilor
lui Dumnezeu. Suntefli un copil al lui Dumnezeu care are ma-
re tærie. Avefli capacitatea de a alege neprihænirea øi fericirea,
indiferent care ar fi împrejurærile.

De asemenea, suntefli responsabil(æ) pentru dezvoltarea
aptitudinilor øi talentelor cu care v-a înzestrat Tatæl Ceresc.
Suntefli responsabili în fafla Lui pentru felul în care væ utilizafli
aptitudinile øi pentru modul în care væ folosifli timpul. Nu læ-
safli timpul sæ treacæ lenevind. Fifli dornic(æ) sæ muncifli din
greu. Alegefli sæ facefli multe lucruri bune din propria dum-
neavoastræ inifliativæ.

Referinfle suplimentare: Deuteronom 11:26–28; 30:15–20; Iosua 24:14–15;
2 Nefi 2; Helaman 14:30–31; D&L 58:26–28; 101:78

Vezi, de asemenea, Supunerea, Planul salværii, Ispita

Lucræri canonice (Vezi Scripturi)
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Lumina lui Hristos

Lumina lui Hristos „emanæ din prezenfla lui Dumnezeu
pentru a umple imensitatea spafliului”. Este „lumina care este
în toate lucrurile, care dæ viaflæ tuturor lucrurilor, care este le-
gea prin care toate lucrurile sunt guvernate“ (D&L 88:12–13;
vezi, de asemenea, versetele 6–11). Aceastæ putere influenflea-
zæ în bine vieflile tuturor oamenilor (vezi Ioan 1:9, D&L 93:2).
În scripturi, lumina lui Hristos este numitæ câteodatæ, Spiritul
Domnului, Spiritul lui Dumnezeu, Spiritul lui Hristos sau
Lumina Vieflii.

Lumina lui Hristos nu trebuie sæ fie confundatæ cu Duhul
Sfânt. Nu este un personaj, aøa cum este Duhul Sfânt. Influenfla
ei îi ajutæ pe oameni sæ gæseascæ adeværata Evanghelie, sæ fie
botezafli øi sæ primeascæ darul Duhului Sfânt (vezi Ioan 12:46;
Alma 26:14–15).

Conøtiinfla este o manifestare a luminii lui Hristos, care
ne ajutæ sæ distingem binele de ræu. Profetul Mormon ne-a în-
vãflat: „Spiritul lui Hristos este dat fiecærui om pentru ca el sæ
poatæ deosebi binele de ræu; de aceea, eu væ aræt vouæ felul de
a judeca; cæci fiecare lucru care te invitæ la a face bine øi la a
te convinge sæ crezi în Hristos este trimis de cætre puterea øi
darul lui Hristos; prin urmare, voi vefli putea cunoaøte cu o
cunoaøtere perfectæ cæ aceasta este de la Dumnezeu... Øi
acum, fraflii mei, væzând cæ voi cunoaøtefli lumina prin care sæ
judecafli, care luminæ este lumina lui Hristos, vedefli sæ nu ju-
decafli greøit; cæci cu aceeaøi judecatæ cu care voi judecafli, voi,
de asemenea, vefli fi judecafli“ (Moroni 7:16,18).

Referinfle suplimentare: Ioan 8:12; Alma 28:14

Vezi, de asemenea, Conøtiinfla, Duhul Sfânt

Mærturie 

O mærturie este o dovadæ spiritualæ datæ de cætre Duhul
Sfânt. Temelia unei mærturii este cunoøtinfla cæ Tatæl Ceresc
træieøte øi ne iubeøte; cæ Isus Hristos træieøte, cæ El este Fiul
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lui Dumnezeu øi cæ El a realizat ispæøirea eternæ; cæ Joseph
Smith este profetul lui Dumnezeu care a fost chemat sæ res-
taureze Evanghelia; cæ noi suntem conduøi astæzi de cætre un
profet în viaflæ; øi cæ Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din
Zilele din Urmæ este Biserica adeværatæ a Salvatorului pe
pæmânt. Având aceastæ temelie, o mærturie creøte pentru a
include toate principiile Evangheliei.

Obflinerea øi întærirea unei mærturii

În calitate de membru al Bisericii lui Isus Hristos a
Sfinflilor din Zilele din Urmæ, avefli o oportunitate øi o res-
ponsabilitate sacræ de a væ obfline propria mærturie. Dupæ ce
afli obflinut mærturia, avefli datoria de a o hræni pe tot parcur-
sul vieflii dumneavoastræ. Fericirea dumneavoastræ din aceas-
tæ viaflæ øi din toatæ eternitatea depinde în mare mæsuræ de
faptul de a fi „curajoøi în mærturia despre Isus“ (D&L 76:79;
vezi, de asemenea, versetele 51, 74, 101). În timp ce lucrafli
asupra acestui proces, nu uitafli urmætoarele principii:

Cæutarea unei mærturii începe cu o dorinflæ dreaptæ øi sinceræ.
Tatæl Ceresc væ va binecuvânta în acord cu dreptatea dorin-
flelor inimii dumneavoastræ øi eforturilor de a face voia Lui.
Vorbind unui grup de oameni care încæ nu aveau mærturie
despre Evanghelie, Alma a predicat: „Dacæ væ vefli trezi øi væ
vefli deøtepta aptitudinile, chiar pentru a pune la încercare
cuvintele mele øi dacæ dovedifli un pic de credinflæ, da, chiar
dacæ nu facefli nimic mai mult decât sæ dorifli sæ credefli, læsafli
aceastæ dorinflæ sæ lucreze în voi, chiar pânæ când credefli în-
tru-un fel în care putefli face loc pentru o parte din cuvintele
mele“ (Alma 32:27).

Mærturia vine prin influenfla calmæ a Duhului Sfânt.
Rezultatele mærturiei pot fi miraculoase øi schimbætoare de
viaflæ, dar darul mærturiei vine de multe ori, ca o asigurare
calmæ, færæ o manifestare spectaculoasæ a puterii lui
Dumnezeu. Chiar øi Alma care a fost vizitat de cætre un înger
øi L-a væzut pe Dumnezeu stând pe tronul Sæu, a trebuit sæ
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posteascæ øi sæ se roage în aøa fel încât sæ poatæ primi mærturia
prin puterea Duhului Sfânt (vezi Alma 5:45–46; 36:8, 22).

Mærturia dumneavoastræ va creøte treptat prin experienflele
dumneavoastræ. Nimeni nu primeøte o mærturie completæ deo-
datæ. Mærturia dumneavoastræ va creøte mai puternicæ prin
experienflele dumneavoastræ. Ea se va mæri atunci când
manifestafli dorinflæ de a sluji în Bisericæ, oriunde afli fi
chemat. Va creøte pe mæsuræ ce vefli lua decizia de a fline po-
runcile. Pe mæsuræ ce-i susflinefli øi-i întærifli pe alflii, vefli vedea
cæ mærturia dumneavoastræ va continua sæ se dezvolte.
Pe mæsuræ ce væ rugafli øi postifli, studiafli scripturile, partici-
pafli la adunærile Bisericii øi-i ascultafli pe alflii depunându-øi
mærturiile, vefli fi binecuvântafli cu momente de inspiraflie
care vor susfline mærturia dumneavoastræ. Astfel de momen-
te vor veni pe parcursul vieflii dumneavoastræ pe mæsuræ ce
væ stræduifli sæ træifli conform Evangheliei.

Mærturia dumneavoastræ se va mæri pe mæsuræ ce o împærtæøifli.
Nu aøteptafli ca mærturia dumneavoastræ sæ fie dezvoltatæ
complet înainte de a o împærtæøi. O parte a dezvoltærii mærtu-
riei vine atunci când o împærtæøifli. De fapt, dumneavoastræ
vefli vedea cæ atunci când dafli din mærturia pe care o avefli,
aceasta se va întoarce la dumneavoastræ – mai mare.

Depunerea mærturiei

La adunærile de post øi mærturii øi în conversafliile pe care le
avefli cu membrii familiei øi prietenii dumneavoastræ, v-afli pu-
tea simfli îndemnat sæ væ depunefli mærturia. În astfel de situaflii,
flinefli minte cæ nu trebuie sæ împærtæøifli o cuvântare lungæ øi im-
presionantæ. Mærturia dumneavoastræ va fi cea mai puternicæ
când va fi exprimatæ succint, cu o convingere din inimæ despre
Salvator, învæflæturile Sale øi despre restaurare. Rugafli-væ pentru
îndrumare øi Spiritul væ va ajuta sæ cunoaøtefli cum sæ exprimafli
aceste sentimente aflate în inima dumneavoastræ. Vefli afla o
mare bucurie când îi vefli ajuta pe alflii sæ împærtæøeascæ din
speranfla øi încrederea pe care Domnul vi le-a dat.
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Referinfle suplimentare: Ioan 7:17; 1 Corinteni 2:9–14; Iacov 1:5–6; Moroni
10:3–5; D&L 6:22–23; 62:3; 88:81

Vezi, de asemenea, Ispæøirea lui Isus Hristos, Post øi daruri de post,
Dumnezeu Tatæl, Duhul Sfânt, Rugæciune, Revelaflie, Daruri spirituale

Mângâietorul (Vezi Duhul Sfânt)

Mila

Tatæl nostru Ceresc ne cunoaøte slæbiciunile øi pæcatele
noastre. El aratæ îndurare când ne iartæ pentru pæcatele noas-
tre øi ne ajutæ sæ ne întoarcem sæ locuim în prezenfla Lui.

O astfel de compasiune s-ar pærea a fi în conflict cu legea
dreptæflii, care cere ca nici un lucru necurat sæ nu fie permis sæ-
locuiascæ alæturi de Dumnezeu (vezi 1 Nefi 10:21). Dar ispæøirea
lui Isus Hristos a fæcut cu putinflæ ca Dumnezeu „sæ fie un
Dumnezeu perfect, drept øi, de asemenea, milos“ (Alma 42:15).

Sæ primim mila lui Dumnezeu

Salvatorul a împlinit cerinflele dreptæflii când a luat locul
nostru øi a suferit pedeapsa pentru pæcatele noastre. Datoritæ
acestei fapte altruiste, Tatæl, plin de milæ, poate sæ nu ne pe-
depseascæ, ci sæ ne primeascæ cu drag în prezenfla Lui. Pentru
a primi iertarea Domnului, trebuie sæ ne pocæim cu sinceritate
de pæcatele noastre. Dupæ cum ne-a învæflat profetul Alma:
„Dreptatea îøi exercitæ toate cerinflele sale øi, de asemenea, mi-
la îøi cere drepturile asupra a tot ceea ce este al sæu; øi astfel, ni-
meni în afaræ de cel cu adeværat plin de pocæinflæ, nu este
salvat“ (Alma 42:24; vezi, de asemenea, versetele 22–23, 25).

Iertarea de pæcat nu este singurul dar al milei de la Tatæl
Ceresc øi Isus Hristos. Fiecare binecuvântare pe care o primifli
este un fapt al milei, mai mare decât afli merita vreodatæ.
Mormon ne-a învæflat: „toate lucrurile care sunt bune vin de la
Hristos; altfel, oamenii sunt cæzufli øi nici un lucru bun nu poa-
te veni de la ei“ (Moroni 7:24). De exemplu, dumneavoastræ
suntefli beneficiar al milei divine când Tatæl Ceresc aude øi
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ræspunde la rugæciunile dumneavoastræ, când dumneavoastræ
primifli îndrumare de la Duhul Sfânt øi când suntefli vindecat
de boalæ prin puterea preofliei. Chiar dacæ toate aceste binecu-
vântæri vin ca rezultat al supunerii, nu le vefli putea primi
niciodatæ doar prin eforturile dumneavoastræ. Ele sunt
darurile milei de la un Tatæ iubitor øi plin de compasiune.

Arætând milæ altora

Vorbind cu discipolii Sæi, Salvatorul a poruncit: „Fifli...
milostivi, cum øi Tatæl vostru este milostiv“ (Luca 6:36).
Dumneavoastræ putefli sæ urmafli exemplul milei Tatælui Ceresc
în relafliile dumneavoastræ cu alflii. Stræduifli-væ sæ alungafli din
viafla dumnevoastræ aroganfla, mândria øi orgoliul. Cæutafli mo-
duri de a avea compasiune, respect, de a ierta, de a fi binevoitori
øi ræbdætori, chiar dacæ dumneavoastræ suntefli conøtient de slæ-
biciunile altora. Dacæ vefli face aceasta, exemplul dumneavoas-
træ îi va determina pe alflii sæ fie mai milostivi øi vefli avea un
drept mai mare la mila lui Dumnezeu.

Referinfle suplimentare: Matei 5:7; Luca 10:25–37; Alma 34:14–16

Vezi, de asemenea, Caritatea, Iertarea, Harul, Dreptatea

Mileniul 

Un mileniu este o perioadæ de 1000 de ani. Când vorbim
despre „mileniul”, ne referim la cei 1000 de ani care vor ur-
ma dupæ A Doua Venire a Salvatorului (vezi Apocalipsa 20:4;
D&L 29:11). În timpul mileniului, „Hristos va domni în per-
soanæ pe pæmânt“ (Articole de Credinflæ 1:10).

Mileniul va fi o perioadæ de timp a dreptæflii øi pæcii pe
pæmânt. Domnul a revelat cæ: „în acea zi, duømænia dintre
oameni øi duømænia dintre animale, da, duømænia tuturor fæp-
turilor va înceta“ (D&L 101:26; vezi, de asemenea, Isaia
11:6–9). Satana va fi „legat, ca sæ nu aibæ loc în inimile copiilor
oamenilor“ (D&L 45:55, vezi, de asemenea, Apocalipsa
20:1–3).
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În timpul mileniului, tofli oamenii de pe pæmânt vor fi
buni øi corecfli, dar mulfli nu vor fi primit deplinætatea
Evangheliei. Prin urmare, membrii Bisericii vor participa la
munca misionaræ.

Membrii Bisericii vor participa în timpul mileniului øi la
munca din templu. Sfinflii vor continua sæ construiascæ
temple øi sæ primeascæ rânduielile în numele rudelor lor
decedate. Îndrumafli prin revelaflie, ei vor pregæti cronici pri-
vitoare la stræmoøii lor pânæ la Adam øi Eva.

Dreptatea øi pacea deplinæ vor continua pânæ la sfârøitul
acestor 1000 de ani, când Satana „va fi dezlegat pentru un
scurt timp pentru ca sæ-øi poatæ aduna armatele lui”.
Armatele Satanei vor lupta împotriva oastelor cereøti, care
vor fi conduse de arhanghelul Mihail sau Adam. Satana øi
discipolii sæi vor fi înfrânfli øi alungafli pentru totdeauna.
(Vezi D&L 88:111–115)

Referinfle suplimentare: D&L 45:55–59; 101:22–34; 133:25

Vezi, de asemenea, A Doua Venire a lui Isus Hristos

Moartea fizicæ

Moartea fizicæ este separarea spiritului de corpul muritor.
Cæderea lui Adam a adus moartea fizicæ în aceastæ lume (vezi
Moise 6:48).

Moartea este o parte esenflialæ a planului salværii al
Tatælui Ceresc (vezi 2 Nefi 9:6). Pentru a deveni precum Tatæl
nostru Veønic, noi trebuie sæ suferim moartea øi sæ primim
mai târziu corpuri perfecte, înviate.

Când corpul fizic moare, spiritul continuæ sæ træiascæ.
În lumea spiritelor, spiritele celor drepfli sunt „primite într-o
stare de fericire, care este numitæ paradis, o stare de odihnæ,
o stare de pace în care se vor odihni de toate necazurile lor
øi de toate grijile øi întristærile“ (Alma 40:12). Un loc numit
închisoarea spiritelor este rezervat „acelora care muriseræ în
pæcatele lor, færæ o cunoaøtere a adeværului, sau în pæcat,
dupæ ce i-au respins pe profefli“ (D&L 138:32). Spiritelor din
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închisoare „li s-a propovæduit credinflæ în Dumnezeu, po-
cæinfla de pæcat, botezul în numele altora pentru iertarea pæ-
catelor, darul Duhului Sfânt prin aøezarea mâinilor øi toate
celelalte principii ale Evangheliei, care era necesar sæ le øtie“
(D&L 138:33–34). Dacæ ei acceptæ principiile Evangheliei,
dacæ se pocæiesc de pæcatele lor øi acceptæ rânduielile înde-
plinite în numele lor în temple, ei vor fi binevenifli în paradis.

Datoritæ ispæøirii øi învierii lui Isus Hristos, moartea fizi-
cæ este numai temporaræ. „Øi dupæ cum tofli mor în Adam, tot
aøa, tofli vor învia în Hristos“ (1 Corinteni 15:22). Fiecare om
va fi înviat, ceea ce înseamnæ cæ spiritul fiecærei persoane
va fi reunit cu corpul acesteia – „la forma lor proprie øi per-
fectæ“ øi nu vor mai fi supuse morflii (Alma 40:23; vezi,
de asemenea, Alma 11:44–45).

Probabil cæ afli trecut prin durerea cauzatæ de moartea
unui membru al familiei sau a unui prieten. Este natural sæ
simfli durere în asemenea momente. De fapt, doliul este una
dintre cele mai profunde expresii ale dragostei. Domnul a
spus: „Vefli træi împreunæ, în dragoste, astfel încât vefli plânge
pierderea celor care mor øi mai ales a celor care nu au spe-
ranfla unei învieri glorioase“ (D&L 42:45). Singura cale de a
îndepærta durerea în urma unei morfli ar fi alungarea dragos-
tei din viaflæ.

Chiar øi când jelifli moartea celor dragi, putefli primi ali-
nare prin promisiunea învierii øi prin asigurarea cæ familiile
pot fi împreunæ pentru totdeauna. Putefli vedea „marele mo-
tiv de jale øi, de asemenea, de bucurie – jale din cauza morflii
øi distrugerii printre oameni, iar bucurie datoritæ luminii lui
Hristos pentru viaflæ“ (Alma 28:14; vezi, de asemenea verse-
tele 9–13).

Pe lângæ faptul cæ primifli alinare atunci când cei dragi
mor, putefli sæ væ împæcafli cu gândul cæ øtifli cæ øi dumnea-
voastræ vefli muri într-o zi. Atunci când træifli conform princi-
piilor Evangheliei, væ putefli aduce aminte de promisiunea
Domnului: „Aceia care mor în Mine, nu vor gusta moartea,
pentru cæ ea va fi dulce pentru ei“ (D&L 42:46).
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Referinfle suplimentare: Isaia 25:8; 1 Corinteni 15:51–58; 2 Nefi 9:6–15;
Mosia 16:6–8

Vezi, de asemenea, Ispæøirea lui Isus Hristos, Paradisul, Planul salværii, Învierea

Moartea spiritualæ

Moartea spiritualæ este separarea de Dumnezeu. Scripturile
ne învaflæ cæ existæ douæ surse ale morflii spirituale. Prima sursæ
este Cæderea, iar a doua este propria noastræ nesupunere.

În Cartea lui Mormon, profetul Samuel spune: „toatæ
omenirea, prin cæderea lui Adam, alungatæ din prezenfla
Domnului, este consideratæ ca fiind moartæ, atât în ceea ce
priveøte lucrurile vremelnice, cât øi cele spirituale“ (Helaman
14:16). În timpul vieflii noastre pe pæmânt, noi suntem separafli
de prezenfla lui Dumnezeu. Prin ispæøirea Sa, Isus Hristos i-a
mântuit pe tofli oamenii de moartea spiritualæ. Samuel a mær-
turisit cæ învierea Salvatorului „mântuieøte toatæ omenirea de
prima moarte – acea moarte spiritualæ... Iatæ, învierea lui
Hristos mântuieøte omenirea, da, øi anume toatæ omenirea øi
o aduce înapoi în prezenfla Domnului“ (Helaman 14:16–17).
Profetul Lehi a propovæduit cæ, datoritæ ispæøirii, „tofli oame-
nii vor veni la Dumnezeu; prin urmare, ei stau în prezenfla
Lui, pentru ca sæ fie judecafli de El dupæ adeværul øi sfinflenia
care este în El“ (2 Nefi 2:10).

Mai departe, moartea spiritualæ vine ca urmare a nesu-
punerii noastre. Pæcatele noastre ne fac sæ nu fim curafli øi sæ
nu putem sælæølui în prezenfla lui Dumnezeu (vezi Romani
3:23; Alma 12:12–16; 32; Helaman 14:18; Moise 6:57). Prin is-
pæøire, Isus Hristos oferæ mântuirea de aceastæ moarte spiri-
tualæ, dar numai când noi ne exercitæm credinfla în El, ne
pocæim de pæcatele noastre øi ne supunem principiilor øi rân-
duielilor Evangheliei (vezi Alma 13:27–30; Helaman 14:19;
Articolele de credinflæ 1:3).

Referinfle suplimentare: 1 Nefi 15:33–35; Alma 40:26; 42:23

Vezi, de asemenea, Ispæøirea lui Isus Hristos, Credinfla, Cæderea,
Supunerea, Pocæinfla, Pæcatul
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Modestia

Modestia este o atitudine de smerenie øi decenflæ în îm-
bræcæminte, înfæfliøare, limbaj øi comportament. Dacæ suntefli
modest, nu atragefli atenflia asupra dumneavoastræ. În schimb,
cæutafli sæ „proslævifli dar pe Dumnezeu în trupul øi în duhul
vostru“ (1 Corinteni 6:20; vezi, de asemenea, versetul 19).

Dacæ nu suntefli siguri dacæ îmbræcæmintea sau înfæfliøa-
rea este modestæ, întrebafli-væ, „M-aø simfli oare confortabil cu
aspectul meu exterior dacæ aø fi în prezenfla Domnului?“
Putefli sæ væ punefli o întrebare asemænætoare referitor la lim-
bajul øi comportamentul dumneavoastræ: „Aø rosti aceste cu-
vinte sau aø participa la aceste activitæfli dacæ Domnul ar fi
prezent?“ Ræspunsurile dumneavoastræ sincere la aceste în-
trebæri pot sæ væ conducæ la a face schimbæri importante în
viafla dumneavoastræ. Urmætoarele informaflii væ vor ajuta în
eforturile dumneavoastræ de a fi modest.

Îmbræcæmintea øi înfæfliøarea

Profeflii ne-au sfætuit mereu sæ ne îmbræcæm cu modestie.
Acest sfat este bazat pe adeværul cæ acest corp uman este
creaflia sacræ a lui Dumnezeu. Respectafli corpul dumnea-
voastræ ca pe un dar de la Dumnezeu. Prin îmbræcæmintea øi
înfæfliøarea dumneavoastræ, putefli sæ arætafli Domnului cæ øtifli
cât de valoros este corpul dumneavoastræ.

Îmbræcæmintea dumneavoastræ aratæ cine suntefli dum-
neavoastræ. Ea transmite mesaje despre dumneavoastræ øi
influenfleazæ modul în care acflionafli dumneavoastræ øi alflii.
Când avefli o înfæfliøare plæcutæ øi suntefli îmbræcafli cu modes-
tie, invitafli Spiritul sæ væ fie tovaræø øi avefli o influenflæ pozi-
tivæ asupra celor din jurul dumneavoastræ.

Ideea principalæ a poruncii de a fi modest este înflelege-
rea puterii sfinte de procreare, capacitatea de a aduce copii pe
lume. Aceastæ putere trebuie sæ se foloseascæ numai între sofl
øi soflie. Îmbræcæmintea care lasæ corpul mult descoperit øi su-
gereazæ sexualitate, incluzând aici pantaloni øi fuste scurte,
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îmbræcæminte mulatæ øi tricouri care nu acopera burta, poate
stimula dorinfle øi acfliuni care vin în contradicflie cu legea
Domnului referitoare la castitate.

Pe lângæ îmbræcæmintea care lasæ trupul descoperit,
trebuie sæ evitafli extremele în îmbræcæminte, înfæfliøare øi
coafuræ. În îmbræcæminte, înfæfliøare øi purtare, fifli întotdeau-
na curafli, niciodatæ neglijenfli sau având o flinutæ nepotrivitæ.
Nu væ desfigurafli cu tatuaje sau prin perforarea anumitor
pærfli ale trupului. Dacæ suntefli femeie øi dorifli sæ avefli gæuri
în urechi, purtafli doar o singuræ pereche de cercei modeøti.

Menflinefli standarde înalte de modestie în toate situafliile.
Nu væ coborâfli standardele pentru a atrage atenflia asupra
trupului dumneavoastræ sau pentru a cæuta aprobarea altora.
Adeværaflii discipoli ai lui Isus Hristos menflin standardele
Domnului indiferent de curentele modei sau de presiunea
din partea altora.

Limbajul øi comportamentul

La fel ca îmbræcæmintea øi înfæfliøarea dumneavoastræ,
limbajul øi comportamentul sunt o exprimare a caracterului
dumneavoastræ. Cuvintele øi faptele dumneavoastræ pot
avea o influenflæ mare asupra dumneavoastræ øi a altora.
Exprimafli-væ printr-un limbaj curat, pozitiv øi înælflætor øi
prin fapte care aduc fericire celor din jurul dumneavoastræ.
Eforturile dumneavoastræ de a fi modeøti în cuvinte øi fapte
conduc la o îndrumare øi alinare mai mare de la Duhul Sfânt.

Evitafli limbajul murdar øi folosirea numelui Domnului
într-un mod neglijent, lipsit de respect, care este atât de obiø-
nuit în lume. Rezistafli oricærei tentaflii de a avea un compor-
tament extrem sau nepotrivit. Natura necuviincioasæ a unui
asemena limbaj øi comportament diminueazæ capacitatea
dumneavoastræ de a primi îndrumæri de la Duhul Sfânt.

Referinfle suplimentare: D&L 42:40–41; Articolele de credinflæ 1:13

Vezi, de asemenea, Perforarea anumitor pærfli ale trupului, Castitatea,
Profanarea, Tatuarea
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Munca misionaræ 

Când træim conform Evangheliei øi avem parte de bine-
cuvântærile acesteia, noi dorim fireøte, sæ împærtæøim aceste
binecuvântæri cu alflii. Dumnezeu a vorbit despre fericirea ca-
re vine în vieflile noastre când noi împærtæøim Evanghelia Lui:

„Øi dacæ va fi ca voi sæ lucrafli toate zilele propovæduind
pocæinfla cætre acest popor øi vefli aduce chiar numai un suflet
la Mine, ce mare va fi bucuria voastræ cu el în împæræflia
Tatælui Meu!

„Øi acum, dacæ bucuria voastræ va fi mare cu un singur
suflet pe care l-afli adus la mine, în împæræflia Tatælui Meu, ce
mare va fi bucuria voastræ, dacæ vefli aduce mai multe suflete
la Mine!“ (D&L 18:15–16).

Datoria fiecærui membru de a fi misionar

Dumnezeu a declarat cæ munca misionaræ este o respon-
sabilitate a tuturor sfinflilor din zilele din urmæ (vezi D&L
88:81). În calitate de membru al Bisericii Domnului, dumnea-
voastræ putefli, prin bunætatea vieflii øi puterea mærturiei
dumneavoastræ, sæ ajutafli a-i pregæti pe membrii familiei
dumneavoastræ, pe prieteni øi pe alte cunoøtinfle sæ se întâl-
neascæ cu misionarii cu timp deplin.

Cel mai puternic mesaj misionar pe care îl putefli trimite
este propriul dumneavoastræ exemplu de træire a unei viefli
fericite de sfânt din zilele din urmæ. Nu uitafli cæ oamenii nu
se alæturæ Bisericii numai datoritæ principiilor Evangheliei pe
care le învaflæ. Ei se alæturæ pentru cæ simt ceva ce începe sæ le
satisfacæ nevoile spirituale. Dacæ dumneavoastræ suntefli sin-
ceri în relafliile de prietenie cu ei, vor fi capabili sæ simtæ spi-
ritul mærturiei dumneavoastræ øi fericirea.

Pe lângæ stabilirea unui exemplu bun, dumneavoastræ
putefli sæ „fifli totdeauna gata sæ ræspundefli oricui væ cere
socoteala de nædejdea care este în voi“ (1 Petru 3:15).
Dumneavoastræ putefli sæ væ rugafli pentru oportunitæfli de a
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spune altora despre Evanghelia restauratæ. Apoi putefli fi
atenfli, pentru cæ mulfli oameni tânjesc dupæ adevær.

Slujirea misiunilor cu timp deplin

Dupæ învierea Sa, Domnul le-a poruncit discipolilor Sæi:
„ducefli-væ... øi facefli ucenici din toate neamurile, botezându-i
în Numele Tatælui øi al Fiului øi al Sfântului Duh“ (Matei
28:19). În împlinirea acestei porunci, tinerii bærbafli capabili
din Bisericæ au datoria de a se pregæti spiritual, fizic øi emo-
flional pentru a sluji în calitate de misionari cu timp deplin.
Femei singure øi cupluri mature au, de asemenea, ocazia de a
sluji în misiuni cu timp deplin. Dacæ dumneavoastræ dorifli a
sluji într-o misiune cu timp deplin, vorbifli cu episcopul sau
preøedintele dumneavoastræ de ramuræ.

Slujirea membrilor noi ai Bisericii

Munca misionaræ implicæ ajutor øi susflinere acordatæ ce-
lor ce s-au alæturat Bisericii. În timp ce reflectafli asupra aces-
tei responsabilitæfli, nu uitafli cæ membrii noi pot sæ întâmpine
încercæri când se alæturæ Bisericii. Noile lor angajamente soli-
citæ deseori punerea deoparte a vechilor obiønuinfle øi pæræsi-
rea vechilor prieteni øi întoværæøiri. Pe lângæ acesta, Biserica
prezintæ un mod de viaflæ care poate pærea diferit øi solicitant.

Fiecare membru nou al Bisericii are nevoie de trei lucruri:
un prieten, o responsabilitate øi sæ fie hrænit de „cuvântul cel
bun al lui Dumnezeu“ (Moroni 6:4). Dumneavoastræ putefli fi
parte a efortului de a da acest ajutor. Putefli fi oricând un prie-
ten. Chiar dacæ nu suntefli în poziflia de oferire a chemærilor
oficiale sau a responsabilitæflilor în Bisericæ, putefli lucra
aproape de membrii noi în actul de slujire. Øi putefli cæuta
oportunitæfli de a împærtæøi cuvântul lui Dumnezeu cu mem-
brii noi.

Referinfle suplimentare: Matei 16:15; Alma 26:1–16; D&L 60:2; 84:88; 123:12
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Munca pentru întocmirea istoriei familiei øi
genealogia

La 3 aprilie 1836, profetul Ilie a venit la Joseph Smith øi
Oliver Cowdery în templul Kirtland. El le-a conferit puterea
preofliei de a pecetlui, fæcând posibil ca, de-a lungul genera-
fliilor, familiile sæ fie pecetluite. Prin conferirea acestei puteri,
el a împlinit profeflia în care se spunea cæ Domnul avea sæ-l
trimitæ „pentru a întoarce inima pærinflilor spre copii øi inima
copiilor spre pærinflii lor“ (vezi D&L 110:14–16, vezi, de ase-
menea, Maleahi 4:5–6).

Prin munca de întocmire a istoriei familiei, putefli partici-
pa la împlinirea continuæ a acestei profeflii. Putefli afla multe
lucruri despre stræmoøii dumneavoastræ øi dragostea pentru
ei poate creøte. Putefli fi inspirafli de povestirile despre curajul
øi credinfla lor. Putefli læsa mai departe aceastæ moøtenire co-
piilor dumneavoastræ.

Acestea sunt beneficiile pe termen lung ale muncii de în-
tocmire a istoriei familiei, dar nu ele sunt motivele principale
pentru marele efort fæcut de Bisericæ pentru a aduna consem-
nærile genealogice. Toate preocupærile Bisericii legate de istoria
familiei sunt orientate cætre necesitatea de a forma „o legæturæ
sudatæ... între pærinfli øi copii“ (D&L 128:18). Aceastæ legæturæ
sudatæ se creeazæ prin puterea preofliei, prin rânduielile sacre
din templu pe care le primim în numele stræmoøilor noøtri.

Mântuirea celor morfli

Mulfli dintre copiii Tatælui Ceresc au murit færæ a avea
ocazia sæ primeascæ deplinætatea Evangheliei. În mila øi dra-
gostea Sa infinite, Domnul a pregætit calea pentru ca ei sæ do-
bândeascæ o mærturie despre Evanghelie øi sæ primeascæ
rânduielile salvatoare ale preofliei.

În lumea spiritelor, Evanghelia este „predicatæ... acelora
care [au murit] în pæcatele lor, færæ o cunoaøtere a adeværului,
sau în pæcat, dupæ ce i-au respins pe profefli. Lor li s-a propo-
væduit credinfla în Dumnezeu, pocæinfla de pæcat, botezul în
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numele altora pentru iertarea pæcatelor, darul Duhului Sfânt
prin aøezarea mâinilor, øi toate celelalte principii ale
Evangheliei, care era necesar sæ le øtie, pentru a se califica ei în-
øiøi pentru ca sæ poatæ fi judecafli potrivit omului în trup, dar
sæ træiascæ potrivit lui Dumnezeu în spirit“ (D&L 138:32–34).

Mulfli dintre cei din lumea spiritelor îmbræfliøeazæ
Evanghelia. Totuøi, ei nu pot primi rânduielile preofliei pentru
ei înøiøi pentru cæ nu au trupuri fizice. În templele sfinte, noi
avem privilegiul de a primi rânduielile în numele lor. Printre
aceste rânduieli se numæræ botezul, confirmarea, rânduirea
la Preoflia lui Melhisedec (pentru bærbafli), înzestrarea,
pecetluirea cæsætoriei øi pecetluirea copiilor cu pærinflii.
Domnul a revelat aceastæ lucrare profetului Joseph Smith,
restaurând o practicæ ce fusese revelatæ creøtinilor la scurt
timp dupæ învierea lui Isus Hristos (vezi 1 Corinteni 15:29).

Pe mæsuræ ce primifli rânduielile preofliei în numele
acelora care au murit, devenifli un salvator pe Muntele Sion
pentru ei (vezi Obadia 1:21). Fapta dumneavoastræ væ apropie
de spiritul sacrificiului ispæøitor al Salvatorului – efectuafli o
muncæ de salvare pentru alflii, care nu pot s-o facæ pentru ei
înøiøi.

Responsabilitæflile dumneavoastræ în munca de întocmire a
istoriei familiei

În munca de întocmire a istoriei familiei, avefli trei res-
ponsabilitæfli fundamentale:

1. sæ primifli rânduielile din templu pentru dumneavoas-
træ înøivæ øi sæ ajutafli pe membrii de gradul I ai fami-
liei sæ le primeascæ;

2. sæ deflinefli o recomandarea pentru templu valabilæ øi
sæ mergefli la templu cât de des este posibil;

3. sæ adunafli informaflii despre istoria familiei, astfel încât
sæ îi putefli ajuta pe stræmoøii dumneavoastræ sæ pri-
meascæ binecuvântærile templului.

Munca pentru întocmirea istoriei familiei øi genealogia

115



Putefli participa la munca în templu øi de întocmire a is-
toriei familiei, cel puflin într-o anumitæ mæsuræ, oriunde lo-
cuifli sau oricare ar fi condifliile de viaflæ. Este posibil sæ nu
putefli face totul, dar putefli face ceva. Urmætoarele idei væ pot
ajuta sæ începefli:

• consemnafli detalii importante despre propria viaflæ.
Consemnafli data øi locul naøterii dumneavoastræ øi da-
tele botezului øi confirmærii. fiinefli un jurnal personal
pentru a consemna evenimentele importante din viafla
dumneavoastræ, inclusiv experienflele personale care
vor întæri credinfla copiilor dumneavoastræ øi a altor
generaflii viitoare;

• aflafli informaflii despre stræmoøii dumneavoastræ.
Începefli prin a consemna informaflii pe care le avefli în
memorie sau în surse din propria casæ. Consemnafli
informafliile vitale pe care vi le amintifli cu exactitate
sau pe care le putefli gæsi despre frafli, pærinfli, unchi øi
mætuøe, bunici øi stræbunici. Dacæ este posibil, obflinefli
copii ale certificatelor sau altor documente care
cuprind aceste informaflii. Pe mæsuræ ce adunafli mai
multe informaflii, vefli dori sæ cercetafli øi în alte locuri,
cum sunt arhivele publice. Este posibil ca episcopia
sau ramura localæ sæ aibæ un consultant pentru istoria
familiei care sæ væ poatæ ajuta. De asemenea, putefli
vizita locaflia Web oficialæ a Bisericii pentru istoria
familiei: www.familysearch.org;

• pe mæsuræ ce væ identificafli stræmoøii, folosifli schema
genealogicæ øi formularele pentru grup de familie pen-
tru a consemna informafliile pe care le gæsifli. Aceste for-
mulare existæ atât pe hârtie, cât øi în formæ electronicæ în
programele realizate de Bisericæ, de exemplu Personal
Ancestral File (Fiøierul stræmoøilor personali).

Dupæ ce afli adunat informafliile necesare despre stræmo-
øii dumneavoastræ care au murit færæ a primi Evanghelia,
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îngrijifli-væ ca sæ fie efectuatæ munca în templu pentru ei.
Chiar dacæ nu locuifli destul de aproape de un templu pentru
ca dumneavoastræ øi membrii familiei dumneavoastræ sæ
poatæ face munca de rânduire, putefli trimite numele stræmo-
øilor la templu pentru ca alflii sæ facæ munca pentru ei. Putefli
vizita un centru de istorie a familiei din apropiere sau putefli
discuta cu consultantul pentru istoria familiei al episcopiei
sau ramurii locale pentru a afla cum sæ facefli aceasta.

Profetul Joseph Smith a declarat cæ existæ „principii cu pri-
vire la cei morfli øi la cei vii peste care nu putem trece cu uøu-
rinflæ, pentru cæ privesc salvarea noastræ. Pentru cæ salvarea lor
este necesaræ øi esenflialæ pentru salvarea noastræ... cæ færæ noi
ei nu pot ajunge la desævârøire – øi nici noi færæ morflii noøtri
nu putem ajunge la desævârøire“ (D&L 128:15). Prin participa-
rea dumneavoastræ la munca de întocmire a istoriei familiei,
dumneavoastræ øi stræmoøii dumneavoastræ progresafli spre
salvare.

Vezi, de asemenea, Templele

Næscut din nou (Vezi Botezul, Convertirea, Salvarea)

Pace

Multe persoane înfleleg pacea ca o absenflæ a ræzboiului.
Dar noi putem simfli pacea chiar øi în timpul ræzboaielor øi
putem simfli lipsa pæcii atunci când nu este un ræzboi distru-
gætor. Doar absenfla conflictelor nu este de ajuns pentru a
aduce pacea în inimile noastre. Pacea vine prin Evanghelie –
prin ispæøirea lui Isus Hristos, prin slujirea Duhului Sfânt øi
prin credincioøia noastræ, prin pocæirea sinceræ øi prin sluji-
rea sârguincioasæ.

Chiar øi când în jurul dumneavoastræ lumea este în agi-
taflie, putefli sæ primifli binecuvântarea pæcii interioare.
Binecuvântarea va avea efect asupra dumneavoastræ atât
timp cât suntefli fideli mærturiei dumneavoastræ øi atât timp
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cât væ vefli aminti cæ Tatæl Ceresc øi Isus Hristos væ iubesc øi
au grijæ de dumneavoastræ.

Pe lângæ sentimentul de pace, dumneavoastræ putefli in-
fluenfla pacea din familia dumneavoastræ, din comunitatea
dumneavoastræ øi din lume. Dumneavoastræ lucrafli pentru
pace când flinefli poruncile, slujifli, avefli grijæ de membrii fa-
miliei øi de vecini øi împærtæøifli Evanghelia. Lucrafli pentru
pace ori de câte ori ajutafli la uøurarea suferinflei altuia.

Urmætoarele cuvinte ale Salvatorului ne învaflæ cum pu-
tem sæ træim pacea pe care ne-o aduce Evanghelia:

„Dar Mângâietorul, adicæ Duhul Sfânt, pe care-L va tri-
mite Tatæl, în Numele Meu, væ va învæfla toate lucrurile øi væ
va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

Væ las pacea, væ dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dæ
lumea. Sæ nu vi se tulbure inima, nici sæ nu se înspæimânte“
(Ioan 14:26–27).

„Nu væ temefli sæ facefli bine fiii Mei, cæci ceea ce semæ-
nafli, aceea vefli culege; de aceea, dacæ semænafli bine, vefli
culege, de asemenea, bine, drept ræsplata voastræ.

De aceea, nu te teme turmæ micæ; facefli bine; læsafli
pæmântul øi iadul sæ se uneascæ împotriva voastræ, pentru cæ,
dacæ voi suntefli zidifli pe piatra Mea, ei nu pot birui.

Iatæ, Eu nu te condamn pe tine; du-te øi sæ nu mai pæcæ-
tuieøti; îndeplineøte cu seriozitate lucrarea pe care Eu fli-am
poruncit-o.

Întoarce-te cætre Mine în fiecare gând; nu te îndoi, nu te teme.
Priveøte rænile care Mi-au stræpuns coasta øi, de aseme-

nea, semnele cuielor din mâinile øi picioarele Mele; fii cre-
dincios, pæzeøte poruncile Mele øi vei moøteni împæræflia
cerurilor“ (D&L 6:33–37).

„V-am spus aceste lucruri ca sæ avefli pace în Mine. În lu-
me vefli avea necazuri; dar îndræznifli, Eu am biruit lumea“
(Ioan 16:33).

Atât timp cât væ amintifli de Salvator øi Îl urmafli, putefli
cu adeværat sæ fifli bucuroøi. Putefli experimenta pacea adevæ-
ratæ, durabilæ, în toate timpurile. Putefli sæ gæsifli speranflæ în
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primele cuvinte ale Salvatorului adresate ucenicilor Sæi dupæ
învierea Sa: „Pace vouæ!“ (Ioan 20:19).

Referinfle suplimentare: D&L 59:23

Vezi, de asemenea, Caritate, Duhul Sfânt, Speranflæ, Isus Hristos, Iubire,
Slujire, Ræzboi

Paradisul

În scripturi, cuvântul paradis este folosit în moduri diferite.
Primul, denumeøte un loc de pace øi fericire în lumea spiritelor
de dupæ moarte, rezervat celor care au fost botezafli øi care au
ræmas credincioøi (vezi Alma 40:12; Moroni 10:34). Aceia care se
aflæ în închisoarea spiritelor au ocazia de a învæfla Evanghelia
lui Isus Hristos, de a se pocæi de pæcatele lor øi de a primi rân-
duielile botezului øi confirmærii datoritæ muncii pe care o facem
noi în temple (vezi D&L 138:30–35). Dupæ aceasta, ei pot intra
în paradis.

Al doilea sens al cuvântului paradis se gæseøte în relatarea
lui Luca despre ræstignirea Salvatorului. Când Isus era pe
curce, un hofl care era øi el ræstignit, I-a spus: „Doamne, adu-
fii aminte de mine, când vei intra în împæræflia Ta!“ (Luca
23:42). Conform cu Luca 23:43, Domnul a ræspuns: „Adeværat
îfli spun cæ astæzi vei fi cu Mine în rai”. Profetul Jospeh Smith
a explicat cæ aici a fost o greøealæ de traducere; Domnul a
spus de fapt, cæ hoflul va fi cu El în lumea spiritelor.

Cuvântul paradis se gæseøte øi în 2 Corinteni 12:4, unde se
referæ probabil la împæræflia celestialæ. În al zecelea Articol de
credinflæ, cuvântul paradis descrie gloria pæmântului în
perioada mileniului.

Vezi, de asemenea, Moartea fizicæ, Planul salværii, Învierea

Pæcat

Când noi nu ne supunem benevol poruncilor lui
Dumnezeu, pæcætuim. Noi pæcætuim øi când eøuæm sæ

Pæcat

119



acflionæm în dreptate în ciuda cunoøtinflelor noastre despre
adevær (vezi Iacov 4:17).

Domnul a spus: „nu pot sæ tolerez pæcatul nici în cel mai
mic grad“ (D&L 1:31). Rezultatul pæcatului este retragerea
Duhului Sfânt iar în eternitate, incapacitatea de a træi în pre-
zenfla Tatælui nostru Ceresc, pentru cæ „nici un lucru necurat
nu poate locui cu Dumnezeu“ (1 Nefi 10:21).

Fiecare dintre noi a încælcat porunci sau a eøuat sæ acflio-
neze în acord cu înflelegerea noastræ despre adevær. Apostolul
Ioan ne-a învæflat: „Dacæ zicem cæ n-avem pæcat, ne înøelæm
singuri, øi adeværul nu este în noi. Dacæ ne mærturisim pæca-
tele, El este credincios øi drept, ca sæ ne ierte pæcatele øi sæ ne
curæfleascæ de orice nelegiuire“ (1 Ioan 1:8–9). Prin ispæøirea
lui Isus Hristos, noi putem sæ ne pocæim øi sæ fim iertafli de
pæcatele noastre.

Referinfle suplimentare: Romani 3:23; 6:23; Alma 5:41–42; 11:37; Helaman
5:10–11; D&L 82:1–3; 88:34–35

Pæcatul iniflial

Din cauza cæderii lui Adam øi a Evei, tofli oamenii træiesc
într-o stare decæzutæ, separafli de Dumnezeu øi supuøi morflii
fizice. Totuøi, nu suntem condamnafli prin ceea ce numim
„pæcatul iniflial”. Altfel spus, nu suntem ræspunzætori pentru
pæcatul lui Adam din Grædina Edenului. Profetul Joseph Smith
a spus: „Noi credem cæ oamenii vor fi pedepsifli pentru propriile
lor pæcate øi nu pentru greøeala lui Adam“ (Articolele de
credinflæ 1:2).

Prin ispæøire, Salvatorul a plætit preflul pentru pæcatul din
Grædina Edenului (vezi Moise 6:53). El ne-a dat asigurarea
învierii øi promisiunea cæ, în baza credincioøiei noastre, ne
putem întoarce sæ træim pentru totdeauna în prezenfla Tatælui
nostru Ceresc.

Vezi, de asemenea, Cæderea
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Perforarea diferitelor pærfli ale trupului

Profeflii din zilele din urmæ descurajeazæ cu tærie perfo-
rarea diferitelor pærfli ale trupului, cu excepflia scopurilor me-
dicale. Dacæ fetele sau femeile doresc sæ îøi perforeze lobul
urechii, ele sunt încurajate sæ poarte doar o singuræ pereche
de cercei modeøti.

Cei care aleg sæ nu se supunæ acestui sfat aratæ o lipsæ de
respect faflæ de sine øi faflæ de Dumnezeu. Într-o zi, ei vor
regreta decizia lor.

Apostolul Pavel ne-a învæflat despre importanfla trupurilor
noastre øi despre pericolul ca noi sæ le pângærim în mod voit:
„Nu øtifli cæ voi suntefli Templul lui Dumnezeu, øi cæ Duhul lui
Dumnezeu locuieøte în voi? Dacæ nimiceøte cineva Templul lui
Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; cæci Templul lui
Dumnezeu este sfânt: øi aøa suntefli voi“ (1 Corinteni 3:16–17).

Vezi, de asemenea, Modestia, Tatuajele

Perla de Mare Prefl (Vezi Scripturi)

Planul salværii

În existenfla premuritoare, Tatæl Ceresc a pregætit un plan
pentru a ne permite sæ devenim asemænætori Lui øi sæ primim
plinætatea bucuriei. Scripturile se referæ la acest plan ca la
„planul salværii“ (Alma 24:14; Moise 6:62), „marele plan al
fericirii“ (Alma 42:8), „planul mântuirii“ (Iacov 6:8; Alma
12:30) øi „planul milei“ (Alma 42:15).

Planul salværii reprezintæ plinætatea Evangheliei. Cuprinde
crearea, cæderea, ispæøirea lui Isus Hristos øi toate legile, rân-
duielile øi doctrinele Evangheliei. Libertatea moralæ, capacita-
tea de a alege pentru noi înøine, este, de asemenea, esenflialæ în
planul Tatælui Ceresc. Datoritæ acestui plan, noi putem sæ de-
venim perfecfli prin ispæøire, sæ primim o plinætate a bucuriei øi
putem sæ træim pentru totdeauna în prezenfla lui Dumnezeu.
Relafliile noastre de familie pot dura pentru eternitate.
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Dumneavoastræ suntefli parte din planul Tatælui Ceresc øi
experienfla dumneavoastræ eternæ poate fi divizatæ în trei
pærfli principale: viafla premuritoare, viafla muritoare, viafla de
dupæ moarte. Pe mæsuræ ce înflelegefli planul, gæsifli ræspun-
surile la întrebæri adresate de atât de mulfli: De unde am
venit? De ce suntem aici? Unde mergem dupæ aceastæ viaflæ?

Viafla premuritoare

Înainte de a fi næscut pe pæmânt, afli træit în prezenfla Tatælui
Ceresc ca unul dintre copiii Sæi de spirit. În aceastæ existenflæ pre-
muritoare, afli luat parte la un consiliu împreunæ cu ceilalfli copii
de spirit ai Tatælui Ceresc. În cadrul acelui consiliu, Tatæl Ceresc
a prezentat marele Sæu plan al fericirii (vezi Avraam 3:22–26).

Conform planului fericirii, Isus Hristos din viafla premuri-
toare, Întâiul Fiu næscut al Tatælui în spirit, a fæcut legæmânt sæ
fie Salvatorul (vezi Moise 4:2; Avraam 3:27). Acelora care I-au
urmat pe Tatæl Ceresc øi pe Isus Hristos li s-a permis sæ vinæ pe
pæmânt pentru a experimenta mortalitatea øi progresul spre
viafla veønicæ. Lucifer, un alt copil de spirit al lui Dumnezeu, 
s-a ræzvrætit împotriva planului øi „a cæutat sæ distrugæ liber-
tatea de a alege a omului“ (Moise 4:3). El a devenit Satana,
øi împreunæ cu cei care l-au urmat au fost aruncafli din cer øi li
s-au refuzat privilegiile de a primi un trup fizic øi de a experi-
menta mortalitatea (vezi Moise 4:4; Avraam 3:27–28).

De-a lungul vieflii premuritoare, v-afli format identitatea
øi v-afli dezvoltat capacitæflile spirituale. Binecuvântat cu da-
rul libertæflii de a alege, afli luat decizii importante, cum ar fi
decizia de a urma planul Tatælui Ceresc. Aceste decizii v-au
influenflat viafla øi atunci øi acum. V-afli dezvoltat inteligenfla
øi afli învæflat sæ iubifli adeværul øi v-afli pregætit sæ venifli pe
pæmânt unde putefli continua sæ progresafli.

Viafla muritoare

Acum experimentafli viafla muritoare. Spiritul dumnea-
voastræ este unit cu trupul dumneavoastræ, oferindu-væ ocazii
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de a væ dezvolta în moduri care nu erau posibile în viafla pre-
muritoare. Aceastæ parte a existenflei dumneavoastræ este o pe-
rioadæ de învæflare în care putefli sæ dovedifli cæ alegefli sæ venifli
la Hristos øi sæ væ pregætifli sæ fifli demni de viafla veønicæ. Este,
de asemenea, o perioadæ în care îi putefli ajuta pe alflii sæ gæ-
seascæ adeværul øi sæ obflinæ o mærturie despre planul salværii.

Viafla de dupæ moarte

Când murifli, spiritul dumneavoastræ va intra în lumea spi-
ritelor øi va aøtepta învierea. În momentul învierii, spiritul 
øi trupul dumneavoastræ se vor reuni, vefli fi judecat øi primit 
într-o împæræflie de glorie. Gloria pe care o vefli moøteni va de-
pinde de profunzimea convertirii dumneavoastræ øi de supu-
nerea faflæ de poruncile Domnului (vezi Împæræflii de glorii, pag.
92–95). Va depinde de felul în care „afli primit mærturia despre
Hristos“ (D&L 76:51; vezi, de asemenea, versetele 74, 79, 101).

Binecuvântæri prin cunoaøterea planului

O mærturie despre planul salværii væ poate da speranflæ øi
un scop când væ înfruntafli cu dificultæflile vieflii. Putefli gæsi
reasigurarea în cunoaøterea faptului cæ suntefli un copil al lui
Dumnezeu øi cæ afli træit în prezenfla Sa înainte de a fi næscufli
pe pæmânt. Putefli afla sensul vieflii dumneavoastræ prezente,
øtiind cæ faptele dumneavoastræ din timpul vieflii muritoare
vor influenfla destinul dumneavoastræ etern. Având aceastæ
cunoaøtere, væ putefli baza deciziile importante mai degrabæ
pe adeværurile eterne decât pe circumstanflele schimbætoare
ale vieflii. Væ putefli îmbunætæfli continuu relaflia cu membrii
familiei dumneavoastræ, bucurându-væ de promisiunea cæ fa-
milia dumneavoastræ poate fi veønicæ. Putefli gæsi bucurie în
mærturia dumneavoastræ despre ispæøire øi despre poruncile,
rânduielile, legæmintele øi doctrinele Domnului, øtiind cæ
„acela care face lucrærile dreptæflii va primi ræsplata lui, chiar
pace în aceastæ lume øi viaflæ veønicæ în lumea care va veni“
(D&L 59:23).
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Referinfle suplimentare: 2 Nefi 2:5–30; 10:23–25; Alma 12:24–37; 22:12–14;
42; Moise 6:47–62

Vezi, de asemenea, Libertatea de a alege, Ispæøirea lui Isus Hristos, Creaflia,
Moartea, fizicæ, Moartea spiritualæ, Cæderea, Dumnezeu Tatæl, Evanghelia,
Rai, Iad, Isus Hristos, Împæræflii de glorie, Paradis, Învierea

Pocæinfla

Pocæinfla este unul din primele principii ale Evangheliei
(vezi Articolele de credinflæ 1:4). Este esenflialæ pentru ferici-
rea dumneavoastræ în aceastæ viaflæ øi în toatæ eternitatea.
Pocæinfla este mai mult decât o recunoaøtere a faptelor
greøite. Este o schimbare a mentalitæflii øi a inimii care væ dæ
o nouæ cunoaøtere a lui Dumnezeu, despre dumneavoastræ
øi despre lume. Aceasta include lepædarea de pæcat øi întoar-
cerea la Dumnezeu pentru iertare. Este motivatæ de dragos-
tea faflæ de Dumnezeu øi de dorinfla sinceræ de a se supune
poruncilor Lui.

Necesitatea pocæinflei

Domnul a declarat cæ „nici un lucru necurat nu poate
moøteni împæræflia cerului“ (Alma 11:37). Pæcatele voastre væ
fac necurafli – nedemni de a væ întoarce øi de a træi în prezen-
fla Tatælui dumneavoastræ Ceresc. Ele væ chinuie sufletele în
aceastæ viaflæ.

Prin ispæøirea lui Isus Hristos, Tatæl Ceresc v-a oferit sin-
gura cale pentru a fi iertafli de pæcatele dumneavoastræ (vezi
„Iertare“ paginile 70–72). Isus Hristos a suferit pedeapsa pen-
tru pæcatele dumneavoastræ astfel încât sæ putefli fi iertafli
dacæ væ pocæifli cu sinceritate. Pe mæsuræ ce væ pocæifli øi væ
încredefli în îndurarea Sa salvatoare, vefli fi curæflafli de pæca-
tele dumneavoastræ. El a declarat:

„Eu îfli poruncesc sæ te pocæieøti – pocæieøte-te ca nu cum-
va sæ te lovesc cu toiagul cuvântului Meu øi cu furia Mea øi cu
mânia Mea øi ca nu cumva suferinflele tale sæ fie dureroase –
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øi tu nu øtii cât de dureroase sunt, nu øtii cât de cumplite sunt,
da, nu øtii cât sunt de greu de suportat.

Cæci iatæ, Eu, Dumnezeu, am suferit aceste lucruri pentru
tofli, pentru ca ei sæ nu sufere, dacæ ei se vor pocæi;

Dar dacæ nu se vor pocæi, ei trebuie sæ sufere la fel ca øi Mine;
Suferinfle care M-au fæcut, chiar pe Mine, Dumnezeu, 

Cel mai mare dintre tofli, sæ tremur de durere øi sæ sângerez din
fiecare por øi sæ sufær atât în trup, cât øi în spirit – øi aø fi dorit
sæ nu fiu obligat sæ beau paharul amar øi apoi sæ dau înapoi –

Cu toate acestea, slavæ Tatælui, am bæut øi am terminat
tot ce am pregætit pentru copiii oamenilor“ (D&L 19:15–19).

Pericolul amânærii pocæirii

Nu facefli speculaflii logice despre pæcatele dumneavoas-
træ øi nu amânafli pocæinfla. Amulec a avertizat: „Aceastæ viaflæ
este pentru oameni timpul în care sæ se pregæteascæ sæ-L
întâlneascæ pe Dumnezeu; da, iatæ, ziua acestei viefli este ziua
în care oamenii trebuie sæ-øi facæ muncile lor... Væ implor de
aceea, sæ nu amânafli ziua pocæinflei voastre pânæ la sfârøit;
cæci dupæ aceastæ zi din viaflæ, care ne este datæ nouæ ca sæ ne
pregætim pentru veønicie, iatæ, dacæ noi nu îmbunætæflim tim-
pul nostru cât suntem în aceastæ viaflæ, atunci va veni noaptea
întunecimii, în care nici o muncæ nu poate fi înfæptuitæ“ (Alma
34:32–33).

Elemente ale pocæinflei

Pocæinfla este un proces dureros, dar conduce la iertare øi
pace de duratæ. Prin profetul Isaia, Domnul a spus: „De vor fi
pæcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zæpada; de
vor fi roøii ca purpura, se vor face ca lâna“ (Isaia 1:18). În
aceastæ dispensaflie Domnul a promis: „Acela care s-a pocæit
de pæcatele lui este iertat øi Eu, Domnul, nu-Mi mai amintesc
de ele“ (D&L 58:42). Pocæinfla include urmætoarele elemente:
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Credinfla în Tatæl Ceresc øi în Isus Hristos Puterea pæcatului
este mare. Pentru a deveni liberi de el, trebuie sæ væ întoarcefli
spre Tatæl Ceresc øi sæ væ rugafli cu credinflæ. Satana ar putea
încerca sæ væ convingæ asupra faptului cæ nu suntefli demni de
a væ ruga – cæ Tatæl Ceresc este atât de nemulflumit de dum-
neavoastræ, încât nu va asculta niciodatæ rugæciunile dum-
neavoastræ. Aceasta este o minciunæ. Tatæl Ceresc este mereu
pregætit sæ væ ajute, dacæ vefli veni la El cu o inimæ pocæitæ. El
are puterea sæ væ vindece øi sæ væ ajute sæ triumfafli asupra
pæcatului.

Pocæinfla este un fapt al credinflei în Isus Hristos – o recu-
noaøtere a puterii ispæøirii Sale. Nu uitafli cæ putefli sæ fifli iertafli
doar în condifliile Lui. Pe mæsuræ ce înflelegefli cu recunoøtinflæ
ispæøirea Sa øi puterea Sa de a væ curæfla de pæcat, vefli fi în stare
sæ „aplicafli credinfla prin pocæinflæ“ (Alma 34:17).

Întristarea din cauza pæcatului Pentru a fi iertat, dumnea-
voastræ trebuie în primul rând, sæ recunoaøtefli în sinea dum-
nevoastræ cæ afli pæcætuit. Dacæ væ stræduifli sæ træifli conform
Evangheliei, o astfel de recunoaøtere væ va conduce la „întris-
tare dupæ voia lui Dumnezeu”, care „aduce pocæinflæ care du-
ce la mântuire” (2 Corinteni 7:10). Întristarea dupæ voia lui
Dumnezeu nu vine datoritæ consecinflelor naturale a pæcatului
sau datoritæ temerii de pedeapsæ; mai degrabæ, aceasta vine
din înflelegerea faptului cæ I-afli nemulflumit pe Tatæl Ceresc øi
pe Salvatorul dumneavoastræ. Când træifli întristarea dupæ
voia lui Dumnezeu, avefli dorinfla sinceræ de schimbare øi
dorinfla de a væ supune fiecærei cerinfle pentru iertare.

Mærturisirea „Cine îøi ascunde færædelegile, nu propæøeøte,
dar cine le mærturiseøte øi se lasæ de ele, capætæ îndurare“
(Proverbe 28:13). Esenflial pentru iertare este dorinfla de a dez-
vælui Tatælui Ceresc tot ce afli fæcut. Îngenuncheafli înaintea Lui
în rugæciune umilæ, recunoscând pæcatele dumneavoastræ.
Mærturisifli ruøinea øi vinovæflia dumneavoastræ øi dupæ aceea,
cerefli ajutor.

Pæcatele grave, precum încælcarea legii castitæflii, væ pot
pune în pericol calitatea de membru al Bisericii. De aceea,
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trebuie sæ mærturisifli aceste pæcate Domnului øi reprezen-
tanflilor Sæi din Bisericæ. Aceasta se face prin grija episcopu-
lui sau a preøedintelui dumneavoastræ de ramuræ øi probabil
a preøedintelui dumneavoastræ de flæruø sau misiune, care
slujesc în calitate de supraveghetori øi judecætori în Bisericæ.
Deøi numai Domnul poate sæ ierte pæcatele noastre, aceøti
conducætori ai preofliei joacæ un rol important în procesul
pocæinflei. Ei vor pæstra confidenflialitatea øi væ vor ajuta pe
parcursul întregului proces al pocæinflei. Fifli complet sinceri
cu ei. Dacæ mærturisifli doar în parte, menflionând doar gre-
øelile mai mici, nu vefli fi în stare sæ rezolvafli pæcatele mult
mai serioase øi nedescoperite. Cu cât vefli începe mai devre-
me procesul, cu atât mai repede vefli gæsi pacea øi fericirea ce
vin împreunæ cu miracolul iertærii.

Abandonarea pæcatului Cu toate cæ mærturisirea este un ele-
ment esenflial al pocæinflei, aceasta nu este de ajuns. Domnul a
spus: „În acest mod vefli cunoaøte, dacæ un om se pocæieøte de
pæcatele lui – iatæ, el le va mærturisi øi le va abandona“ (D&L
58:43).

Menflinefli o hotærâre fermæ, permanentæ, cæ nu vefli repeta
niciodatæ pæcatul. Dacæ flinefli acest legæmânt, nu vefli mai
experimenta niciodatæ durerea acelui pæcat.

Îndepærtafli-væ imediat de orice situaflie periculoasæ. Dacæ
o anumitæ situaflie væ face sæ pæcætuifli, sau ar putea sæ væ facæ
sæ pæcætuifli, plecafli. Nu putefli sæ ræmânefli în ispitæ øi sæ væ
aøteptafli sæ depæøifli pæcatul.

Restituirea Trebuie sæ reparafli cât de mult putefli tot ceea
ce a fost prejudiciat de faptele dumneavoastræ, indiferent cæ
este vorba de bunurile cuiva sau reputaflia cuiva. Repararea
din proprie inifliativæ aratæ Domnului cæ vefli face tot ce putefli
pentru a væ pocæi.

Un mod de viaflæ drept Nu este de ajuns doar sæ încercafli sæ
rezistafli ræului sau sæ væ eliberafli viafla de pæcat. Trebuie sæ
umplefli vieflile dumneavoastræ cu dreptate øi sæ væ angajafli în
activitæfli care aduc puteri spirituale. Studiafli în profunzime
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scripturile. Rugafli-væ zilnic pentru ca Domnul sæ væ dea pu-
tere mai mare decât cea pe care o avefli. Din când în când,
postifli pentru binecuvântæri speciale.

Supunerea completæ aduce puterea completæ a Evangheliei
în vieflile dumneavoastræ, incluzând o putere mai mare de a în-
frunta slæbiciunile dumneavoastræ. Aceastæ supunere include
acfliunile pe care dumneavoastræ iniflial nu le-afli considerat ca
fiind parte a pocæirii, cum ar fi frecventarea adunærilor, plætirea
zeciuielii, slujirea øi a ierta pe alflii. Domnul a promis: „Cel care
se pocæieøte øi îndeplineøte poruncile Domnului va fi iertat“
(D&L1:32).

Referinfle suplimentare: Luca 15:11–32; 2 Nefi 9:19–24; Mosia 4:1–3,
10–13; 26:30–31; D&L 18:10–16

Vezi, de asemenea, Ispæøirea lui Isus Hristos, Botezul, Consiliul Disciplinar
al Bisericii, Credinflæ, Iertare, Planul Salværii, Pæcatul, Ispita

Pornografia

Pornografie este orice material care sugereazæ sau descrie
corpul omenesc sau un comportament sexual într-un mod care
trezeøte sentimente sexuale. Este ræspânditæ prin multele mijloa-
ce media, inculzând ziare, cærfli, televiziune, filme, muzicæ øi in-
ternet. Este la fel de dæunætoare pentru spirit cum sunt tutunul,
alcoolul øi drogurile pentru corp. Utilizarea materialelor porno-
grafice în orice mod este o încælcare a poruncii lui Dumnezeu:
„Sæ nu... comifli adulter... nici sæ nu faci nimic asemænætor“ (D&L
59:6). Aceasta poate duce la alte pæcate grave. Membrii Bisericii
trebuie sæ evite pornografia în orice formæ øi trebuie sæ se opunæ
producfliei, distribufliei øi folosirii acesteia.

Pornografia este o dependenflæ tragicæ. La fel ca øi alte
vicii, aceasta conduce oamenii sæ experimenteze øi sæ caute
stimulatori mai puternici. Dacæ experimentafli øi væ læsafli sæ
ræmânefli prinøi în capcana acesteia, aceasta væ va distruge,
væ va degrada mintea, inima øi spiritul dumneavoastræ.
Aceasta væ va jefui de respectul de sine øi de frumuseflea vie-
flii. Aceasta væ va trage în jos øi væ va conduce la gânduri rele
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øi la posibile fapte rele. Aceasta va dæuna teribil relafliilor
dumneavoastræ de familie.

Din cauza naturii de dependenflæ faflæ de pornografie øi a
ræului pe care îl poate cauza corpului øi spiritului, slujitorii
lui Dumnezeu ne-au avertizat sæ ne ferim de aceasta. Dacæ
suntefli prinøi în capcana pornografiei, oprifli-væ imediat øi
cerefli ajutor. Prin procesul de pocæinflæ, dumneavoastræ pu-
tefli sæ primifli iertare øi sæ gæsifli speranflæ în Evanghelie.
Mergefli la episcopul sau preøedintele dumneavoastræ de ra-
muræ pentru a fi îndrumafli cum putefli sæ învingefli problema
dumneavoastræ øi cæutafli vindecarea prin ispæøirea lui Isus
Hristos. Rugafli-L pe Domnul sæ væ dea puterea de a învinge
aceastæ dependenflæ teribilæ.

Referinfle suplimentare: Matei 5:27–28; Romani 6:12; Alma 39:9; D&L 42:23

Vezi, de asemenea, Castitatea, Ispita

Postul øi darurile de post

A posti înseamnæ a nu mânca øi a nu bea, în mod voluntar,
o anumitæ perioadæ de timp. Postul combinat cu rugæciunea
sinceræ væ poate ajuta sæ væ pregætifli pe dumneavoastræ øi pe
alflii sæ primifli binecuvântærile lui Dumnezeu.

Scopurile postului

O datæ, Salvatorul a scos diavolul dintr-un copil øi a fo-
losit aceastæ experienflæ pentru a-i învæfla pe ucenicii Sæi des-
pre puterea rugæciunii øi a postului. Ucenicii L-au întrebat:
„Noi de ce n-am putut sæ-l scoatem?“ Isus a ræspuns: „Din
pricina puflinei voastre credinfle. Adeværat væ spun cæ, dacæ
afli avea credinflæ cât un græunte de muøtar, afli zice muntelui
acestuia: ‘Mutæ-te de aici colo’, øi s-ar muta; nimic nu v-ar fi
cu neputinflæ. Dar acest soi de draci nu iese afaræ decât cu
rugæciune øi cu post“ (vezi Matei 17:14–21).

Aceastæ relatare ne învaflæ cæ rugæciunea øi postul pot da
mai multæ putere acelora care dau øi primesc binecuvântæri
ale preofliei. Relatarea se poate aplica øi eforturilor personale
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de a træi potrivit Evangheliei. Dacæ avefli o slæbiciune sau un
pæcat pentru care afli luptat ca sæ-l depæøifli, poate trebuie sæ
postifli øi sæ væ rugafli pentru a primi ajutorul sau iertarea pe
care o dorifli. Ca øi demonul scos de Hristos, dificultatea cu
care væ confruntafli ar putea fi de soiul care se va rezolva nu-
mai prin post øi rugæciune.

Putefli posti în multe scopuri. Postul este un mod de a-L
preaslævi pe Dumnezeu øi a ne exprima recunoøtinflæ faflæ de
El (vezi Luca 2:37; Alma 45:1). Putefli posti în timp ce îl rugafli
pe Tatæl Ceresc sæ îibinecuvânteze pe cei bolnavi sau în sufe-
rinflæ (vezi Matei 17:14–21). Postul væ poate ajuta, pe dum-
neavoastræ øi pe cei dragi dumneavoastræ, sæ primifli revelaflie
personalæ øi sæ devenifli convertifli la adevær (vezi Alma 5:46;
6:6). Prin post putefli câøtiga tærie sæ rezistafli ispitei (vezi Isaia
58:6). Putefli posti în timp ce væ stræduifli sæ devenifli mai umili
în fafla lui Dumnezeu øi sæ væ exercitafli credinfla în Isus
Hristos (vezi Omni 1:26; Helaman 3:35). Putefli posti pentru a
primi îndrumare în împærtæøirea Evangheliei øi îndeplinirea
cu credinflæ øi sârguinflæ a chemærilor în Bisericæ (vezi Faptele
apostolilor 13:2–3; Alma 17:3, 9; 3 Nefi 27:1–2). Postul poate
însofli tristeflea sau jalea celui drept (vezi Alma 28:4–6;
30:1–2).

Duminica de post

Biserica stabileøte o duminicæ, de obicei prima, din fiecare
lunæ ca zi de post. Respectarea cum se cuvine a duminicii de
post include a nu mânca øi a nu bea timp de douæ mese con-
secutive, a participa la adunarea de post øi mærturie øi a da da-
ruri de post pentru a ajuta la îngrijirea acelora care au nevoie.

Darul de post trebuie sæ aibæ cel puflin valoarea a douæ
mese pe care nu le servifli. Când este posibil, fifli generoøi øi
dafli mai mult decât aceastæ sumæ.

Pe lângæ respectarea zilei de post stabilite de conducætorii
Bisericii, putefli posti în oricare altæ zi, în funcflie de nevoile
dumneavoastræ øi nevoile altora. Totuøi, nu trebuie sæ postifli
prea frecvent sau perioade de timp prea lungi.
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Adeværatul post

În Cuvântarea de pe munte, Isus a vorbit despre modul
de a posti cu adeværat. El a vorbit împotriva ipocriflilor care,
atunci când postesc, „îøi sluflesc feflele, ca sæ arate oamenilor
cæ postesc”. Nu lua o înfæfliøare care sæ arate oamenilor ne-
prihænirea, ci posteøte „Tatælui tæu, care este în ascuns; øi
Tatæl tæu, care vede în ascuns, îfli va ræsplæti“ (Matei 6:16–18).

Profetul Isaia a propovæduit, de asemenea, despre adeværa-
tul spirit al postului: „Iatæ postul plæcut Mie: dezleagæ lanflurile
ræutæflii, deznoadæ legæturile robiei, dæ drumul celor asuprifli øi
rupe orice fel de jug; împarte-fli pâinea cu cel flæmând, øi adu în
casa ta pe nenorociflii færæ adæpost; dacæ vezi pe un om gol, aco-
peræ-l, øi nu întoarce spatele semenului tæu“ (Isaia 58:6–7).

Isaia a depus, de asemenea, mærturie despre binecuvân-
tærile pe care le primim când ne supunem legii postului:
„Atunci lumina ta va ræsæri ca zorile, øi vindecarea ta va în-
colfli repede; neprihænirea ta îfli va merge înainte, øi slava
Domnului te va însofli. Atunci tu vei chema, øi Domnul va
ræspunde, vei striga øi El va zice: ‘Iatæ-Mæ!’... Dacæ vei da
mâncarea ta celui flæmând, dacæ vei sætura sufletul lipsit,
atunci lumina ta va ræsæri pentru întunecime, øi întunericul
tæu va fi ca ziua næmeaza mare! Domnul te va cælæuzi neîn-
cetat, îfli va sætura sufletul chiar în locuri færæ apæ, øi va da din
nou putere mædularelor tale; vei fi ca o grædinæ bine udatæ,
ca un izvor ale cærui ape nu seacæ“ (Isaia 58:8–11).

Referinfle suplimentare: 3 Nefi 13:16–18; D&L 59:12–14; 88:76, 119

Vezi, de asemenea, Rugæciunea

Preacurvie (Vezi Castitate)

Preaslævire

A-L preaslævi pe Dumnezeu înseamnæ a-I da dragostea,
respectul, slujirea øi devotamentul dumneavoastræ. Domnul 
i-a poruncit lui Moise: „Preaslæveøte-L pe Dumnezeu, pentru
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cæ numai pe El trebuie sæ-L slujeøti“ (Moise 1:15). În aceastæ
dispensaflie El a poruncit: „Iubeøte-L pe Domnul, Dumnezeul
tæu, cu toatæ inima ta, cu tot sufletul tæu, cu tot cugetul tæu øi
cu toatæ tæria ta; øi Îl vei sluji în numele lui Isus Hristos“ (D&L
59:5). Dacæ punefli pe oricare persoanæ sau lucru mai presus
de dragostea faflæ de Dumnezeu, atunci dumneavoastræ prac-
ticafli o preaslævire falsæ sau idolatrie (vezi Exodul 20:3–6).

Rugæciunea este una dintre modalitæflile prin care putefli
sæ-L preaslævifli pe Tatæl. Alma l-a învæflat pe fiul sæu,
Helaman: „Imploræ-L pe Dumnezeu pentru tot sprijinul; da,
ca toate faptele tale sæ fie în Domnul; øi oriunde te duci, fæ ca
acestea sæ fie în Domnul; da, fæ ca toate gândurile tale sæ fie
îndreptate cætre Domnul; da, ca toate simflirile inimii tale sæ
fie puse în Domnul, în vecii vecilor“ (Alma 37:36).

Trebuie sæ participafli la adunærile Bisericii în spiritul
preaslævirii. Domnul a poruncit: „Pentru ca sæ pofli sæ te pæs-
trezi mai neîntinat de lume, du-te la casa de rugæciuni øi oferæ
sacramentele tale în ziua Mea sfântæ; pentru cæ, adeværat,
aceasta este ziua care a fost stabilitæ pentru voi pentru a væ
odihni de munca voastræ øi pentru a exprima devofliunea
voastræ Celui Prea Înalt“ (D&L 59:9–10).

Participarea la rânduielile preofliei este, de asemenea,
o parte din preaslævirea fæcutæ de dumneavostræ. În timp ce
luafli cu veneraflie din împærtæøanie øi frecventafli templu,
dumneavoastræ væ amintifli øi-L preaslævifli pe Tatæl Ceresc øi
væ exprimafli recunoøtinfla pentru Fiul Sæu, Isus Hristos.

Pe lângæ a aræta expresii exterioare de preaslævire, dum-
neavoastræ trebui sæ avefli o atitudine de preaslævire oriunde
mergefli øi în orice facefli. Alma a predicat acest principiu unui
grup de oameni care au fost alungafli din locurile lor de preas-
lævire. El i-a ajutat pe ei sæ vadæ cæ preaslævirea adeværatæ nu
este limitatæ doar la o singuræ zi din sæptæmânæ (vezi Alma
32:11). Vorbind aceluiaøi grup de oameni, prietenul lui Alma,
Amulek, i-a încurajat spunându-le: „preaslævifli pe Dumnezeu
în orice loc v-afli afla, în spirit øi în adevær“ (Alma 34:38).
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Referinfle suplimentare: Psalmi 95:6–7; Mosia 18:25; Alma 33:2–11; D&L
20:17–19, 29; Articolele de credinflæ 1:11

Vezi, de asemenea, Post øi Darul de post, Dumnezeu Tatæl, Iubire,
Rugæciune, Sabat

Preot (Vezi Preoflia aaronicæ; Administrarea în Bisericæ , Preoflia) 

Preoflia

Preoflia este puterea øi autoritatea veønicæ a lui Dumnezeu.
Prin preoflie, Dumnezeu a creat øi guverneazæ cerul øi pæmân-
tul. Prin aceastæ putere El învie øi exaltæ pe copiii Sæi, fæcând sæ
se întâmple „nemurirea øi viafla veønicæ a omului“ (Moise 1:39).

Autoritatea preofliei datæ bærbaflilor pe pæmânt

Dumnezeu dæ autoritatea preofliei bærbaflilor demni,
membri ai Bisericii, pentru ca ei sæ poatæ acfliona în numele
Sæu pentru salvarea copiilor Sæi. Deflinætorii preofliei pot fi
autorizafli sæ predice Evanghelia, sæ efectueze rânduielile sal-
værii øi sæ guverneze împæræflia lui Dumnezeu de pe pæmânt.

Membri bærbafli ai Bisericii pot începe slujirea în preoflie
când împlinesc vârsta de 12 ani. Ei încep prin a defline Preoflia
aaronicæ øi mai târziu, se pot califica pentru a le fi conferitæ
Preoflia lui Melhisedec. În etape diferite din vieflile lor, pe mæ-
suræ ce se pregætesc sæ primeascæ diferite responsabilitæfli, ei
deflin diferite oficii în preoflie, cum ar fi: diacon, învæflætor sau
preot în Preoflia aaronicæ øi elder sau înalt preot în Preoflia lui
Melhisedec. (Pentru mai multe informaflii despre Preoflia aa-
ronicæ sau despre Preoflia lui Melhisedec, vezi paginile 3-4 øi
101–102.)

Pentru ca un bærbat membru sæ deflinæ preoflia, trebuie
ca o persoanæ autorizatæ sæ i-o confere øi trebuie sæ îl rându-
iascæ într-un oficiu din acea preoflie (vezi Evrei 5:4; D&L
42:11; Articolele de credinflæ 1:5).
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Deøi autoritatea preofliei este conferitæ doar bærbaflilor
demni, membri ai Bisericii, binecuvântærile preofliei sunt dis-
ponibile tuturor – bærbaflilor, femeilor øi copiilor. Noi tofli be-
neficiem de influenfla conducerii drepte a preofliei øi tofli avem
privilegiul de a primi rânduielile preofliei pentru salvare.

Preoflia øi familia

Cea mai importantæ exersare a preofliei are loc în cadrul fa-
miliei. Fiecare sofl øi tatæ din Bisericæ trebuie sæ se stræduiascæ
sæ fie demn de a defline Preoflia lui Melhisedec. Având-o pe
soflia sa ca partener egal, el prezideazæ în dreptate øi iubire,
slujind în calitate de conducætor spiritual al familiei. El îøi con-
duce familia în rugæciunile obiønuite, studiul scripturilor øi în
serile de familie. El lucreazæ împreunæ cu soflia sa pentru a-øi
învæfla copiii øi pentru a-i ajuta sæ se pregæteascæ sæ primeascæ
rânduielile salværii (vezi D&L 68:25–28). El dæ binecuvântæri
ale preofliei pentru îndrumare, vindecare øi alinare.

Mulfli membri nu au în casele lor deflinætori demni ai
Preofliei lui Melhisedec. Totuøi, prin slujirea învæflætorilor de
acasæ øi a conducætorilor preofliei, tofli membrii Bisericii se pot
bucura de binecuvântærile puterii preofliei în vieflile lor.

Cvorumurile preofliei

Un cvorum al preofliei este un grup organizat de frafli care
deflin acelaøi oficiu al preofliei. Scopul principal al cvorumuri-
lor este de a-i sluji pe alflii, de a clædi unitatea øi fræflia øi de a se
instrui unii pe alflii în doctrinæ, principii øi responsabilitæfli.

Cvorumuri existæ la toate nivelele organizærii Bisericii.
Preøedintele Bisericii øi consilierii sæi, formeazæ Cvorumul
Primei Preøedinflii. Cei Doisprezece Apostoli formeazæ, de ase-
menea, un cvorum. Cei Øaptezeci, Autoritæflile Generale øi
Autoritæflile de Zonæ, sunt organizafli în cvorumuri. Fiecare pre-
øedinte de flæruø prezideazæ peste un cvorum de înalfli preofli,
format din tofli înalflii preofli din flæruø. Fiecare episcopie sau ra-
mura are în mod normal un cvorum de elderi, unul de preofli,
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de învæflætori øi de diaconi. Înalflii preofli sunt, de asemenea,
organizafli în episcopii, slujind în grupuri de înalfli preofli.

Învæflæmântul de acasæ

Din momentul în care deflinætorii preofliei sunt rânduifli
în oficiul de învæflætor, ei au ocazia øi reponsabilitatea de a
sluji ca învæflætori de acasæ. Astfel, ei lucreazæ pentru a-øi
împlini datoria de „a veghea întotdeauna asupra membrilor
Bisericii øi de a fi cu ei øi de a-i întæri“ (D&L 20:53).

Învæflætorii de acasæ au datoria sfântæ de a fi prima sursæ
a Bisericii pentru a ajuta persoane øi familii. Ei îi viziteazæ pe
membrii ce le-au fost desemnafli cel puflin o datæ pe lunæ. Prin
slujirea øi vizitarea membrilor desemnafli lor, ei îi sprijinæ pe
pærinfli în responsabilitæflile lor, predau Evanghelia fiecærui
membru al familiei, dezvoltæ prietenii øi ajutæ membrii sæ se
pregæteascæ pentru a primi rânduielile din templu øi pentru a
træi demni de binecuvântærile Evangheliei.

Conducætorii din episcopii øi ramuri se asiguræ cæ învæ-
flætorii de acasæ sunt desemnafli fiecærei familii în parte. Ei
colaboreazæ cu învæflætorii de acasæ pentru a veni în întâmpi-
narea nevoilor spirituale øi fizice ale membrilor.

Cheile preofliei

Exersarea autoritæflii preofliei în Bisericæ este guvernatæ
de cei care deflin cheile preofliei (vezi D&L 65:2; 124:123). Cei
care deflin cheile preofliei au dreptul de a prezida øi de a con-
duce Biserica într-o anumitæ jurisdicflie. De exemplu, un epis-
cop defline cheile preofliei care-l autorizeazæ sæ prezideze în
episcopia sa. Ca urmare, când un copil din ramuræ este pre-
gætit pentru a fi botezat, persoana care boteazæ copilul trebu-
ie sæ primeascæ autorizaflia de la episcop.

Isus Hristos defline toate cheile preofliei. El le-a dat
apostolilor Sæi cheile care sunt necesare pentru a guverna
Biserica Sa. Numai apostolul..., preøedintele Bisericii, poate
folosi (sau autoriza o altæ persoanæ sæ foloseascæ) aceste chei
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pentru a guverna întreaga Bisericæ (vezi D&L 43:1–4; 81:2;
132:7).

Preøedintele Bisericii deleagæ cheile preofliei altor condu-
cætori ai preofliei pentru ca ei sæ poatæ prezida în domeniile lor
de responsabilitate. Cheile preofliei sunt conferite preøedinflilor
de temple, de misiune, de flæruø øi de districte, episcopilor, pre-
øedinflilor de ramuræ øi preøedinflilor de cvorumuri. O persoa-
næ care slujeøte în aceste chemæri defline cheile pânæ când este
eliberatæ. Consilierii nu primesc chei, dar primesc autoritate øi
responsabilitate prin chemare øi însærcinare.

Exersarea dreaptæ a preofliei

Dacæ suntefli deflinætor al preofliei, amintifli-væ cæ preoflia
trebuie sæ facæ parte din dumneavoastræ în orice moment øi
în orice situaflie. Nu este ca o hainæ pe care o putefli pune pe
dumneavoastræ sau da jos când dorifli. Orice rânduire într-un
oficiu al preofliei este o chemare de slujire pe viaflæ, cu promi-
siunea cæ Domnul væ va pregæti sæ facefli lucrarea în funcflie
de credincioøia dumneavoastræ.

Trebuie sæ fifli demn pentru a putea primi øi exersa pute-
rea preofliei. Cuvintele pe care le rostifli øi comportamentul
zilnic væ influenfleazæ capacitatea de a sluji. Comportamentul
dumneavoastræ în public trebuie sæ fie deasupra oricæror re-
proøuri. Comportamentul dumneavoastræ în particular este
chiar mai important. Prin profetul Joseph Smith, Domnul a
declarat cæ „drepturile preofliei sunt legate inseparabil de pu-
terile cerului øi cæ puterile cerului nu pot fi controlate øi folo-
site decât în acord cu principiile dreptæflii“ (D&L 121:36). El
i-a avertizat pe deflinætorii preofliei:

„Când încercæm sæ ascundem pæcatele noastre, sau sæ ne
satisfacem mândria ori ambiflia inutilæ, sau sæ exersæm ne-
drept controlul, sau stæpânirea sau constrângerea asupra su-
fletelor copiilor oamenilor în mod nedrept, iatæ, cerurile se
retrag; Spiritul Domnului este întristat; øi când este retras,
amin preofliei sau autoritæflii acelui om. Iatæ, înainte de a-øi da
seama, el este læsat singur“ (D&L 121:37–38).
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Nu putefli menfline nici o putere sau influenflæ în preoflie
decât „prin convingere, prin ræbdare îndelungatæ, prin bunæ-
tate øi blândefle øi prin dragoste sinceræ; prin blândefle øi puræ
cunoaøtere care vor lærgi considerabil sufletul, færæ ipocrizie øi
færæ înøelæciune.“ Dacæ suntefli „inspirafli de Duhul Sfânt“ sæ
mustrafli pe cineva, arætafli dupæ aceea „o dragoste sporitæ
pentru ca el sæ nu te considere ca duømanul sæu; pentru ca el
sæ øtie cæ este mai tare credinfla ta decât legæturile morflii“
(D&L 121:41–43).

Pe mæsuræ ce exersafli preoflia în dreptate øi dragoste, vefli
afla bucurie în slujirea ca instrument în mâinile Domnului.
El a spus:

„Inima ta sæ fie, de asemenea, plinæ de caritate faflæ de tofli
oamenii øi fraflii în credinflæ øi virtutea sæ înfrumusefleze, færæ
încetare, gândurile tale; atunci, încrederea ta va creøte puter-
nic în prezenfla lui Dumnezeu; øi doctrina preofliei va cædea
deasupra sufletului tæu ca roua din cer.

Duhul Sfânt va fi tovaræøul tæu permanent øi sceptrul
tæu un sceptru neschimbat al dreptæflii øi al adeværului; øi stæpâ-
nirea ta va fi o stæpânire nepieritoare øi, færæ mijloace de con-
strângere, va curge spre tine în vecii vecilor“ (D&L 121:45–46).

Referinfle suplimentare: Ioan 15:16; Faptele apostolilor 8:14–20; Iacov
5:14–15; D&L 13; 20; 84; 107; Joseph Smith – Istorie 1:68–73

Vezi, de asemenea, Preoflia aaronicæ, Administrarea în Bisericæ, Preoflia lui
Melhisedec, Rânduieli, Restaurarea Evangheliei

Preoflia aaronicæ

Atunci când profetul Joseph Smith a tradus Cartea lui
Mormon, el a gæsit menflionat botezul pentru iertarea pæcatelor.
La data de 15 mai 1829, el øi ajutorul sæu, Oliver Cowdery au
mers în pædure pentru a-L întreba pe Domnul în legæturæ cu
botezul. Pe când se rugau ei, „un mesager din ceruri a coborât
într-un nor de luminæ”. Acest mesager era Ioan Botezætorul,
profetul care Îl botezase pe Isus cu secole în urmæ. Ioan
Botezætorul, acum o fiinflæ înviatæ, øi-a aøezat mâinile pe Joseph
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øi pe Oliver øi le-a conferit fiecæruia Preoflia aaronicæ, preoflie
care fusese luatæ de pe pæmânt în timpul marii apostazii.
Având aceastæ autoritate, Joseph øi Oliver au putut sæ se boteze
unul pe celælalt. (vezi Joseph Smith – Istorie 1:68–72).

• În Biserica din ziua de azi, membrii demni de parte bær-
bæteascæ pot primi Preoflia aaronicæ începând de la
vârsta de 12 ani. Ei au multe ocazii de a participa la rân-
duielile sfinte ale preofliei øi de a oferi slujire. Când ei îøi
îndeplinesc datoria, acflioneazæ în numele Domnului
pentru a-i ajuta pe alfli oameni sæ primeascæ binecuvân-
tærile Evangheliei.

• Oficiile Preofliei aaronice sunt de episcop, preot, învæ-
flætor øi diacon. Cu autorizare din partea conducætoru-
lui preofliei care prezideazæ (de obicei episcopul sau
preøedintele de ramuræ), diaconii dau împærtæøania.
Ei îl ajutæ pe episcop sau pe preøedintele de ramuræ sæ
vegheze asupra membrilor Bisericii oferind slujire øi
contribuind la rezolvarea treburilor temporale, cum ar
fi strângerea darurilor de post. Învæflætorii pot înde-
plini toate îndatoririle diaconilor øi au la rândul lor
ocazia de a sluji. Ei pregætesc pâinea øi apa pentru îm-
pærtæøanie øi slujesc în calitatea de învæflætori de acasæ.
Preoflii pot îndeplini toate îndatoririle diaconilor øi în-
væflætorilor. Cu autorizare din partea conducætorului
preofliei care prezideazæ, ei pot, de asemenea, sæ bine-
cuvânteze împærtæøania, sæ boteze øi sæ-i rânduiascæ
pe alflii la oficiile de preot, de învæflætor øi de diacon.

• Preoflia aaronicæ „este numitæ preoflia micæ deoarece
este o anexæ a preofliei mai mari sau Preofliei lui
Melhisedec“ (D&L 107:14). Ea este numitæ adesea preo-
flia pregætitoare. În timp ce un deflinætor al preofliei slu-
jeøte în Preoflia aaronicæ, el se pregæteøte pentru a primi
Preoflia lui Melhisedec, pentru a primi binecuvântærile
din templu, pentru a sluji o misiune cu timp deplin,
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pentru a fi un sofl øi un tatæ iubitor øi pentru a continua
o viaflæ de slujire în serviciul Domnului.

Vezi, de asemenea, Preoflia lui Melhisedec, Preoflia

Preoflia lui Melhisedec

„Sunt douæ preoflii în Bisericæ, øi anume, Preoflia lui
Melhisedec øi Preoflia lui Aaron“ (D&L 107:1). Preoflia lui
Melhisedec, care este „dupæ Ordinul Fiului lui Dumnezeu“
(D&L 107:3), este cea mai mare dintre acestea. „Defline dreptul la
preøedinflie øi are putere øi autoritate asupra tututror oficiilor
Bisericii“ (D&L 107:8). Defline, de asemenea, „cheile tuturor bi-
necuvântærilor spirituale ale Bisericii“ (D&L 107:18). Este numi-
tæ dupæ un înalt preot care a træit în timpul profetului Avraam
(vezi D&L 107:2–4; vezi, de asemenea, Alma 13:14–19).

Prin autoritatea Preofliei lui Melhisedec, conducætorii
Bisericii cælæuzesc Biserica øi dirijeazæ predicarea Evangheliei
în toatæ lumea. În rânduielile Preofliei lui Melhisedec, „pute-
rea divinitæflii se manifestæ“ (D&L 84:20).

Aceastæ preoflie mai mare i-a fost datæ lui Adam øi a fost
pe pæmânt de câte ori a revelat Domnul Evanghelia Sa. A fost
luatæ de pe pæmânt în timpul Marii Apostazii, dar a fost res-
tauratæ în mai 1829, când apostolii Petru, Iacov øi Ioan le-au
conferit-o lui Jospeh Smith øi lui Oliver Cowdwery.

Oficiile Preofliei lui Melhisedec sunt apostol, membru al
Celor Øaptezeci, patriarh, înalt preot øi elder. Preøedintele
Înaltei Preoflii este preøedintele Bisericii (vezi D&L
107:64–66).

Bærbaflii din Bisericæ trebuie sæ fie deflinætori demni ai
Preofliei lui Melhisedec pentru a primi recomandarea de tem-
plu øi pentru a fi pecetluifli cu familiile lor pentru eternitate.
Ei au autoritatea de a sluji bolnavilor øi de a da binecuvântæri
speciale membrilor familiei øi altora. Cu autorizarea condu-
cætorilor preofliei care prezideazæ, ei pot conferi Duhul Sfânt
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øi rândui alfli bærbafli demni în oficiile preofliei aaronice øi în
cea a lui Melhisedec.

Când un bærbat primeøte Preoflia lui Melhisedec, el face
un juræmânt øi legæmânt al preofliei. El face legæmânt sæ fie
credincios, sæ slujeascæ din toatæ inima în chemarea sa „sæ
dea atenflie, cu grijæ, cuvintelor vieflii veønice,“ øi „sæ træiascæ
prin fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.“ Cei
care flin acest legæmânt vor fi sfinflifli prin Spirit øi vor primi
„tot ceea ce are Tatæl.“ (Vezi D&L 84:33–44.).

Vezi, de asemenea, Preoflia aaronicæ, Preoflia

Prerânduirea

În lumea spiritelor din viafla premuritoare, Dumnezeu a
desemnat anumite spirite sæ îndeplineascæ anumite misiuni
în viafla lor muritoare. Aceasta se numeøte prerânduire.

Prerânduirea nu garanteazæ cæ persoanele vor primi anu-
mite chemæri sau responsabilitæfli. Astfel de ocazii se ivesc în
aceastæ viaflæ ca urmare a exercitærii drepte a libertæflii de a
alege, aøa cum prerânduirea este rezultatul neprihænirii din
viafla premuritoare.

Isus Hristos a fost prerânduit sæ înfæptuiascæ ispæøirea de-
venind „de la întemeierea lumii... Mielul, care a fost înjun-
ghiat“ (Apocalipsa 13:8; vezi, de asemenea, 1 Petru 1:19–21).
Scripturile ne vorbesc øi despre alflii care au fost prerânduifli.
Profetul Avraam a aflat despre preânduirea sa atunci când a
primit viziunea în care a væzut „mulfli dintre cei nobili øi mari“
printre spiritele din lumea premuritoare a spiritelor. El a spus:
„Dumnezeu a væzut cæ aceste suflete erau bune, øi a stat în mij-
locul lor øi a spus: Pe aceøtia îi voi face conducætorii Mei; pen-
tru cæ, El a stat printre aceia care erau spirite øi a væzut cæ ei
erau buni; øi mi-a spus mie: Avraam, tu eøti unul dintre ei; tu
ai fost ales înainte sæ te fi næscut“ (Avraam 3:22–23). Domnul 
i-a spus lui Ieremia: „Mai înainte ca sæ te fi întocmit în pânte-
cele mamei tale, te cunoøteam, øi mai înainte ca sæ fi ieøit tu din
pântecele ei, Eu te pusesem deoparte øi te fæcusem prooroc al
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neamurilor“ (Ieremia 1:5). Ioan Botezætorul a fost prerânduit
sæ pregæteascæ oamenii pentru slujirea ca muritor a
Salvatorului (vezi Isaia 40:3; Luca 1:13–17; 1 Nefi 10:7–10).

Doctrina prerânduirii se aplicæ tuturor membrilor Bisericii,
nu numai Salvatorului øi profeflilor Sæi. Înainte de crearea pæ-
mântului, femeilor credincioase le erau încredinflate anumite
responsabilitæfli iar bærbaflii credincioøi erau prerânduifli la anu-
mite îndatoriri ale preofliei. Deøi dumneavoastræ nu væ amintifli
acea vreme, cu siguranflæ afli fost de acord sæ îndeplinifli misiuni
importante în slujba Tatælui dumneavoastræ. Pe mæsuræ ce væ
dovedifli demni, vi se vor da prilejuri sæ îndeplinifli sarcinile pe
care le-afli primit atunci.

Referinfle suplimentare: Alma 13:1–9; D&L 138:53–56

Vezi, de asemenea, Libertatea de a alege, Planul salværii

Prima Preøedinflie (Vezi Administrarea Bisericii , Profeflii)

Profanarea

Profanarea este lipsa de respect sau dispreflul faflæ de lu-
crurile sfinte. Implicæ folosirea incorectæ sau necuviincioasæ a
oricærui membru al Dumnezeirii. Implicæ, de asemenea, orice
fel de exprimare sau comportament murdar sau vulgar.

Folosifli întotdeauna numele Tatælui Ceresc, al lui Isus
Hristos øi al Duhului Sfânt cu veneraflie øi respect. Întrebuinflarea
nepotrivitæ a numelor Lor este un pæcat. Limbajul sau gesturile
profanatoare, vulgare sau crude, precum øi glumele imorale sunt
ofensatoare pentru Domnul øi pentru alte persoane.

Limbajul obscen dæuneazæ spiritului dumneavoastræ øi
væ degradeazæ. Nu îi læsafli pe alflii sæ væ influenfleze pentru a
folosi un limbaj obscen. Ci, folosifli un limbaj curat, care îi înal-
flæ øi edificæ pe alflii. Alegefli-væ prieteni care folosesc un limbaj
corect. Fifli exemplul care îi va încuraja pe cei din jurul dum-
neavoastræ sæ foloseascæ un limbaj curat. Dacæ prietenii øi cu-
noøtinflele folosesc limbaj profanator, încurajafli-i cu bun-simfl
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sæ aleagæ alte cuvinte. Dacæ ei insistæ, plecafli sau schimbafli
subiectul în mod politicos.

Dacæ avefli obiceiul de a înjura, debarasafli-væ de el.
Începefli prin a lua decizia de a væ schimba. Rugafli-væ pentru a
primi ajutor. Dacæ suntefli ispitit sæ folosifli un limbaj profana-
tor, nu spunefli nimic sau spunefli ceea ce dorifli într-un alt mod.

Referinfle suplimentare: Leviticul 19:12; D&L 63:60–64

Vezi, de asemenea, Modestia, Ispita

Profefli

În calitate de membri ai Bisericii lui Isus Hristos a
Sfinflilor din Zilele din Urmæ, suntem binecuvântafli sæ fim
conduøi de profefli în viaflæ – bærbafli inspirafli chemafli sæ vor-
beascæ în numele Domnului, la fel cum au fæcut Moise, Isaia,
Petru, Pavel, Nefi, Mormon øi alfli profefli din scripturi. Noi îl
susflinem pe preøedintele Bisericii în calitate de profet, væzætor
øi revelator – singura persoanæ de pe pæmânt care primeøte
revelaflie pentru întreaga Bisericæ. Noi, îi susflinem, de aseme-
nea, pe consilierii Primei Preøedinflii øi pe membrii
Cvorumului Celor Doisprezece Apostoli, în calitate de profefli,
væzætori øi revelatori.

Asemenea profeflilor din vechime, profeflii de astæzi de-
pun mærturie despre Isus Hristos øi predau Evanghelia Sa. Ei
fac cunoscutæ voinfla øi caracterul adeværat al lui Dumnezeu.
Ei vorbesc cu curaj øi clar, demascând pæcatul øi avertizând
despre consecinflele acestuia. Din când în când, ei ar putea fi
inspirafli sæ profefleascæ despre evenimente viitoare în benefi-
ciul nostru.

Putefli avea întotdeauna încredere în profeflii în viaflæ.
Învæflæturile lor reflectæ voinfla Domnului, care a declarat:
„Ceea ce Eu, Domnul, am spus, am spus øi Eu nu mæ scuz; øi
deøi cerurile øi pæmântul vor trece, cuvântul Meu nu va trece,
ci va fi îndeplinit în întregime, fie prin propriul Meu glas, fie
prin glasul slujitorilor Mei, este acelaøi lucru“ (D&L 1:38).
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Siguranfla dumneavoastræ constæ în urmarea strictæ a
cuvântului Domnului dat prin profeflii Sæi, în special prin
urmarea actualului preøedinte al Bisericii. Domnul avertizeazæ
cæ cei care ignoræ cuvintele profeflilor în viaflæ vor cædea (vezi
D&L 1:14–16). El a promis mari binecuvântæri celor care-l
urmeazæ pe preøedintele Bisericii:

„Trebuie sæ luafli în seamæ toate cuvintele øi poruncile lui
pe care el vi le va da vouæ pe mæsuræ ce el le primeøte, um-
blând în toatæ sfinflenia în fafla Mea;

„Deoarece, cuvântul lui îl vefli primi, ca øi cum ar fi din
propria Mea guræ, în toatæ ræbdarea øi credinfla.

„Pentru cæ, fæcând aceste lucruri, porflile iadului nu væ
vor birui; da, øi Domnul Dumnezeu va dispersa puterile în-
tunericului din fafla voastræ øi va clætina cerurile pentru bine-
le vostru øi pentru slava numelui Sæu“ (D&L 21:4–6).

Referinfle suplimentare: 2 Cronici 20:20; Amos 3:7; Efeseni 2:19–20; 1 Nefi
22:1–2; Mosia 13:33–35; D&L 107:91–92; Articolele de credinflæ 1:6

Profeflia (Vezi Revelaflia , Darurile spirituale)

Propovæduirea Evangheliei

Domnul a spus: „Væ dau porunca de a væ învæfla unul pe
altul doctrina împæræfliei. Propovæduifli cu sârguinflæ øi harul
Meu va fi cu voi ca sæ putefli fi instruifli mult mai bine în teo-
rie, în principii, în doctrinæ, în legea Evangheliei, în toate lu-
crurile care aparflin împæræfliei lui Dumnezeu, pe care este
necesar sæ le înflelegefli“ (D&L 88:77–78).

Când a dat aceastæ poruncæ, Domnul ne-a dat o respon-
sabilitate sfântæ. El, de asemenea, ne oferæ ocazii nenumæra-
te de slujire importantæ. Pufline experienfle se comparæ cu
bucuria de a-i ajuta pe alflii sæ învefle øi sæ træiascæ conform
Evangheliei.

Aceastæ poruncæ de a propovædui vi se aplicæ dumnea-
voastræ, chiar dacæ nu avefli în acest moment o chemare oficialæ
de învæflætor. Avefli ocazii de a propovædui în calitate de membri
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ai familiei dumneavoastræ, în calitate de învæflætor de acasæ sau
învæflætoare vizitatoare øi chiar în calitate de coleg de serviciu,
vecin sau prieten. Câteodatæ, propovæduifli prin cuvintele pe
care le-afli pregætit sæ le rostifli. Uneori, putefli profita de mo-
mente scurte, neplanificate în care putefli împærtæøi adeværuri
ale Evangheliei. De cele mai multe ori, predafli prin exemplu.

Propovæduind aøa cum a propovæduit Salvatorul

În încercarea de a propovædui Evanghelia, luafli-L ca exem-
plu pe Isus Hristos. Studiafli relatæri despre slujirea Sa pæmân-
teascæ øi cæutafli moduri de a propovædui la fel cum a
propovæduit El. El a arætat dragoste sinceræ, øi grijæ pentru cei
cærora le-a slujit. El i-a întærit pe oameni, personal, propovæ-
duind principiile Evangheliei într-un mod care i-ar ajuta pe ei
în nevoile lor personale. El a trezit în unii dorinfla de a înflelege
øi træi conform Evangheliei. Câteodatæ, El adresa întrebæri care
îi ajutau sæ punæ în aplicare ceea ce au învæflat. El a propovæduit
adeværurile salvatoare ale Evangheliei, ajutându-i pe cei care
ascultau sæ înfleleagæ ce aveau nevoie sæ cunoascæ, sæ facæ øi
sæ fie, pentru a primi darul vieflii veønice.

Când urmafli exemplul Salvatorului, propovæduirea dum-
neavoastræ îi va hræni øi îi va înælfla pe alflii, le va clædi credin-
fla øi le va da încredere pentru a face faflæ dificultæflilor vieflii. Îi
va încuraja sæ abandoneze pæcatul øi sæ se supunæ poruncilor.
Îi va ajuta sæ vinæ la Hristos øi sæ ræmânæ în dragostea Sa.

Propovæduind prin Spirit

Domnul a spus: „Spiritul væ va fi dat vouæ prin rugæciu-
nea fæcutæ cu credinflæ; øi dacæ nu primifli Spiritul, nu vefli pro-
povædui“ (D&L 42:14). Spiritul, sau Duhul Sfânt, este un
membru al Dumnezeirii. Unul dintre scopurile Spiritului es-
te de „a aræta adeværul... tuturor lucrurilor“ (Moroni 10:4–5).
Numai prin influenfla Spiritului este posibil ca propovædui-
rea Evangheliei sæ væ întæreascæ øi sæ væ ofere inspiraflie.
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Privilegiul dumneavoastræ de propovæduitor al
Evangheliei este de a fi un instrument prin care Duhul Sfânt
poate propovædui, mærturisi, alina øi inspira. Dupæ cum ne-a
învæflat profetul Nefi: „Când un om vorbeøte prin puterea
Duhului Sfânt, puterea Duhului Sfânt îi duce vorba în inimile
copiilor oamenilor“ (2 Nefi 33:1).

Dacæ væ pregætifli spiritual, Duhul Sfânt væ va ajuta sæ
øtifli ce sæ facefli øi ce sæ spunefli în propovæduirea dumnea-
voastræ. Væ putefli pregæti prin a væ ruga des, prin a studia
scripturile, prin a træi conform Evangheliei øi prin a fi umil.

Metode de propovæduire

Propovæduirea dumneavoastræ este mai eficientæ când
folosifli o varietate de metode potrivite. De exemplu, putefli
împærtæøi povestiri øi exemple pentru a menfline atenflia oa-
menilor øi a aræta cum se aplicæ principiile Evangheliei în via-
fla de zi cu zi. Putefli folosi ilustraflii øi obiecte pentru a întæri
cunoaøterea altora despre relatærile din scripturi øi principiile
Evangheliei. Cu ajutorul muzicii, dumneavoastræ øi cei cærora
le propovæduifli putefli invita influenfla Duhului Sfânt øi expri-
ma sentimente care pot fi greu de exprimat în alte moduri.
Putefli adresa întrebæri care încurajeazæ o învæflare øi o discuflie
profundæ øi care duce la împærtæøirea corectæ a unor expe-
rienfle personale. Cu ajutorul unor activitæfli, îi putefli ajuta pe
cei care învaflæ sæ-øi canalizeze atenflia.

Când luafli în considerare propovæduirea printr-o anumitæ
metodæ, adresafli-væ urmætoarele întrebæri: Va invita aceastæ
metodæ influenfla Spiritului? Se ridicæ la înælflimea sfinfleniei
principiului pe care îl propovæduiesc? Îi va edifica øi întæri pe
cei cærora le propovæduiesc?

Amintifli-væ cæ, în calitate de propovæduitor al Evangheliei,
îl reprezentafli pe Domnul. Asigurafli-væ cæ tot ce facefli øi
spunefli este în acord cu voinfla Sa.

Pentru idei suplimentare despre propovæduirea
Evangheliei, vefli vrea, poate, sæ væ referifli la Teaching, No Greater
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Call (36123); the Teaching Guidebook (34595) øi „Gospel Teaching
and Leadership”, secfliunea 16 a Church Handbook of Instructions
volumul 2: Priesthood and Auxiliary Leaders (35903).

Referinfle suplimentare: Mosia 18:19; Alma 1:26; 17:2–3; 31:5; D&L 11:21

Ræstignirea (Vezi Ispæøirea lui Isus Hristos, Crucea)

Ræzboi

Domnul a spus cæ în zilele din urmæ vor fi „ræzboaie øi
veøti de ræzboaie øi întreg pæmântul va fi tulburat øi oamenii
îøi vor da inimile“ (D&L 45:26).

În calitate de membri ai Bisericii lui Isus Hristos a
Sfinflilor din Zilele din Urmæ, noi suntem un popor al pæcii.
Noi Îl urmæm pe Salvator, care este Prinflul Pæcii. Privim
înainte spre împæræflia Sa milenaræ, când ræzboaiele vor înce-
ta øi pacea va fi restauratæ pe pæmânt (vezi Isaia 2:4). Totuøi,
noi recunoaøtem cæ în aceasta lume, conducætorii guvernelor
trimit uneori trupe militare la ræzboi pentru apærarea nafliu-
nilor øi idealurilor lor.

Sfinflii din zilele din urmæ care se aflæ în armatæ nu tre-
buie sæ simtæ cæ se împart între flaræ øi Dumnezeul lor. În
Bisericæ, „noi credem cæ trebuie sæ ne supunem regilor, pre-
øedinflilor, conducætorilor øi magistraflilor øi sæ ne supunem,
sæ onoræm øi sæ susflinem legea“ (Articolele de credinflæ 1:12).
Serviciul militar aratæ dedicare faflæ de acest principiu.

Dacæ sfinflii din zilele din urmæ sunt chemafli sæ meargæ
la luptæ, ei pot sæ ia exemplul cæpitanului Moroni, un mare
conducætor militar din Cartea lui Mormon. Deøi era un lup-
tætor puternic, el „nu se bucura de værsare de sânge“ (Alma
48:11). El a fost „neclintit în credinfla pentru Hristos“ øi sin-
gurul lui motiv pentru luptæ a fost „sæ apere poporul sæu,
drepturile sale øi flara sa øi religia sa” (Alma 48:13). Dacæ sfin-
flii din zilele din urmæ trebuie sæ meargæ la ræzboi, ei trebuie
sæ meargæ în spiritul adeværului øi dreptæflii, având dorinfla
de a face bine. Ei trebuie sæ plece cu dragoste în inimile lor
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pentru tofli copiii lui Dumnezeu, incluzând pe cei din partea
adversæ. Øi atunci, dacæ li se cere sæ verse sângele cuiva,
acfliunile lor nu vor fi considerate pæcat.

Vezi, de asemenea, Guvernul Civil øi Legea, Pacea

Rânduieli

În Bisericæ, o rânduialæ este un act sfânt, oficial, efectuat
prin autoritatea preofliei. Unele rânduieli sunt esenfliale pen-
tru exaltarea noastræ. Aceste rânduieli se numesc rânduieli
pentru salvare. Aici se numæræ botezul, confirmarea, rândui-
rea la Preoflia lui Melhisedec (pentru bærbafli), înzestrarea în
templu øi pecetluirea cæsætoriei. Cu fiecare dintre aceste rân-
duieli, noi intræm într-un legæmânt solemn cu Domnul.

Alte rânduieli, cum sunt punerea numelor øi binecuvânta-
rea copiilor, consacrarea uleiului øi slujirea celor bolnavi øi su-
ferinzi, sunt, de asemenea, efectuate prin autoritatea preofliei.
Deøi nu sunt esenfliale pentru salvarea noastræ, ele sunt impor-
tante pentru confortul, îndrumarea øi încurajarea noastræ.

Rânduielile øi legæmintele ne ajutæ sæ ne amintim cine
suntem. Ele ne amintesc de datoria noastræ faflæ de Domnul.
Domnul le-a prevæzut pentru a ne ajuta sæ venim la El øi sæ
primim viafla eternæ. Atunci când Îl onoræm, El ne întæreøte.

Putefli avea multe ocazii de a participa la rânduieli ale
preofliei. De câte ori avefli o astfel de ocazie, facefli tot ce putefli
pentru a væ pregæti, indiferent cæ dumneavoastræ efectuafli
sau suntefli beneficiarul binecuvântærii. Væ putefli pregæti,
rugându-væ, postind, sfætuindu-væ cu conducætorii preofliei øi
studiind scripturile øi cuvintele profeflilor din zilele din
urmæ. Dacæ suntefli deflinætor al preofliei, trebuie sæ fifli pregæ-
tit spiritual întotdeauna pentru a efectua o rânduialæ. Træifli
curat, demn øi stræduifli-væ sæ primifli constant toværæøia
Duhului Sfânt.

Referinfle suplimentare: D&L 84:19–21; Articolele de credinflæ 1:3–5

Vezi, de asemenea, Legæmântul, Evanghelia, Preoflia
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Recunoøtinfla

Domnul a promis: „Acela care primeøte toate lucrurile cu
recunoøtinflæ va fi slævit“ (D&L 78:19). Recunoøtinfla este o ati-
tudine înælflætoare, care duce la exaltare. Putefli spune, probabil,
din proprie experienflæ cæ suntefli mai fericifli când avefli recu-
noøtinflæ în inimæ. Când suntefli recunoscætor, nu putefli avea
amæræciune, resentimente în suflet øi nici nu putefli fi josnic.

Fifli recunoscætori pentru binecuvântærile minunate pe care
le avefli. Fifli recunoscætori pentru ocaziile mærefle care vi se
oferæ. Fifli recunoscætori pentru pærinflii dumneavoastræ.
Arætafli-le recunoøtinfla dumneavoastræ. Mulflumifli prietenilor
øi învæflætorilor dumneavoastræ. Exprimafli-væ recunoøtinfla
tuturor acelora care væ fac o favoare sau væ ajutæ în vreun fel.

Mulflumifli-I Tatælui dumneavoastræ Ceresc pentru bunæ-
tatea pe care vi-o aratæ. Væ putefli exprima recunoøtinfla faflæ
de Dumnezeu recunoscând mâna Sa în toate lucrurile, mul-
flumindu-I pentru tot ceea ce væ dæ, flinând poruncile Sale øi
slujind altora. Mulflumifli-I pentru Fiul Sæu Iubit, Isus Hristos.
Exprimafli-væ mulflumirile pentru mæreflul exemplu al
Salvatorului, pentru învæflæturile Sale, pentru mâna pe care o
întinde pentru a înælfla øi ajuta, pentru ispæøirea Sa infinitæ.

Mulflumifli-I Domnului pentru Biserica Sa restauratæ.
Mulflumifli-I pentru toate câte vi le oferæ. Mulflumifli-I pentru
prieteni øi pentru familie. Læsafli spiritul recunoøtinflei sæ væ în-
drume øi sæ væ binecuvânteze zilele øi nopflile. Stræduifli-væ sæ fifli
recunoscætori. Vefli constata cæ aceasta dæ rezultate minunate.

Referinfle suplimentare: Psalmii 100:3–4; Luca 17:11–19; Mosia 2:19–22;
Alma 34:38; D&L 59

Vezi, de asemenea, Botezul, Moartea fizicæ, Moartea spiritualæ, Viafla
veønicæ, Credinfla, Cæderea, Iertarea, Dumnezeu Tatæ, Evanghelia,
Dreptatea, Împæræfliile de slavæ, Mila, Rânduielile, Planul salværii,
Pocæinfla, Învierea, Salvarea.

Vezi, de asemenea, Libertatea de a alege, Lumina lui Hristos, Supunerea,
Ispita
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Restaurarea Evangheliei

Când Isus Hristos a fost pe pæmânt, a înfiinflat Biserica Sa
printre discipolii Sæi. Dupæ ræstignirea Sa øi moartea apostoli-
lor Sæi, deplinætatea Evangheliei a fost luatæ de pe pæmânt din
cauza ræspândirii apostaziei (vezi „Apostazie”, paginile
13–14). Mulfli bærbafli øi femei au cæutat deplinætatea adeværu-
lui Evangheliei timp de secole în timpul Marei Apostazii, dar
nu au reuøit sæ o gæseascæ. Deøi mulfli au predicat cu sinceri-
tate despre Salvator øi învæflæturile Sale, nici unul nu a avut
deplinætatea adeværului sau autoritatea preofliei de la
Dumnezeu.

Marea Apostazie a fost o perioadæ de întuneric spiritual,
dar noi træim acum într-o perioadæ în care putem sæ ne îm-
pærtæøim din „lumina Evangheliei slavei lui Hristos“
(2 Corinteni 4:4; vezi, de asemenea, D&L 45:28). Deplinætatea
Evangheliei a fost restauratæ øi adeværata Bisericæ a lui Isus
Hristos este din nou pe pæmânt. Nici o altæ organizaflie nu se
poate compara cu aceasta. Nu este rezultatul unei reforme, a
unor bærbafli øi femei bine intenflionafli care fac tot ce le stæ în
puteri pentru a produce o schimbare. Este restaurarea
Bisericii înfiinflate de Isus Hristos. Aceasta este lucrarea
Tatælui Ceresc øi a Fiului Sæu Preaiubit.

În calitate de membru al Bisericii lui Isus Hristos
a Sfinflilor din Zilele din Urmæ, putefli sæ primifli binecuvân-
tærile care au lipsit de pe pæmânt timp de aproape 2000 de
ani. Prin rânduielile botezului øi confirmærii, dumneavoastræ
putefli primi iertarea pæcatelor dumneavoastræ øi putefli sæ væ
bucurafli de toværæøia constantæ a Duhului Sfânt. Putefli sæ
træifli conform Evangheliei în deplinætatea øi simplitatea ei.
Putefli sæ obflinefli o cunoaøtere a naturii Dumnezeirii, ispæøi-
rii lui Isus Hristos, a scopului vieflii pe pæmânt øi a realitæflii
vieflii de dupæ moarte. Avefli privilegiul de a fi cælæuzifli de
profefli în viaflæ, care propovæduiesc voia lui Dumnezeu în
zilele noastre. Rânduielile din templu fac posibil ca dumnea-
voastræ sæ primifli îndrumare øi pace, sæ væ pregætifli pentru
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viafla veønicæ, sæ fifli pecetluifli cu familia dumneavoastræ pen-
tru eternitate øi sæ se efectueze rânduielile salvatoare pentru
stræmoøii dumneavoastræ decedafli.

Evenimente ale Restaurærii

Urmætoarele puncte fac un rezumat al câtorva dintre cele
mai importante evenimente ale restaurærii Evangheliei øi ale
stabilirii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din
Urmæ, despre care Domnul a declarat cæ este „singura Bisericæ
adeværatæ øi vie de pe toatæ fafla pæmântului“ (D&L 1:30).

Începutul primæverii, 1820. Cæutând adeværata Bisericæ
a lui Isus Hristos, Joseph Smith, în vârstæ de 14 ani, 
s-a rugat într-o dumbravæ, în apropiere de casa sa din
Palmyra, New York. Ca ræspuns la rugæciunea sa
umilæ, Tatæl Ceresc øi Isus Hristos i-au apærut øi i-au
spus cæ nu trebuie sæ se alæture nici uneia dintre bise-
ricile existente pe pæmânt în acea perioadæ. (Vezi
Joseph Smith – Istorie 1:11–19). În Bisericæ, noi numim
aceastæ experienflæ, Prima Viziune a lui Joseph Smith.

21–22 septembrie 1823. Lui Joseph Smith i s-a arætat un
înger pe nume Moroni. Moroni a profeflit despre eve-
nimentele viitoare øi i-a spus lui Joseph despre Cartea
lui Mormon, scrisæ pe plæcile de aur. Îngerul i-a per-
mis lui Joseph sæ vadæ plæcile de aur, care erau îngro-
pate în apropierea dealului Cumora. (Vezi Joseph
Smith – Istorie 1:27–53).

22 septembrie 1827. Joseph a primit plæcile de aur de la
Moroni pe dealul Cumora, dupæ ce a fost vizitat de
Moroni pe 22 septembrie al fiecæruia dintre ultimii
patru ani. (Vezi Joseph Smith – Istorie 1:53, 59).

15 mai 1829. Dupæ ce au citit despre botezul pentru ierta-
rea pæcatelor în timp ce lucrau la traducerea plæcilor de
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aur, Joseph Smith øi scribul sæu, Oliver Cowdery 
s-au dus într-o zonæ retrasæ pentru a-L întreba cu Domnul
despre acest lucru. Acolo, pe malul râului Susquehanna,
lângæ Harmony, Pennsylvania, ei au primit ræspunsul la
rugæciunea lor. Ioan Botezætorul, o, fiinflæ înviatæ, a venit
la ei ca „un mesager din cer... într-un nor de luminæ”. 
El le-a conferit Preoflia aaronicæ. Atunci, supunându-se
instrucfliunilor sale, Joseph øi Oliver s-au botezat unul pe
celælalt øi s-au rânduit unul pe celælalt în Preoflia aaronicæ.
(Vezi Joseph Smith – Istorie 1:68–72; vezi, de asemenea,
D&L 13).

Mai 1829. Apostolii Petru, Iacov øi Ioan din vechime,
le-au conferit lui Joseph Smith øi lui Oliver Cowdery,
Preoflia lui Melhisedec. (Vezi D&L 128:20).

Iunie 1829. Îndrumat de „darul øi puterea lui Dumnezeu“
(D&L 135:3), profetul Joseph Smith a terminat traducerea
Cærflii lui Mormon.

26 martie 1830. Au apærut primele exemplare tipærite
din Cartea lui Mormon în Palmyra, New York.

6 aprile 1830. Biserica a fost organizatæ în Fayette
Township, New York, având la început, øase membri.

27 martie 1836. A fost dedicat, templul din Kirtland, pri-
mul templu construit în aceastæ dispensaflie. Profetul
Joseph Smith a oferit rugæciunea de dedicare, care i-a
fost datæ prin revelaflie. (Vezi D&L 109).

La 3 aprilie 1836, Salvatorul a venit la Joseph Smith øi
Oliver Cowdery în templul Kirtland. Moise, Elias øi Ilie
au apærut, de asemenea, øi le-au dat lui Joseph øi lui
Oliver cheile preofliei. Ilie a adus cheile pecetluirii,
care fac posibil ca familiile sæ fie pecetluite împreunæ
pentru totdeauna. (Vezi D&L 110).
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Destinul Bisericii

Profetul Daniel din Vechiul Testament a profeflit cæ
Dumnezeu va „ridica o împæræflie“ care „nu va fi nimicitæ ni-
ciodatæ“ øi „va dæinui veønic”(Daniel 2:44). Când a fæcut
aceastæ profeflie, el a vorbit despre Biserica lui Isus Hristos a
Sfinflilor din Zilele din Urmæ, împæræflia lui Dumnezeu pe pæ-
mânt astæzi. Din ziua în care Biserica a fost organizatæ cu øase
membri, ea a crescut øi a înflorit øi va continua sæ progreseze
pânæ când va „umple tot pæmântul“ (Daniel 2:35; vezi, de ase-
menea, D&L 65:2). Sute de mii de oameni sunt botezafli în fie-
care an. Cartea lui Mormon este tradusæ în multe limbi. Se
construiesc temple în toatæ lumea. Având pe Isus Hristos în
capul Bisericii, profeflii în viaflæ vor îndruma progresul
Bisericii pânæ când pæmântul va fi pregætit pentru A Doua
Venire a Salvatorului.

Profetul Joseph Smith a vorbit despre binecuvântærile
restaurærii: „Ori, ce auzim în Evanghelia pe care am primit-o?
Un glas de bucurie! Un glas de îndurare venit din cer; øi un
glas de adevær ieøind din pæmânt; veøti bune pentru cei morfli;
un glas de bucurie pentru cei vii øi cei morfli; veøti bune de
mare bucurie“ (D&L 128:19).

Referinfle suplimentare: Isaia 2:1–3; 29:13–14; Faptele apostolilor 3:19–21;
Apocalipsa 14:6–7; 2 Nefi 3:3–15; D&L 128:19–21; 133:36–39, 57–58;
Joseph Smith – Istorie

Vezi, de asemenea, Apostazia, Joseph Smith, Revelaflia, A Doua Venire a lui
Isus Hristos

Revelaflia

Revelaflia este o comunicare de la Dumnezeu cætre copiii
Sæi. Aceastæ îndrumare vine prin diferite canale, în conformi-
tate cu nevoile øi circumstanflele indivizilor, familiilor øi
Bisericii ca un întreg.

Când Domnul reveleazæ voia Sa Bisericii, El vorbeøte prin
profetul Sæu. Scripturile conflin un numær mare de astfel de
revelaflii – cuvântul Domnului prin profeflii din vechime øi din
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zilele din urmæ. Astæzi, Domnul continuæ sæ îndrume Biserica
prin a revela voia Sa slujitorilor Sæi aleøi.

Profeflii nu sunt singurii oameni care pot sæ primeascæ
revelaflie. În conformitate cu credincioøia dumneavoastræ,
putefli sæ primifli revelaflie pentru a væ ajuta în nevoile dum-
neavoastræ specifice, responsabilitæflile øi întrebærile pe care
le avefli øi pentru a væ ajuta sæ væ întærifli mærturia dumnea-
voastræ.

Pregætirea pentru primirea revelafliei prin Duhul Sfânt

Scripturile ne spun despre diferite tipuri de revelaflii, aøa
cum sunt viziuni, visuri øi vizitarea prin îngeri. Prin astfel de
canale, Domnul a restaurat Evanghelia Sa în zilele din urmæ
øi a revelat adeværurile privitoare la doctrine precum existen-
fla premuritoare, învierea morflilor øi cele trei împæræflii ale
slavei. Totuøi, cele mai multe revelaflii date conducætorilor øi
membrilor Bisericii vin prin øoaptele Duhului Sfânt.

Îndemnurile spirituale calme pot sæ paræ la fel de specta-
culoase ca øi viziunile sau aparifliile îngerilor, dar sunt mult
mai puternice, de duratæ øi schimbætoare de viaflæ. Mærturia
Duhului Sfânt face o impresie asupra sufletului care este
mult mai semnificativæ decât orice altceva ce putefli vedea
sau auzi. Prin astfel de revelaflii, dumneavoastræ putefli sæ pri-
mifli puteri durabile pentru a sta credincioøi Evangheliei øi 
sæ-i ajutafli pe alflii sæ facæ la fel.

Urmætorul sfat væ poate ajuta sæ væ pregætifli sæ primifli
îndemnæri de la Duhul Sfânt:

Rugafli-væ pentru îndrumare. Domnul a spus: „Cerefli, øi vi
se va da; cæutafli øi vefli gæsi; batefli, øi vi se va deschide. Cæci
ori øi cine cere, capætæ; cine cautæ, gæseøte; øi celui ce bate i se
deschide“ (Matei 7:7–8). Pentru a gæsi øi a primi, dumnea-
voastræ trebuie sæ cæutafli øi sæ cerefli. Dacæ dumneavoastræ nu
vefli bate – rugându-væ la Tatæl dumneavoastræ Ceresc pentru
îndrumare – uøa revelafliei nu væ va fi deschisæ. Dar dacæ ape-
lafli la Tatæl dumneavoastræ în rugæciune umilæ, în cele din
urmæ putefli „ primi revelaflie dupæ revelaflie, cunoaøtere dupæ
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cunoaøtere, pentru ca tu sæ pofli cunoaøte lucrurile tainice
øi paønice – acelea care aduc bucurie, acelea care aduc viaflæ
veønicæ“ (D&L 42:61).

Fifli smerit. Smerenia este respect øi dragoste profundæ.
Când suntefli smerit øi paønic, invitafli sæ aparæ revelaflia.
Chiar dacæ totul în jurul dumneavoastræ este în agitaflie,
dumneavoastræ putefli sæ avefli o atitudine smeritæ øi sæ fifli
pregætit sæ primifli îndrumæri de la Domnul.

Fifli umil. Umilinfla este strâns legatæ de smerenie. Când
suntefli umil, recunoaøtefli dependenfla dumneavoastræ faflæ
de Domnul. Profetul Mormon ne-a învæflat: „Datoritæ umilin-
flei øi a smereniei inimii vine vizitarea de cætre Duhul Sfânt,
care Mângâietor umple cu nædejde øi cu iubire perfectæ“
(Moroni 8:26).

fiinefli poruncile. Când flinefli poruncile, suntefli pregætit sæ
primifli, sæ recunoaøtefli øi sæ urmafli îndemnurile Duhului
Sfânt. Domnul a promis: „Acelor care flin poruncile Mele le
voi da tainele împæræfliei Mele øi acestea vor fi în el un izvor
de apæ vie, flâønind în viafla nepieritoare“ (D&L 63:23).

Luafli din împærtæøanie cu demnitate. Rugæciunile de la îm-
pærtæøanie ne învaflæ cum sæ primim compania constantæ a
Duhului Sfânt. Când luafli din împærtæøanie, Îi mærturisifli lui
Dumnezeu cæ dorifli sæ luafli asupra dumneavoastræ numele
Fiului Sæu øi cæ væ vefli aminti întodeauna de El øi vefli fline po-
runcile Lui. Tatæl Ceresc a promis cæ atunci când flinefli aceste
legæminte, vefli avea mereu Spiritul cu dumneavoastræ. (Vezi
D&L 20:77, 79).

Studiafli scripturile în fiecare zi. Pe mæsuræ ce studiafli scrip-
turile cu sârguinflæ, vefli învæfla din exemplele bærbaflilor øi
femeilor ale cæror viefli au fost binecuvântate atunci când au
urmat voinfla revelatæ a Domnului. De asemenea, devenifli mai
receptivi faflæ de Duhul Sfânt în viafla personalæ. Pe mæsuræ ce
vefli citi øi vefli medita, afli putea sæ primifli revelaflie despre
modul în care vi se aplicæ un anumit pasaj din scripturæ sau
despre orice altceva doreøte Domnul sæ væ comunice dum-
neavoastræ. Pentru cæ citirea scripturilor væ poate ajuta sæ
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primifli revelaflie personalæ, trebuie sæ studiafli scripturile în
fiecare zi.

Facefli-væ timp pentru a medita. Când væ facefli timp pentru a
medita la adeværurile Evangheliei, væ deschidefli mintea øi ini-
ma influenflei cælæuzitoare a Duhului Sfânt (vezi 1 Nefi 11:1;
D&L 76:19; 138:1–11). Meditaflia væ ia gândurile de la lucrurile
neînsemnate ale lumii øi væ aduce mai aproape de Spirit.

Când cæutafli o anumitæ îndrumare, studiafli aceasta problemæ
în mintea dumneavoastræ. Uneori, comunicarea Domnului va
veni numai dupæ ce afli studiat o anumitæ problemæ în mintea
dumneavoastræ. Domnul i-a explicat acest proces lui Oliver
Cowdery, care a slujit în calitate de scrib al lui Joseph Smith
pentru o mare parte a traducerii Cærflii lui Mormon. Prin
Profetul Joseph Smith, Domnul a vorbit cu Oliver Cowdery,
a explicat de ce Oliver nu a putut sæ traducæ Cartea lui
Mormon chiar dacæ lui i s-a dat darul de a traduce: „Iatæ, tu
nu ai înfleles; ai crezut cæ Eu îfli voi da flie aceasta, deøi tu nu
te-ai gândit decât sæ ceri. Dar iatæ, Eu îfli spun flie, tu trebuie
sæ studiezi aceasta profund în mintea ta; apoi trebuie sæ Mæ
întrebi dacæ este drept øi, dacæ este drept, voi face ca inima ta
sæ ardæ în tine; astfel vei simfli cæ este drept.“ (D&L 9:7–8).

Cæutafli cu ræbdare voinfla lui Dumnezeu. Dumnezeu se dez-
væluie pe El însuøi „la timpul ales de El øi în felul Lui øi
potrivit voinflei Sale“ (vezi D&L 88:63–68). Probabil, revelaflia
va veni la dumneavoastræ „rând dupæ rând, precept dupæ
precept, aici puflin øi acolo puflin“ (2 Nefi 28:30; vezi de ase-
menea, Isaia 28:10; D&L 98:12). Nu încercafli sæ forflafli lucru-
rile spirituale. Revelafliile nu vin în acest fel. Fifli ræbdætor øi
încredefli-væ în timpul ales de Domnul.

Recunoaøterea îndrumærilor de la Duhul Sfânt

În mijlocul multelor zgomote øi a mesagerilor din lumea
de astæzi, dumneavoastræ trebuie sæ învæflafli sæ recunoaøtefli
øoaptele Duhului Sfânt. Urmeazæ câteva dintre principalele
moduri prin care Duhul Sfânt comunicæ cu noi:
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El vorbeøte minflii øi inimii cu o voce calmæ øi blândæ. Domnul
ne-a învæflat: „Eu îfli voi spune flie, în inima øi în mintea ta,
prin Duhul Sfânt, care va veni asupra ta øi care va træi în ini-
ma ta. Acum iatæ, acesta este spiritul revelafliei“ (D&L 8:2–3).
Uneori Duhul Sfânt væ va ajuta sæ înflelegefli un adevær al
Evangheliei sau væ va oferi o îndrumare care „preocupæ gân-
durile [dumneavoastræ] øi [væ] afecteazæ cel mai mult senti-
mentele“ (D&L 128:1). Deøi astfel de revelaflii pot avea un
efect puternic asupra dumneavoastræ, acestea vin aproape
mereu discret ca un „susur blând øi subflire“ (vezi 1 Împærafli
19:9–12; Helaman 5:30; D&L 85:6).

El ne îndeamnæ prin sentimentele noastre. Deøi, noi des-
criem deseori comunicarea venitæ prin Spirit ca fiind un glas,
acel glas este ceva ce mai mult simflim decât auzim. Øi când
vorbim de „ascultarea“ øoaptelor Duhului Sfânt, deseori des-
criem îndemnurile spirituale spunând; „Am simflit cæ....”.
Sfatul Domnului cætre Oliver Cowdery din secfliunea 9 din
Doctrinæ øi legæminte, despre care se vorbeøte în pagina 143,
ne învaflæ acest principiu. Totuøi, acest sfat este înfleles greøit
câteodatæ. Dupæ ce au citit acest pasaj, unii membri ai
Bisericii au fost tulburafli, temându-se cæ ei nu au primit ni-
ciodatæ îndemnuri de la Duhul Sfânt pentru cæ nu au simflit
un foc arzând în inimile lor. Luafli aminte la ultimele cuvinte
ale Domnului din Doctrinæ øi legæminte 9:8: „Astfel vei simfli
cæ este drept.“ Focul descris în acest pasaj de scripturæ este
un sentiment de alinare øi liniøte, nu neapærat o senzaflie de
cælduræ. Pe mæsuræ ce vefli continua sæ cæutafli øi sæ urmafli do-
rinfla Domnului în viafla dumneavoastræ, vefli putea sæ recu-
noaøtefli modul în care Duhul Sfânt væ influenfleazæ personal.

El aduce pacea. Duhul Sfânt este deseori numit Mângâietorul
(vezi Ioan 14:26; D&L 39:6). Când væ reveleazæ voia Domnului,
El va „transmite pace în sufletul tæu“ (D&L 6:23). Pacea pe care
ne-o dæ El nu poate fi imitatæ de influenfla lumeascæ sau de în-
væflæturile false. Este pacea pe care a promis-o când i-a asigurat
pe discipolii Sæi cæ va trimite Mângâietorul: „Væ las pacea,
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væ dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dæ lumea. Sæ nu vi se tul-
bure inima, nici sæ nu se înspæimânte“ (Ioan 14:26–27).

Referinfle suplimentare: Amos 3:7; Matei 16:13–18; 1 Corinteni 2:9–14;
12:3; Apocalipsa 19:10; Alma 5:43–48; 17:2–3; D&L 76:5–10; 121:26–33;
Articolele de credinflæ 1:7, 9

Vezi, de asemenea, Credinflæ, Duhul Sfânt, Rugæciune, Veneraflie, Scripturi,
Daruri spirituale

Revelaflia personalæ (Vezi Revelaflia)

Rugæciunea

Suntefli un copil al lui Dumnezeu. Tatæl dumneavoastræ
Ceresc væ iubeøte øi øtie nevoile dumneavoastræ øi El vrea ca
dumneavoastræ sæ comunicafli cu El prin rugæciune. Rugafli-væ
Lui øi nimænui altuia. Domnul Isus Hristos ne-a poruncit,
„Voi trebui întotdeauna sæ væ rugafli la Tatæl în numele Meu“
(3 Nefi 18:19).

Dacæ væ vefli face o obiønuinflæ din apropierea de Dumnezeu
în rugæciune, vefli ajunge sæ-L cunoaøtefli øi sæ væ apropiafli mai
mult de El. Dorinflele dumneavoastræ vor deveni mai asemænæ-
toare cu ale Lui. Vefli fi capabil sæ væ asigurafli de binecuvântæri
pentru dumneavoastræ, cât øi pentru alflii pe care El este gata sæ
vi le dea dacæ dumneavoastræ le vefli cere cu credinflæ.

Principiile rugæciunii

Tatæl dumneavoastræ Ceresc este mereu gata sæ væ ascul-
te øi sæ væ ræspundæ la rugæciunile dumneavoastræ. Puterea
rugæciunii depinde de dumneavoastræ. Dacæ væ vefli strædui
sæ facefli din rugæciune o parte a vieflii dumneavoastræ, flinefli
minte urmætorul sfat:

Facefli ca rugæciunile dumneavoastræ sæ aibæ sens. Profetul
Mormon ne-a avertizat cæ dacæ cineva „se va ruga færæ intenflie
adeværatæ în inimæ ... el nu va profita de nimic, cæci Dumnezeu
nu primeøte un asemenea lucru“ (Moroni 7:9). Pentru ca
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rugæciunile dumneavoastræ sæ aibæ sens, dumneavoastræ trebu-
ie sæ væ rugafli cu sinceritate øi „cu toatæ puterea inimii“
(Moroni 7:48). Fifli atenfli øi evitafli „aceleaøi vorbe“ (Matei 6:7).
Gândifli-væ cu seriozitate la atitudinea dumneavoastræ øi la cu-
vintele pe care le vefli folosi.

Folosifli un limbaj care aratæ iubire, respect, veneraflie øi apro-
piere. Aplicarea acestor principii va varia în acord cu limbajul
folosit de dumneavoastræ. . Indiferent de limbaj, principiul
ræmâne acelaøi: când væ rugafli, trebuie sæ folosifli cuvintele
care în mod potrivit pot sæ transmitæ o relaflie de dragoste øi
de veneraflie faflæ de Dumnezeu. Vefli avea probabil unele
dificultæfli în învæflarea limbajului de rugæciune, dar treptat
vefli deveni mai obiønuit cu acesta în timp ce væ rugafli øi citifli
scripturile.

Mulflumifli-i mereu Tatælui dumneavoastræ Ceresc. Trebuie „sæ
træifli în recunoøtinflæ zilnic, pentru numeroasele înduræri øi bi-
necuvântæri pe care El vi le-a dat vouæ“ (Alma 34:38). Dacæ væ
vefli opri o clipæ doar pentru a væ aminti de binecuvântærile
dumneavoastræ, vefli recunoaøte cât de mult Tatæl Ceresc a
fæcut pentru dumneavoastræ. Adresafli-I mulflumiri.

Cæutafli îndrumarea øi puterea Tatælui Ceresc în tot ce facefli.
Alma l-a sfætui pe fiul sæu Helaman: „Imploræ-L pe Dumnezeu
pentru tot sprijinul; da, ca toate faptele tale sæ fie în Domnul;
øi oriunde te duci, fæ ca acestea sæ fie în Domnul; da, fæ ca toa-
te gândurile tale sæ fie îndreptate cætre Domnul; da, ca toate
simflirile inimii tale sæ fie puse în Domnul, în vecii vecilor.
Sfætuieøte-te cu Domnul în toate faptele tale, iar El te va în-
drepta pe tine cætre bine; da, atunci când te culci noaptea,
culcæ-te în Domnul pentru ca El sæ poatæ sæ vegheze asupra ta
în somnul tæu; iar atunci când te scoli dimineafla, lasæ-fli inima
sæ fie plinæ de mulflumiri cætre Dumnezeu; øi dacæ tu faci
aceste lucruri, atunci vei fi înælflat în ultima zi“ (Alma 37:36–37;
vezi, de asemenea, Alma 34:17–26).

Amintifli-væ de nevoile altora când væ rugafli. Oferifli rugæ-
ciuni „pentru binele vostru øi, de asemenea, pentru binele
acelora care sunt în jurul vostru“ (Alma 34:27). Rugafli-L pe

Rugæciunea

158



Tatæl dumneavoastræ Ceresc sæ-i binecuvânteze øi sæ-i aline
pe cei ce sunt în nevoie. Rugafli-L sæ-l inspire øi sæ-l întæreas-
cæ pe preøedintele Bisericii, alte Autoritæfli Generale øi pe con-
ducætorii dumneavoastræ locali. Rugafli-væ pentru bunæstarea
membrilor familiei øi a prietenilor. Rugafli-væ pentru condu-
cætorii guvernelor. Rugafli-L pe Domnul sæ-i inspire øi sæ-i
protejeze pe misionari øi pe oamenii cærora le predicæ.

Cæutafli îndrumarea Duhului Sfânt în aøa fel încât dumnea-
voastræ sæ øtifli ce trebuie sæ includefli în rugæciunile dumneavoas-
træ. Duhul Sfânt poate sæ væ învefle sæ væ rugafli øi sæ væ
îndrume în lucrurile pe care le spunefli (vezi Romani 8:26;
2 Nefi 32:8). El væ poate ajuta sæ væ rugafli „potrivit voinflei lui
Dumnezeu“ (D&L 46:30).

Când facefli o cerere prin rugæciunea dumneavoastræ, facefli tot ce
putefli pentru ca aceasta sæ fie acordatæ. Tatæl Ceresc aøteaptæ de la
dumneavoastræ sæ facefli mai mult decât doar sæ-I cerefli bine-
cuvântæri. Când avefli de luat o decizie importantæ, El deseori
væ va cere ca „sæ studiezi aceasta profund în mintea ta“ înainte
ca El sæ væ dea un ræspuns (vezi D&L 9:7–8). Rugæciunile dum-
neavoastræ pentru îndrumare vor fi atât de eficiente cât este øi
efortul dumneavoastræ de a fi receptivi la øoapta Duhului
Sfânt. Rugæciunile dumneavoastræ pentru bunæstarea dumnea-
voastræ øi bunæstarea altora vor fi în zadar dacæ „îi alungafli pe
cei în nevoie øi pe cei goi øi dacæ nu-i vizitafli pe cei bolnavi øi
pe cei în suferinflæ øi dacæ nu împærflifli din bunurile voastre,
dacæ avefli, acelora care sunt în nevoie“ (Alma 34:28).

Dacæ avefli o însærcinare grea înaintea dumneavoastræ,
Tatæl Ceresc este mulflumit când væ aøezafli în genunchi øi-I
cerefli ajutor, iar dupæ aceea væ ridicafli în picioare øi trecefli la
treabæ. El væ va ajuta în toate preocupærile dumneavoastræ care
sunt drepte, dar rareori va face ceva ce putefli sæ facefli singur.

Rugæciunea personalæ

În predica Sa de pe munte, Isus Hristos ne-a sfætuit:
„Intræ în odæifla ta, încuie-fli uøa øi roagæ-te Tatælui tæu, care
este în ascuns; øi Tatæl tæu, care vede în ascuns, îfli va ræsplæti“
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(Matei 6:6). Rugæciunea personalæ, privatæ, este o parte esen-
flialæ a dezvoltærii dumneavoastræ spirituale.

Cel puflin, în fiecare dimineaflæ øi searæ, gæsifli un loc un-
de sæ nu væ distragæ nimic atenflia. Îngenuncheafli cu umilin-
flæ øi comunicafli cu Tatæl dumneavoastræ Ceresc. Deøi uneori
vefli simfli dorinfla de a væ ruga în sinea dumneavoastræ, facefli
un efort din când în când øi rugafli-væ cu voce tare (vezi D&L
19:28; 20:51).

Amintifli-væ cæ rugæciunea este o comunicare între douæ
pærfli. Când terminafli rugæciunea, mai stafli puflin øi ascultafli.
Uneori, Tatæl Ceresc væ va sfætui, îndruma sau alina când încæ
suntefli în genunchi.

Nu cedafli niciodatæ ideii cæ nu suntefli demni de a væ ruga.
Aceastæ idee vine de la Satana, care vrea sæ væ convingæ cæ nu
trebuie sæ væ rugafli (vezi 2 Nefi 32:8). Dacæ nu avefli dispoziflia
necesaræ pentru a væ ruga, rugafli-væ pânæ când o vefli avea.

Salvatorul a poruncit: „Roagæ-te tot timpul, ca sæ pofli ieøi
învingætor; da, ca sæ-l pofli învinge pe Satana øi sæ pofli sæ
scapi din mâinile slujitorilor Satanei, care îi susflin lucrarea
lui“ (D&L 10:5). Deøi nu putefli sta în continuu în genunchi,
oferind o rugæciune personalæ, privatæ, væ putefli læsa inimile
„sæ fie pline, îndreptate în rugæciune cætre [Dumnezeu], færæ
întrerupere“ (Alma 34:27; vezi, de asemenea, 3 Nefi 20:1). Pe
parcursul fiecærei zile, putefli menfline un sentiment constant
de dragoste pentru Tatæl dumneavoastræ Ceresc øi pentru
Fiul Sæu iubit. Væ putefli exprima recunoøtinfla faflæ de Tatæl
Ceresc în tæcere øi-L putefli ruga sæ væ întæreascæ în responsa-
bilitæflile dumneavoastræ. În timpul ispitelor sau a pericolului
fizic, putefli cere în tæcere ajutorul Sæu.

Rugæciunea în familie

Pe lângæ porunca de a ne ruga în particular, Salvatorul
ne-a îndemnat sæ ne rugæm împreunæ cu familiile noastre. El
a spus: „Rugafli-væ în familiile voastre la Tatæl, întotdeauna în
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numele Meu, pentru ca nevestele øi copiii voøtri sæ poatæ fi
binecuvântafli“ (3 Nefi 18:21).

Dacæ suntefli cæsætorit, facefli ca rugæciunea în familie sæ
fie o parte importantæ din viafla familiei dumneavoastræ. În
fiecare dimineaflæ øi în fiecare searæ, îngenuncheafli împreunæ
cu umilinflæ. Dafli deseori ocazia fiecærui membru de a spune
rugæciunea. Unifli-væ în recunoøtinflæ pentru binecuvântærile
pe care vi le-a dat Tatæl Ceresc. Unifli-væ în credinflæ pentru a
cere binecuvântærile de care avefli nevoie øi pentru a væ ruga
în beneficiul altora.

Prin rugæciuni dese cu familia, dumneavoastræ øi mem-
brii familiei dumneavoastræ væ vefli apropia mai mult de
Dumnezeu øi unii faflæ de alflii. Copiii dumneavoastræ vor în-
væfla sæ comunice cu Tatæl lor din Cer. Vefli fi mai bine pregæ-
tifli pentru a-i sluji pe alflii øi pentru a face faflæ ispitelor.
Cæminul dumneavoastræ va fi un loc de tærie spiritualæ, un
adæpost împotriva influenflelor negative ale lumii.

Rugæciunea în public

Uneori, vefli fi rugat sæ oferifli o rugæciune în public,
poate într-o întrunire a Bisericii, sau o clasæ. Când primifli
aceastæ ocazie, amintifli-væ cæ dumneavoastræ comunicafli cu
Tatæl Ceresc, nu flinefli o cuvântare publicæ. Nu fifli preocupafli
de ceea ce pot sæ gândeascæ ceilalfli despre ce spunefli. Mai
degrabæ, oferifli o rugæciune simplæ, pornitæ din inimæ.

Primirea ræspunsurilor la rugæciuni

Salvatorul ne-a învæflat: „Cerefli øi vi se va da; cæutafli øi
vefli gæsi; batefli øi vi se va deschide. Cæci ori øi cine cere,
capætæ; cine cautæ, gæseøte; øi celui ce bate, i se va deschide“
(Matei 7:7–8). Nefiflilor, El le-a spus: „Øi orice vefli cere voi de
la Tatæl în numele Meu, care este drept, crezând cæ voi vefli
primi, iatæ, lucrul acesta væ va fi dat vouæ“ (3 Nefi 18:20).

Tatæl Ceresc aude rugæciunile dumneavoastræ. Poate nu
ræspunde întotdeauna aøa cum væ dorifli dumneavoastræ, dar
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El væ ræspunde – la momentul hotærât de El, conform dorinflei
Sale. Pentru cæ El øtie ce este mai bine pentru dumneavoastræ,
se poate ca uneori, sæ ræspundæ nu, chiar dacæ rugæminflile
noastre sunt sincere.

Ræspunsurile la rugæciuni pot veni în multe feluri. De
multe ori, ele vin prin glasul blând øi liniøtit al Duhului Sfânt
(vezi „Revelaflia,“ paginile 140–144). Ele pot veni prin situaflii
în viaflæ sau prin acte de bunætate din partea celor din jurul
dumneavoastræ. Pe mæsuræ ce continuafli sæ væ apropiafli de
Tatæl Ceresc prin rugæciune, vefli recunoaøte mai uøor ræs-
punsurile Sale pline de milæ øi înflelepciune la rugæminflile
dumneavoastræ. Vefli afla cæ El væ este „adæpostul øi sprijinul,
un ajutor care nu lipseøte niciodatæ în nevoi“ (Psalmi 46:1).

Referinfle suplimentare: Matei 6:5–15; Iacov 1:5–6; Enos 1:1–17; Mosia
4:11–12; 3 Nefi 13:6–7; 14:7–8; D&L 19:38; 88:63–65; Jospeh Smith – Istorie
1:9–19

Vezi, de asemenea, Credinfla, Postul øi Darurile de Post, Venerarea

Rugæciunea în familie (Vezi Rugæciunea)

Sabat

Sabatul este ziua Domnului øi este rezervatæ în fiecare
sæptæmânæ pentru odihnæ øi preaslævire. În timpurile
Vechiului Testament, poporul de legæmânt al lui Dumnezeu a
særbætorit Sabatul în ziua a øaptea a sæptæmânii pentru cæ
Dumnezeu s-a odihnit în ziua a øaptea dupæ ce a creat pæ-
mântul. Domnul a subliniat importanfla flinerii sabatului în
cele Zece Porunci:

„Adu-fli aminte de ziua de odihnæ, ca s-o sfinfleøti.
Sæ lucrezi øase zile, øi sæ-fli faci lucrul tæu.
Dar ziua a øaptea este ziua de odihnæ închinatæ Domnului,

Dumnezeului tæu: sæ nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul
tæu, nici fiica ta, nici robul tæu, nici roaba ta, nici vita ta, nici
stræinul care este în casa ta.
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Cæci în øase zile a fæcut Domnul cerurile, pæmântul øi
marea, øi tot ce este în ele, iar în ziua a øaptea S-a odihnit: de
aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnæ øi a sfinflit-o“
(Exodul 20:8–11).

Dupæ Învierea lui Isus Hristos, care a avut loc în prima zi
a sæptæmânii, discipolii Domnului au început sæ flinæ sabatul în
prima zi a sæptæmânii, duminica (vezi Faptele apostolilor 20:7).

În zilele din urmæ, Domnul ne-a poruncit sæ continuæm
în flinerea Sabatului. El a promis cæ dacæ ne vom supune aces-
tei porunci, vom primi „plenitudinea pæmântului“ (vezi D&L
59:16–20).

Pentru cæ Sabatul este o zi sfântæ, ea trebuie sæ fie rezer-
vatæ pentru activitæflile demne øi sfinte. Abflinerea de la lucru
øi odihna nu sunt de ajuns. De fapt, dacæ noi pur øi simplu ne
mulflumim a nu face nimic în ziua de Sabat, noi vom eøua sæ
flinem ziua sfântæ. Într-o revelaflie datæ lui Joseph Smith în
1831, Domnul a poruncit: „Øi pentru ca sæ pofli sæ te pæstrezi
mai neîntinat de lume, du-te la casa de rugæciune øi oferæ
sacramentele tale în ziua Mea sfântæ; pentru cæ, adeværat,
aceasta este ziua care a fost stabilitæ pentru voi pentru a væ
odihni de munca voastræ øi pentru a exprima devofliunea
voastræ Celui Prea Înalt“ (D&L 59:9–10). Potrivit cu aceastæ
revelaflie, noi participæm la adunærile împærtæøaniei în fiecare
sæptæmânæ. Alte activitæfli din ziua de sabat pot include rugæ-
ciune, meditaflie, studierea scripturilor øi a învæflæturilor pro-
feflilor din zilele din urmæ, adresarea de scrisori membrilor
familiei øi prietenilor, citirea materialelor potrivite, vizitarea
celor bolnavi øi a celor în suferinflæ, participarea la alte adu-
næri ale Bisericii.

Referinfle suplimentare: Exodul 31:16–17; Mosia 18:23; D&L 59:11–14; 68:29

Vezi, de asemenea, Veneraflie, Împærtæøanie, Preaslævire

Sacrificiu

A sacrifica înseamnæ a renunfla la ceva ce este valoros
pentru ceva ce are o valoare øi mai mare. În calitate de sfinfli
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ai zilelor din urmæ, noi avem ocazia de a sacrifica lucrurile
lumeøti pentru Domnul øi împæræflia Sa. Membrii Bisericii lui
Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ trebuie sæ fie dor-
nici sæ facæ orice sacrificiu pe care-l cere Domnul. Dacæ nu ni
s-ar cere sæ facem sacrificii, nu am putea niciodatæ sæ dezvol-
tæm credinfla necesaræ pentru salvarea veønicæ.

Ispæøirea lui Isus Hristos este sacrificiul cel mai mare øi
veønic øi este esenfla Evangheliei (vezi Alma 34:8–16). Înainte
ca Salvatorul sæ înfæptuiascæ sacrificiul, poporul Sæu de legæ-
mânt sacrifica animale ca simbol al sacrificiului Sæu. Aceastæ
practicæ i-a ajutat sæ priveascæ înainte spre ispæøire (vezi
Moise 5:4–8). Porunca de a sacrifica animale ca jertfæ, a luat
sfârøit la moartea lui Isus Hristos. Astæzi, în Bisericæ, noi
luæm din împærtæøanie în amintirea sacrificiului ispæøitor al
Salvatorului.

Pe lângæ amintirea sacrificiului ispæøitor al lui Isus
Hristos, trebuie sæ oferim øi noi un sacrificiu: o inimæ frântæ
øi un spirit smerit. Salvatorul a spus: „Øi voi nu trebuie sæ mai
oferifli pentru Mine værsare de sânge; da, jertfele øi darurile
voastre arse trebuie sæ înceteze... Øi voi va trebui sæ-Mi oferifli
Mie ca jertfæ o inimæ frântæ øi un spirit smerit. Øi oricine va
veni cætre Mine cu inima frântæ øi cu spiritul smerit, pe acela
îl voi boteza Eu cu foc øi cu Duhul Sfânt“ (3 Nefi 9:19–20).

A avea o inimæ frântæ øi un spirit smerit înseamnæ a fi
umil øi receptiv la voinfla Domnului øi a væ sfætui cu cei pe
care i-a chemat El sæ conducæ Biserica Sa. Înseamnæ, de ase-
menea, sæ simflifli o întristare adâncæ din cauza pæcatelor øi o
dorinflæ sinceræ de a væ pocæi. Profetul Lehi a subliniat im-
portanfla oferirii de sacrificii: „Iatæ, [Hristos] se jertfeøte pe El
Însuøi ca o jertfæ pentru pæcat, ca sæ ræspundæ la cerinflele
legii în favoarea tututror acelora care au o inimæ frântæ øi un
spirit smerit; øi pentru nimeni altul cerinflele legii nu pot sæ
fie împlinite“ (2 Nefi 2:7). Dacæ nu oferim sacrificiul unei
inimi frânte øi al unui spirit smerit, nu putem primi toate
binecuvântærile care vin din ispæøire.
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Dacæ suntefli dornici sæ sacrificafli aøa cum a poruncit
Domnul, vefli fi acceptafli de El. El ne-a învæflat: „Tofli ... care øtiu
cæ inima lor este cinstitæ øi frântæ, øi spiritul lor este smerit, øi
sunt dornici sæ respecte legæmintele prin sacrificiu – da, fieca-
re sacrificiu pe care Eu, Domnul, îl voi porunci – aceøtia sunt
acceptafli de Mine“ (D&L 97:8). Având o perspectivæ a veønici-
ei, putefli vedea cæ renunflarea la lucrurile lumii, nu reprezintæ
de fapt un sacrificiu. Binecuvântærile pe care le primifli sunt
mai mari decât orice lucru la care vefli renunfla vreodatæ.

Referinfle suplimentare: Matei 19:16–22; D&L 59:8

Vezi, de asemenea, Ispæøirea lui Isus Hristos, Dragostea, Supunerea, Pocæinfla,
Împærtæøania, Slujirea

Salvarea

În conversafliile dumneavoastræ cu alfli creøtini, afli putea
fi întrebat: „Afli fost mântuit?“ Aceia care adreseazæ aceastæ
întrebare se referæ de obicei, la o mærturisire sinceræ sau la o
declaraflie cæ L-afli acceptat pe Isus Hristos ca Domn øi
Salvator personal. Adresând aceastæ întrebare, ei aratæ cre-
dinfla lor în urmætoarele cuvinte, scrise de apostolul Pavel:

„Dacæ mærturiseøti deci cu gura ta pe Isus ca Domn,
øi dacæ crezi în inima ta cæ Dumnezeu L-a înviat din morfli,
vei fi mântuit. Cæci prin credinfla din inimæ se capætæ nepri-
hænirea, øi prin mærturisirea cu gura se ajunge la mântuire“
(Romani 10:9–10).

Ræspunzând la întrebarea: „Afli fost mântuit?”

În Romani 10:9–10, cuvintele mântuit øi mântuire se referæ
la o relaflie prin legæmânt cu Isus Hristos. Prin aceastæ relaflie
prin legæmânt, noi suntem asigurafli de salvarea de la conse-
cinflele veønice ale pæcatului dacæ suntem supuøi. Fiecare
sfânt al zilelor din urmæ este mântuit în acest sens. Am fost
convertifli la Evanghelia restauratæ. Prin rânduiala botezului,
noi am intrat într-o relaflie de legæmânt cu Salvatorul, luând
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numele Sæu asupra noastræ. Ne reînnoim legæmântul fæcut la
botez luând din împærtæøanie.

Înflelesuri diferite ale cuvântului Mântuire

În doctrina Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele
din Urmæ, termenii mântuit øi mântuire au înflelesuri variate.
Potrivit acestor sensuri, ræspunsul dumneavoastræ la întreba-
rea „Afli fost mântuit?”, ar fi ori „da“ ori „da, dar cu anumite
condiflii”. Urmætoarele explicaflii subliniazæ øase sensuri dife-
rite ale cuvântului mântuire.

Salvarea de la moartea fizicæ. Tofli oamenii mor pânæ la
urmæ. Dar prin ispæøirea øi învierea lui Isus Hristos, tofli
oamenii vor fi înviafli – salvafli de la moartea fizicæ. Pavel a
mærturisit: „ Øi dupæ cum tofli mor în Adam, tot aøa, tofli vor
învia în Hristos“ (1 Corinteni 15:22).

Mântuirea de pæcat. Pentru a fi curæflafli de pæcate prin
ispæøirea Salvatorului, trebuie sæ væ exersafli credinfla în Isus
Hristos, sæ væ pocæifli, sæ fifli botezafli øi sæ primifli darul
Duhului Sfânt (vezi Faptele apostolilor 2:37–38). Dacæ afli fost
botezafli øi afli primit Duhul Sfânt prin autoritatea potrivitæ a
preofliei, dumneavoastræ deja afli fost salvafli condiflionat de la
pæcat. Nu vefli fi mântuifli pe deplin de pæcat pânæ ce dum-
neavoastræ nu væ vefli încheia viafla pe pæmânt, îndurând cre-
dincios pânæ la sfârøit.

Observafli cæ nu putefli fi mântuifli din pæcatele voastre; nu
putefli primi mântuirea necondiflionat prin simplul fapt de a
væ declara credinfla în Hristos înflelegând cæ, inevitabil vefli
comite pæcate pe tot parcursul vieflii dumneavoastræ (vezi
Alma 11:36–37). Prin mila lui Dumnezeu, dumneavoastræ pu-
tefli fi salvafli de la pæcatele dumneavoastræ (vezi Helaman
5:10–11). Pentru a primi aceastæ binecuvântare, trebuie sæ væ
exersafli credinfla în Isus Hristos, sæ væ stræduifli sæ flinefli
poruncile, sæ væ lepædafli de pæcat øi sæ reînnoifli pocæinfla øi
curæflirea dumneavoastræ prin rânduiala împærtæøaniei.
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A fi næscut din nou. Uneori vefli fi întrebafli dacæ afli fost
næscufli din nou. Principiul renaøterii spirituale apare frec-
vent în scripturi. Noul Testament confline învæflæturile lui Isus
care ne spun cæ trebuie sæ ne „naøtem din nou“ øi dacæ „nu
ne naøtem din apæ øi din Duh, [noi] nu putem sæ intræm în
împæræflia lui Dumnezeu“ (Ioan 3:3, 5). Aceste învæflæturi sunt
descrise în Cartea lui Mormon: „Toatæ omenirea, da, bærbafli
øi femei, toate nafliunile, neamurile, limbile øi popoarele tre-
buie sæ se nascæ din nou; da, sæ se nascæ din Dumnezeu, sæ se
schimbe din starea lor carnalæ øi decæzutæ la o stare de drep-
tate, fiind mântuifli de Dumnezeu, devenind fiii øi fiicele Lui;
øi astfel ei devin fiinfle noi; øi dacæ ei nu fac aceasta, atunci nu
pot în nici un fel sæ moøteneascæ Împæræflia lui Dumnezeu“
(Mosia 27:25–26).

Aceastæ renaøtere este un proces care se produce dupæ ce
noi am fost botezafli øi am primit darul Duhului Sfânt.
Aceasta vine ca rezultat al dorinflei noastre de a „face un
legæmânt cu Dumnezeul nostru ca sæ îndeplinim voinfla Lui
øi sæ fim supuøi poruncilor Lui în toate lucrurile pe care El ni
le va porunci, pânæ la sfârøitul zilelor noastre“ (Mosia 5:5).
Dupæ aceea „voi spunefli cæ inimile voastre sunt schimbate
prin credinflæ în numele Lui; de aceea, voi v-afli næscut din El“
(Mosia 5:7). Dacæ afli fost botezafli øi afli primit darul Duhului
Sfânt cu un legæmânt sæ luafli asupra dumneavoastræ numele
lui Isus Hristos, putefli spune cæ afli fost næscufli din nou. Øi
putefli reînnoi aceasta renaøtere în fiecare zi de sabat când
luafli din împærtæøanie.

Mântuirea din starea de ignoranflæ. Mulfli oameni træiesc
într-o stare de întuneric, necunoscând lumina Evangheliei res-
taurate. Ei sunt „împiedicafli sæ gæseascæ adeværul doar pentru
cæ nu øtiu unde sæ-l gæseascæ“ (D&L 123:12). În calitate de
membru al Bisericii Domnului, dumneavoastræ suntefli mân-
tuit de aceastæ stare. Dumneavoastræ avefli cunoaøterea despre
Dumnezeu Tatæl, despre Isus Hristos, despre scopul vieflii,
despre planul salværii øi despre potenflialul dumneavoastræ
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veønic. Putefli sæ træifli ca discipol al Salvatorului, care a decla-
rat: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mæ urmeazæ pe Mine, nu va
umbla în întuneric, ci va avea lumina vieflii“ (Ioan 8:12).

Mântuirea de a doua moarte. Scripturile vorbesc uneori
despre mântuirea de a doua moarte. A doua moarte este
moartea spiritualæ finalæ – fiind separafli de dreptate øi refu-
zând locul în orice împæræflie a slavei (vezi Alma 12:32; D&L
88:24). Aceastæ a doua moarte nu va veni pânæ la judecata fi-
nalæ øi va veni la foarte puflini (vezi D&L 76:31–37). Aproape
fiecare persoanæ care a træit vreodatæ pe pæmânt este asigu-
ratæ de mântuirea de la a doua moarte (vezi D&L 76:40–45).

Viafla veønicæ sau exaltarea. În scripturi, cuvintele mântuit øi
mântuire se referæ deseori la viafla veønicæ sau exaltare (vezi
Avraam 2:11). Viafla veønicæ este sæ-I cunoøti pe Tatæl Ceresc øi
Isus Hristos øi sæ træieøti împreunæ cu Ei pentru totdeauna –
pentru a moøteni gradul cel mai mare din împæræflia celestæ
(vezi Ioan 17:3; D&L 131:1–4; 132:21–24). Pentru a primi acest
mare dar, noi trebuie sæ facem mai mult decât sæ ne pocæim de
pæcatele noastre øi sæ fim botezafli øi confirmafli de autoritatea
potrivitæ a preofliei. Bærbaflii trebuie sæ primeascæ Preoflia lui
Melhisedec øi tofli membrii Bisericii trebuie sæ facæ øi sæ flinæ
legæmintele sfinte din templu, incluzând cæsætoria eternæ.

Dacæ folosifli cuvântul mântuire în sensul vieflii veønice,
nici unul dintre noi nu poate spune cæ am fost mântuifli în
timpul vieflii muritoare. Acest dar glorios poate veni doar
dupæ judecata finalæ.

Referinfle suplimentare: Matei 10:22; Marcu 16:16; Efeseni 2:8–10, Iacov
2:14–18; 2 Nefi 25:23, 26; Mosia 5:8–15; 3 Nefi 9:21–22; Moroni 10:32–33;
Articolele de credinflæ 1:3

Vezi, de asemenea, Ispæøirea lui Isus Hristos, Botezul, Viafla veønicæ,
Îndurarea, Împæræfliile slavei, Planul salværii

Salvafli (Vezi Salvare)
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Satana

Satana, numit øi adversarul sau diavolul, este duømanul
dreptæflii øi al celor care cautæ sæ-L urmeze pe Dumnezeu. El
este un fiul de spirit al lui Dumnezeu care a fost odatæ un înger
„care avea autoritate în prezenfla lui Dumnezeu“ (D&L 76:25;
vezi, de asemenea, Isaia 14:12; D&L 76:26–27). Dar în consiliul
din ceruri din existenfla premuritoare, Lucifer, cum se numea
atunci Satana, s-a ræzvrætit împotriva Tatælui Ceresc øi a planu-
lui salværii. În aceastæ ræzvrætire împotriva lui Dumnezeu,
Satana „a cæutat sæ distrugæ libertatea de a alege a omului“
(Moise 4:3). El a spus: „Eu voi mântui întreaga omenire, ca nici
un suflet sæ nu fie pierdut, øi cu siguranflæ voi face aceasta; de
aceea, dæ-mi onoarea Ta“ (Moise 4:1).

Satana a convins „a treia parte din oøtirile cerului“ sæ se
îndepærteze de Tatæl (D&L 29:36). Ca rezultat al acestei rebe-
liuni, Satana øi discipolii sæi au fost alungafli din prezenfla lui
Dumnezeu øi li s-a respins binecuvântarea de a primi un trup
fizic (vezi Apocalipsa 12:9). Lor li s-a respins øi oportunitatea
de a primi orice moøtenire în vreo împæræflie a slavei.

Tatæl Ceresc îi permite Satanei øi adepflilor lui sæ ne ispi-
teascæ, ca o parte a experienflei noastre din viafla muritoare
(vezi 2 Nefi 2:11–14; D&L 29:39). Pentru cæ Satana „cautæ ca
tofli oamenii sæ fie nenorocifli la fel ca øi el“ (2 Nefi 2:27), el øi
adepflii lui încearcæ sæ ne depærteze de dreptate. El conduce
cea mai intensæ opoziflie în cele mai importante aspecte ale
planului fericirii al Tatælui Ceresc. De exemplu, el cautæ sæ-L
discrediteze pe Salvator øi preoflia, sæ arunce îndoieli asupra
puterii ispæøirii, sæ falsifice revelaflia, sæ ne abatæ de la adevær
øi sæ contrazicæ responsabilitatea individualæ. El încearcæ sæ
submineze familiile prin a da naøtere confuziilor, promovea-
zæ relaflii sexuale în afara cæsætoriei, ridiculizeazæ cæsætoria øi
descurajeazæ graviditatea la adulflii cæsætorifli care altfel ar
creøte copii în dreptate.

Dumneavoastræ nu trebuie sæ cedafli ispitelor Satanei.
Avefli puterea sæ alegefli binele în locul ræului øi putefli mereu
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sæ cæutafli ajutorul Domnului prin rugæciune. (Vezi, „Ispita“
paginile 174–176).

Referinfle suplimentare: Isaia 14:12–17; 1 Nefi 15:23–24; 2 Nefi 2:16–18;
Moroni 7:12; D&L 10:5; 29:36–40, 46–47; 76:25–29

Vezi, de asemenea, Libertatea de a alege, Pæcatul, Ispita

Scripturi

Când oamenii sfinfli ai lui Dumnezeu scriu sau vorbesc
prin puterea Duhului Sfânt, cuvintele lor „vor fi scripturæ, va
fi voinfla Domnului, va fi gândul Domnului, va fi Cuvântul
Domnului, va fi glasul Domnului øi puterea lui Dumnezeu
pentru salvare“ (D&L 68:4). Scripturile oficiale, canonice ale
Bisericii, deseori denumite lucræri de bazæ, sunt Biblia, Cartea
lui Mormon, Doctrinæ øi legæminte øi Perla de Mare Prefl.
Aceste cærfli de scripturi sunt descrise în paginile 156–159.

Importanfla studierii zilnice a scripturilor

Scopul principal al scripturilor este sæ mærturiseascæ des-
pre Hristos, ajutându-ne sæ venim la El øi sæ primim viafla
veønicæ (vezi Ioan 5:39; 20:31; 1 Nefi 6:4; Mosia 13:33–35).
Profetul Mormon a mærturisit:

„Oricine vrea poate sæ punæ stæpânire pe cuvântul lui
Dumnezeu, care este iute øi puternic, care va sfærâma orice
înøelætorii øi piedici øi comploturi ale diavolului øi îl va con-
duce pe omul lui Hristos pe un drum strâmt øi îngust peste
acea præpastie nepieritoare de chin care este pregætitæ sæ-i
înghitæ pe cei pæcætoøi –

Øi va aøeza sufletele lor, da, sufletele lor nemuritoare, de-a
dreapta lui Dumnezeu în Împæræflia cerului, ca sæ stea împreu-
næ cu Avraam øi cu Isaac øi cu Iacov øi cu tofli stræmoøii noøtri
ce sfinfli, ca sæ nu mai plece de acolo“ (Helaman 3:29–30).

Profeflii din zilele din urmæ ne-au sfætuit sæ studiem
scripturile în fiecare zi, atât individual cât øi împreunæ cu
familiile noastre. Ei ne încurajeazæ, la fel cum îi încuraja Nefi
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pe fraflii lui, sæ ne aplicæm scripturile nouæ, gæsind modul în
care scrierile sacre au aplicabilitate în viafla noastræ (vezi
1 Nefi 19:23–24). Ei ne îndeamnæ: „cercetafli scripturile“ (Ioan
5:39) øi „ospætafli-væ din cuvintele lui Hristos“ (2 Nefi 32:3).

Dumneavoastræ vefli avea multe beneficii urmând acest
sfat. Studierea scripturilor zilnicæ, fæcutæ cu un scop, væ ajutæ
sæ fifli mai receptivi la øoaptele Duhului Sfânt. Aceasta clæ-
deøte credinfla dumneavoastræ, væ întæreøte împotriva ispite-
lor øi væ ajutæ sæ væ apropiafli de Tatæl Ceresc øi de Preaiubitul
Sæu Fiu.

Creafli un plan personal pentru studiul scripturilor. Luafli în
considerare alocarea unui anumit timp în fiecare zi pentru stu-
diul scripturilor. În acest timp, citifli cu minufliozitate, fiind
atenfli la îndrumærile Spiritului. Rugafli-L pe Tatæl dumneavoas-
træ Ceresc sæ væ ajute sæ øtifli ce ar dori El sæ învæflafli øi sæ facefli.

Continuafli citirea scripturilor, în special a Cærflii lui
Mormon, pe parcursul vieflii dumneavoastræ. Vefli redesco-
peri comorile scripturilor din nou øi din nou, gæsind noi sen-
suri øi moduri de aplicare a lor în timp ce le studiafli în
diferite faze ale vieflii.

Dacæ suntefli cæsætorit, alocafli timp pentru a citi scriptu-
rile în familie. Acest efort ar putea fi dificil, dar va produce
minunate rezultate eterne. Sub îndrumarea Spiritului, plani-
ficafli citirea scripturilor care vor veni în întâmpinarea nevoi-
lor familiei dumneavoastræ. Nu væ temefli sæ citifli scripturile
copiilor mici. Limbajul acelor scripturi sfinte are putere sæ-i
atingæ chiar øi pe cei foarte mici.

Biblia

Biblia este împærflitæ în douæ pærfli: Vechiul Testament øi
Noul Testament. Vechiul Testament este o cronicæ sacræ a
relafliilor lui Dumnezeu cu poporul Sæu de legæmânt în fiara
Sfântæ. Include învæflæturile unor profefli ca Moise, Iosua,
Isaia, Ieremia øi Daniel. Noul Testament consemneazæ naøte-
rea, slujirea pæmânteascæ øi ispæøirea Salvatorului. Se încheie
cu slujirea ucenicilor Salvatorului.

Scripturi

171



Pentru cæ Biblia a fost tradusæ de multe ori, este tipæritæ
în diferite versiuni. În englezæ, versiunea Bibliei în traduce-
rea regelui James este acceptatæ ca scripturæ de cætre Bisericæ.

În Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din
Urmæ, noi veneræm Biblia øi învæflæturile ei sfinte. Putem
primi tærie øi alinare din relatærile biblice ale relafliilor lui
Dumnezeu cu poporul Sæu.

Cartea lui Mormon: Un alt Testament al lui Isus Hristos

Cartea lui Mormon a apærut în aceastæ dispensaflie prin
voinfla Domnului. Este o cronicæ a relafliilor lui Dumnezeu cu
poporul care a træit în vechea Americæ. Profefli ai Domnului au
gravat relatærile originale pe plæci de aur. Domnul a declarat
despre Cartea lui Mormon cæ ea cuprinde „plenitudinea
Evangheliei lui Isus Hristos“ (D&L 20:9; vezi, de asemenea,
D&L 42:12).

La 22 septembrie 1827, un înger pe nume Moroni – ultimul
profet din Cartea lui Mormon – i-a predat aceste cronici profe-
tului Jospeh Smith. Prin harul øi puterea lui Dumnezeu, profe-
tul Joseph Smith a tradus aceste cronici în limba englezæ. De
atunci, Cartea lui Mormon a fost tradusæ în multe alte limbi.

Scopul principal al Cærflii lui Mormon este de a convinge
tofli oamenii „cæ Isus este Hristosul, Dumnezeul veønic, care
Se aratæ tuturor nafliunilor“ (pagina de titlu a Cærflii lui
Mormon). Ne învaflæ cæ tofli oamenii „trebuie sæ vinæ la El, sau
altfel nu vor putea fi salvafli“ (1 Nefi 13:40). Joseph Smith a
spus despre Cartea lui Mormon cæ este „cheia de boltæ a reli-
giei noastre øi cæ omul va ajunge mai aproape de Dumnezeu
supunându-se învæflæturii ei, decât a oricærei alte cærfli“
(introducerea Cærflii lui Mormon).

Cartea lui Mormon este un alt martor al adeværurilor
predate în Biblie. De asemenea, restabileøte adeværuri „sim-
ple øi preflioase“ care au fost pierdute din Biblie din cauza
erorilor de traducere sau „au fost scoase“ într-o încercare de
„a strica drumurile drepte ale Domnului“ (vezi 1 Nefi
13:24–27, 38–41). Biblia øi Cartea lui Mormon „vor creøte
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împreunæ, ca sæ facæ de ruøine doctrinele neadeværate øi ca sæ
potoleascæ conflictele øi sæ stabileascæ pacea“ (2 Nefi 3:12).

Spre sfârøitul Cærflii lui Mormon, profetul Moroni ne
învaflæ cum putem øti dacæ este adeværatæ Cartea: „Iar atunci
când voi vefli primi aceste lucruri, eu væ îndemn pe voi sæ-L
întrebafli pe Dumnezeu, Tatæl Veønic, în numele lui Hristos,
dacæ aceste lucruri nu sunt adeværate; øi dacæ voi vefli întreba
cu inima sinceræ, cu intenflie adeværatæ, având credinflæ în
Hristos, El væ va aræta adeværul prin puterea Duhului Sfânt“
(Moroni 10:4; vezi, de asemenea, versetele 3 øi 5).

Doctrinæ øi legæminte

Doctrinæ øi legæminte confline revelafliile date profetului
Joseph Smith. Cuprinde, de asemenea, câteva revelaflii date
altor profefli ai zilelor din urmæ. Aceastæ carte de scripturæ
este unicæ, pentru cæ nu este o traducere a unor documente
strævechi. Este o culegere de revelaflii date de cætre Domnul
profeflilor Sæi aleøi în zilele din urmæ.

Profetul Joesph Smith a spus cæ Doctrinæ øi legæminte este
„temelia Bisericii în aceste zile din urmæ øi un beneficiu pentru
lume, arætând cæ cheile tainelor împæræfliei Salvatorului nostru
sunt încredinflate omului“ (secfliunea de prezentarea pentru
D&L 70).

Perla de Mare Prefl

Perla de Mare Prefl confline cartea lui Moise, cartea lui
Avraam, traducerea inspiratæ din Matei capitolul 24 fæcutæ de
profetul Joseph Smith øi câteva scrieri ale profetului Joseph.

Cartea lui Moise este un mic extras din traducerea inspira-
tæ a Bibliei de cætre Jospeh Smith. Este o relatare mai completæ
a scrierilor lui Moise de la începutul cærflii Genezei din vechiul
Testament. Cuprinde multe doctrine øi învæflæturi care au fost
pierdute din Biblie øi oferæ informaflii suplimentare despre
planul salværii, crearea pæmântului øi relafliile Domnului cu
Adam øi Enoh.
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Cartea lui Avraam este o traducerea a unor relatæri stræ-
vechi scrise pe papirus care au ajuns în posesia Bisericii în
1835. Profetul Joseph Smith a tradus aceste scrieri prin revela-
flie. Aceastæ carte confline adeværuri despre Consiliul din ceruri
din existenfla premuritoare, despre crearea pæmântului, despre
natura lui Dumnezeu øi despre preoflie.

Joseph Smith – Matei adaugæ la cunoøtinflele noastre în-
væflæturile Salvatorului privitoare la a doua Sa venire.

Scrierile lui Joseph Smith din Perla de Mare Prefl includ:

• Joseph Smith – Istorie, care este un extras din istoria
Bisericii scrisæ de profet. Este o povestire a evenimente-
lor care au dus la restaurarea Bisericii, inclusiv Prima
Viziune, aparifliile lui Moroni profetului Jospeh, obfline-
rea plæcilor de aur øi restaurarea Preofliei aaronice.

• Articolele de credinflæ, pe care profetul Joseph le-a
scris sub formæ de declaraflii de bazæ ale credinflei øi
ale doctrinei.

Referinfle suplimentare: Romani 15:4; 2 Timotei 3:15–17; 2 Nefi 25:26;
Alma 17:2–3; 3 Nefi 23:1–5; D&L 18:33–36; Articolele de credinflæ 1:8

Vezi, de asemenea, Profefli, Restaurarea Evangheliei, Revelaflia

Seara de familie

Cæminul este cel mai important loc în care se poate
învæfla Evanghelia. Nici o altæ organizaflie nu poate lua locul
familiei. Profeflii din zilele din urmæ au fæcut, în repetate
rânduri, apel la pærinfli sæ-øi hræneascæ spiritual copiii cu
dragoste, precum øi propovæduindu-le Evanghelia.

În 1915, preøedintele Joseph F. Smith øi consilierii sæi din
Prima Preøedinflie au inifliat o acfliune, la nivelul întregii
Biserici, de întærire a familiei. Ei au fæcut apel la pærinflii din
Bisericæ sæ-øi adune copiii o datæ pe sæptæmânæ pentru a des-
fæøura seara de familie. Membrii familiei trebuiau sæ-øi rezerve
timp pentru a se ruga øi a cânta împreunæ, a citi scripturile, 
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a-øi propovædui Evanghelia unul altuia øi a participa la alte
activitæfli care ar fi întærit unitatea familiei.

În anul 1970, preøedintele Joseph Fielding Smith øi consi-
lierii sæi din Prima Preøedinflie au desemnat seara de luni ca
timp pentru desfæøurarea serii de familie. Dupæ acel apel,
Biserica nu a mai programat activitæfli lunea seara pentru ca
familiile sæ aibæ timp sæ fie împreunæ.

Profeflii din zilele din urmæ au continuat sæ-i îndemne pe
membri sæ acorde cea mai mare prioritate serilor de familie.
Ei au promis cæ respectarea acestui program va contribui la
protejarea familiilor noastre împotriva relelor din timpul nos-
tru øi ne va aduce beløug de bucurie, acum øi în toatæ veønicia.

Tofli membrii Bisericii trebuie sæ facæ din seara de luni un
moment sacru, rezervat serii de familie. Dacæ suntefli cæsætorifli,
desfæøurafli seara de familie în fiecare sæptæmânæ împreunæ cu
soflul(soflia). Pe mæsuræ ce vefli avea copii, includefli-i în seara de
familie. Adaptafli programul nevoilor øi intereselor lor øi læsafli-i sæ
participe. Dupæ ce copiii au crescut øi s-au mutat în propriul cæ-
min, continuafli sæ flinefli serile de familie împreunæ cu soflul(soflia).

Dacæ suntefli necæsætorifli, gândifli-væ la posibilitatea de a-l
ruga pe episcop sau pe preøedintele de ramuræ sæ organizeze
un grup pentru desfæøurarea serii de familie pentru dumnea-
voastræ øi alfli membri necæsætorifli din episcopie sau ramuræ. El
poate chema un conducætor pentru serile de familie, care sæ
ræspundæ de organizarea programului øi sæ se îngrijeascæ de
desfæøurarea cu regularitate a serilor de familie.

În cele ce urmeazæ, væ propunem un plan de desfæøurare
a serii de familie:

• cântec de deschidere

• rugæciune de deschidere

• se citeøte din scripturi

• lecflie

• activitate

• cântec de încheiere
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• rugæciune de încheiere

• dulciuri, ræcoritoare

În timp ce pregætifli lecfliile pentru seara de familie, adu-
cefli-væ aminte cæ acestea trebuie sæ aibæ la bazæ scripturile,
învæflæturile profeflilor din zilele din urmæ, precum øi expe-
rienfle personale øi mærturii. Aceastæ carte væ poate ajuta sæ
alegefli subiectele pe care dorifli sæ le propovæduifli. În plus,
vefli putea sæ folosifli øi alte publicaflii ale Bisericii, ca de exem-
plu Family Home Evening Resource Book (volum cu numærul
31106), Principiile Evangheliei (31110), Îndrumar pentru familie
(31180) øi revistele Bisericii.

Vezi, de asemenea, Familia

Semne

Semnele sunt evenimente sau experienfle care demon-
streazæ puterea lui Dumnezeu. Ele sunt deseori miracole. Ele
identificæ øi anunflæ evenimente majore, cum ar fi naøterea
Salvatorului, moartea øi A Doua Venire. Ele ne amintesc nouæ
despre legæmintele pe care Domnul le-a fæcut cu noi. Semnele
pot, de asemenea, sæ aducæ mærturie despre o chemare divi-
næ sau sæ indice dezaprobarea Domnului.

Unii oameni susflin cæ vor crede în Dumnezeu sau în
lucrarea Sa dacæ ar primi un semn. Dar Domnul a zis:
„Credinfla nu vine prin semne, ci semnele îi urmeazæ pe aceia
care cred“ (D&L 63:9). Astfel de semne sunt date celor care
sunt credincioøi øi sunt supuøi pentru a-i întæri în credinfla lor.

Referinfle suplimentare: Matei 12:38–39; Marcu 13:22–27; Luca 2:8–17;
Alma 30:43–52; Helaman 14; 3 Nefi 1:13–21; 8:2–25; Eter 12:6; D&L
63:7–12

Vezi, de asemenea, Credinfla, Supunere, A Doua Venire a lui Isus Hristos

Vezi, de asemenea, Ispæøirea lui Isus Hristos, Moartea spiritualæ, Iertarea,
Dreptatea, Milæ, Supunerea, Pocæinflæ, Ispita
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Sion

Doctrinæ øi legæminte confline multe pasaje în care
Domnul le porunceøte sfinflilor: „cæutafli sæ înfæptuifli øi sæ sta-
bilifli cauza Sionului“ (D&L 6:6; vezi, de asemenea, D&L 11:6;
12:6; 14:6).

Cuvântul Sion are diferite înflelesuri în scripturi. Cea mai
generalæ definiflie a cuvântului este „cei care au inima puræ“
(D&L 97:21). Sion este deseori folosit în acest sens pentru a se
referi la oamenii Domnului sau la Biserica øi la flæruøurile ei
(vezi D&L 82:14).

În perioada timpurie a acestei dispensafli, liderii Bisericii
i-au sfætuit pe membri sæ construiascæ Sionul prin emigrarea
într-o locaflie centralæ. Astæzi, liderii noøtri ne sfætuiesc sæ con-
struim Sionul oriunde locuim. Membrii Bisericii sunt rugafli
sæ ræmânæ în flærile lor natale øi sæ ajute la stabilirea Bisericii
acolo. Multe temple sunt construite în aøa fel încât sfinflii
din zilele din urmæ din toatæ lumea sæ poatæ primi binecu-
vântærile templului.

Cuvântul Sion poate sæ însemne o anumitæ locaflie geo-
graficæ, dupæ cum urmeazæ:

• Oraøul lui Enoh (vezi Moise 7:18–21).

• Oraøul Ierusalim din vechime (vezi 2 Samuel 5:6–7;
1 Împærafli 8:1; 2 Împærafli 9:28).

• Noul Ierusalim, care va fi construit în flinutul Jackson,
Missouri (vezi D&L 45:66–67; 57:1–3; Articolele de
credinflæ 1:10).

Referinfle suplimentare: Isaia 2:2–3; 1 Nefi 13:37; D&L 35:24; 39:13;
45:68–71; 59:3–4; 64:41–43; 90:36–37; 97:18–28; 101:16–18; 105:5; 115:5–6;
136:31

Slujire

Adeværaflii discipoli ai lui Isus Hristos doresc sæ-i slu-
jeascæ pe cei din jurul lor. Salvatorul a spus: „Prin aceasta vor
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cunoaøte tofli cæ suntefli ucenicii Mei, dacæ vefli avea dragoste
unii pentru alflii“ (Ioan 13:35).

Când afli fost botezat øi confirmat, afli fæcut legæmântul de
a lua asupra dumneavoastræ numele lui Isus Hristos. Profetul
Alma a explicat acest legæmânt unui grup de noi convertifli ca-
re voiau sæ fie botezafli. El a observat cæ dorinfla lor „de a se
alætura turmei lui Dumnezeu“ includea o dorinflæ de a sluji
substanflial – de „a-øi purta unul altuia greutæflile, pentru ca
ele sæ fie uøoare”, de a „jeli cu cei care jelesc“ øi de a „mângâia
pe cei care au nevoie sæ fie mângâiafli“ (Mosia 18:8–9).

Când væ stræduifli sæ-i slujifli pe alflii, luafli-L ca exemplu
pe Salvator. Deøi El a venit pe pæmânt în calitate de Fiu al lui
Dumnezeu, El a slujit cu umilinflæ pe cei din jurul sæu. El a
declarat:„Eu totuøi, sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujeøte“
(Luca 22:27).

Salvatorul a folosit o parabolæ pentru a preda importanfla
slujirii. În parabolæ, El se întoarce pe pæmânt în slava Sa øi îi
separæ pe cei drepfli de cei necredincioøi. Credincioøilor El le
spune: „Venifli binecuvântaflii Tatælui Meu de moøtenifli
Împæræflia, care v-a fost pregætitæ de la întemeierea lumii. Cæci
am fost flæmând, øi Mi-afli dat de mâncat; Mi-a fost sete, øi 
Mi-afli dat de bæut; am fost stræin, øi M-afli primit; am fost gol,
øi M-afli îmbræcat; am fost bolnav, øi afli venit sæ Mæ vedefli; am
fost în temniflæ, øi afli venit pe la Mine“ (Matei 25:34–36).

Cei neprihænifli, care sunt uimifli de declaraflia Sa, întreabæ:
„Doamne, când Te-am væzut noi flæmând, øi fii-am dat sæ mæ-
nânci? Sau fiindu-fii sete, øi fii-am dat de ai bæut? Când Te-am
væzut noi stræin, øi Te-am primit? Sau gol, øi Te-am îmbræcat?
Când Te-am væzut noi bolnav sau în temniflæ, øi am venit pe la
Tine?“ (Matei 25:37–39).

Domnul ræspunde: „Ori de câte ori afli fæcut aceste
lucruri unuia dintre aceøti foarte neînsemnafli frafli ai Mei,
Mie mi le-afli fæcut“ (Matei 25:40).

Salvatorul væ invitæ sæ dafli de la dumneavoastræ în slujba
altora. Ocaziile dumneavoastræ de a face astfel, sunt nelimitate.
Cæutafli în fiecare zi, modalitæfli de a bucura inimi, de a spune
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cuvinte binevoitoare, de a munci în locul altora care nu pot lu-
cra ei înøiøi, de a împærtæøi Evanghelia. Fifli receptiv la øoaptele
Spiritului, care væ îndeamnæ sæ slujifli. Vefli afla cæ adeværata
cheie spre fericire este de a lucra pentru fericirea altora.

Referinfle suplimentare: Matei 22:35–40; 25:41–46; Luca 10:25–37;
Galateni 5:13–14; Mosia 2:17

Vezi, de asemenea, Caritatea, Dragostea

Smith, Joseph Jr. (Vezi Joseph Smith)

Societatea de Alinare

Societatea de Alinare a fost înfiinflatæ de cætre Profetul
Joseph Smith pe 17 martie 1842, în Navoo, Ilinois. În zilele în-
fiinflærii acesteia, Societatea de Alinare a avut douæ scopuri
principale: sæ asigure alinare celor særaci øi nevoiaøi øi sæ sal-
veze suflete. Organizaflia continuæ astæzi, ræmânând fidelæ
principiilor de îndrumare inifliale. Peste tot în lume, surorile
din Societate de Alinare lucreazæ împreunæ cu deflinætorii
preofliei pentru a împlini misiunea Bisericii. Ei se susflin reci-
proc atunci când:

• îøi mæresc mærturiile lor despre Isus Hristos prin ru-
gæciune øi studiul scripturilor;

• cautæ putere spiritualæ prin urmarea îndrumærilor de
la Duhul Sfânt;

• se dedicæ întæririi cæsniciilor, familiilor øi cæminelor;

• descoperæ sentimente nobile în maternitate, precum øi
fericire în feminitate;

• se bucuræ de slujire øi de fapte bune;

• iubesc viafla øi învæflætura;

• apæræ adeværul øi dreptatea;

• susflin preoflia ca autoritate a lui Dumnezeu pe pæmânt;

• se bucuræ de binecuvântærile templului;
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• înfleleg destinul lor divin øi se stræduiesc pentru exaltare.

Dacæ facefli parte din Societatea de Alinare, un mod prin
care putefli contribui la misiunea organizafliei este sæ acceptafli
desemnarea de a sluji ca învæflætoare vizitatoare. Când le
vizitafli øi slujifli pe surorile desemnate dumneavoastræ,
facefli-væ timp pentru a preda Evanghelia øi pentru a lega
prietenii. Pe lângæ slujirea persoanelor, putefli avea un rol
important în întærirea familiilor.

Conducætorii episcopiilor øi ai ramurilor se asiguræ ca
fiecærei surori în vârstæ de cel puflin 18 ani, îi sunt desemnate
învæflætoare vizitatoare. Conducætorii preofliei øi ai Societæflii
de Alinare se sfætuiesc cu învæflætoarele vizitatoare pentru
a veni în întâmpinarea nevoilor spirituale øi temporale ale
fiecærei surori.

Ca soræ în Societatea de Alinare, dumneavoastræ suntefli
o membræ a unei organizaflii mondiale, unitæ în devofliune
pentru Isus Hristos. Væ alæturafli altor fiice ale lui Dumnezeu
ca o femeie a credinflei, virtuflii, viziunii øi a caritæflii cu o
cunoaøtere fermæ cæ viafla dumneavoastræ are sens, scop øi
direcflie. Prin participarea dumneavoastræ în Societatea de
Alinare, avefli oportunitæfli sæ væ bucurafli de compania suro-
rilor øi a colegelor, sæ facefli o slujire cu sens, sæ împærtæøifli
mærturia øi talentele dumneavoastræ øi sæ creøtefli spiritual.

Speranfla

Cuvântul speranflæ este uneori greøit înfleles. În limbajul
de zi cu zi, cuvântul are uneori o tentæ de incertitudine. De
exemplu, putem spune cæ speræm ca vremea sæ se schimbe
sau ca un prieten sæ ne viziteze. În limbajul Evangheliei, însæ,
cuvântul speranflæ este sigur, neclintit øi activ. Profeflii vorbesc
despre a avea o „nædejde neclintitæ“ (Alma 34:41) øi o
„nædejde vie“ (1 Petru 1:3). Profetul Moroni a spus: „Acela
care crede în Dumnezeu cu siguranflæ va putea sæ nædæjdu-
iascæ într-o lume mai bunæ, da, øi anume un loc la dreapta lui
Dumnezeu, care nædejde vine de la credinflæ, ancoreazæ în su-
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fletul oamenilor, ceea ce-i face pe ei sæ fie siguri øi neclintifli,
întotdeauna abundând în fapte bune, fiind conduøi sæ-L
slæveascæ pe Dumnezeu“ (Eter 12:4).

Când avem speranflæ, ne încredem în promisiunile lui
Dumnezeu. Avem asigurarea cæ dacæ facem „lucrærile drep-
tæflii”, noi vom „primi ræsplata [noastræ], chiar pace în aceas-
tæ lume øi viaflæ veønicæ în lumea care va veni“ (D&L 59:23).
Mormon a propovæduit cæ aceastæ speranflæ vine numai prin
ispæøirea lui Isus Hristos: „Ce este aceea pentru care voi avefli
nædejde? Iatæ, va spun eu vouæ cæ voi trebuie sa avefli nædej-
de prin ispæøirea lui Hristos øi prin puterea învierii Lui ca sæ
fifli înælflafli la viaflæ veønicæ øi aceasta datoritæ credinflei voas-
tre în El în acord cu fægæduinfla“ (Moroni 7:41).

Pe mæsuræ ce væ stræduifli sæ træifli potrivit Evangheliei,
creøte capacitatea dumneavoastræ de a fi „prin puterea Duhului
Sfânt... tari în nædejde“ (Romani 15:13). Speranfla dumneavoas-
træ creøte pe mæsuræ ce væ rugafli øi cæutafli iertarea lui
Dumnezeu. În Cartea lui Mormon, un misionar pe nume Aaron
a dat regelui lamanit asigurarea: „Dacæ te vei pocæi de toate pæ-
catele tale øi te vei pleca adânc în fafla lui Dumnezeu øi vei stri-
ga numele Lui în credinflæ, crezând cæ vei primi, atunci tu vei
primi nædejdea pe care o doreøti“ (Alma 22:16). Speranfla o do-
bândifli øi pe mæsuræ ce studiafli scripturile øi urmafli învæflæturi-
le lor. Apostolul Pavel ne-a învæflat: „Øi tot ce a fost scris mai
înainte, a fost scris pentru învæflætura noastræ, pentru ca, prin
ræbdarea øi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, sæ avem
nædejde“ (Romani 15:4).

Principiul speranflei stræbate veøniciile, dar væ poate sus-
fline øi în încercærile vieflii de zi cu zi. „Ferice”, spune psal-
mistul, „de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice
de cine îøi pune nædejdea în Domnul, Dumnezeul sæu“
(Pslamii 146:5). Prin speranflæ, putefli gæsi bucurie în aceastæ
viaflæ. Putefli sæ „avefli ræbdare øi sæ suportafli... suferinfle cu o
nædejde neclintitæ cæ într-o zi væ vefli odihni dupæ toate sufe-
rinflele voastre“ (Alma 34:41). Putefli „sæ înaintafli cu fermitate
în Hristos, având o strælucire perfectæ a speranflei øi o iubire
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de Dumnezeu øi de tofli oamenii. Prin urmare, dacæ înaintafli
ospætându-væ din cuvântul lui Hristos øi îndurafli pânæ la
sfârøit, iatæ, astfel a spus Tatæl: Voi vefli avea viaflæ veønicæ“
(2 Nefi 31:20).

Referinfle suplimentare: Plângerile lui Ieremia 3:25–26; 1 Corinteni
15:19–22; 1 Petru 3:15; 1 Ioan 3:2–3; Iacov 4:4–6; Alma 13:28–29; 27:28;
Eter 12:32; Moroni 8:26; 9:25; 10:22

Vezi, de asemenea, Adversitatea, Ispæøirea lui Isus Hristos, Caritatea,
Credinfla

Spirit

Dumneavoastræ suntefli un copil de spirit al Tatælui
Ceresc øi afli existat în calitate de spirit înainte de a væ naøte
pe pæmânt. În timpul vieflii dumneavoastræ pe pæmânt, spiri-
tul dumneavoastræ este adæpostit în corpul dumneavoastræ
fizic, care a fost næscut din pærinfli muritori.

Din scripturi, noi putem învæfla despre natura spiritelor.
Noi aflæm cæ „tot spiritul este materie, dar este mult mai fin
sau pur øi nu se poate discerne decât cu ochi mai puri“ (D&L
131:7). Noi putem citi cæ „spiritul omului [are] înfæfliøarea
persoanei sale øi, de asemenea, spiritul animalelor øi al oricæ-
rei alte creaturi pe care Dumnezeu a creat-o“ (D&L 77:2; vezi,
de asemenea, Eter 3:7–16).

Scripturile ne învaflæ øi cæ în timpul morflii fizice, spiritul
nu moare. Acesta se separæ de trup øi træieøte în lumea spiri-
telor de dupæ moarte. În timpul învierii, spiritul este reunit
cu trupul, „sæ nu mai fie niciodatæ despærflite; astfel, întregul
devenind spiritual øi nemuritor“ (Alma 11:45).

Referinfle suplimentare: Romani 8:16–17; 2 Nefi 9:10–13; D&L 93:29, 33

Vezi, de asemenea, Planul salværii, Învierea, Suflet

Spiritul adeværului (Vezi Duhul Sfânt)

Spiritul Domnului (Vezi Duhul Sfânt, Lumina lui Hristos)
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Supunerea

În existenfla premuritoare, Tatæl Ceresc a prezidat asupra
unui Mare consiliu în cer. Acolo, noi am aflat planul Sæu pen-
tru salvarea noastræ, care includea o perioadæ de timp de
testare pe pæmânt. „Vom merge jos, pentru cæ este loc acolo,
øi vom lua din aceste materiale øi vom face un pæmânt pe care
aceøtia sæ poatæ locui; øi îi vom pune la probæ prin aceasta
pentru a vedea dacæ ei vor face toate lucrurile pe care
Domnul, Dumnezeul lor, le va porunci lor“ (Avraam
3:24–25). Un motiv pentru care suntefli aici pe pæmânt este de
a væ aræta dorinfla de a væ supune poruncilor Tatælui Ceresc.

Mulfli oameni cred cæ poruncile sunt o povaræ øi cæ ele
limiteazæ libertatea øi progresul personal. Dar Salvatorul ne-
a învæflat cæ adeværata libertate vine numai atunci când Îl
urmæm pe El: „Dacæ ræmânefli în cuvântul Meu, suntefli în
adevær ucenicii Mei; vefli cunoaøte adeværul øi adeværul væ
va face slobozi“ (Ioan 8:31–32). Dumnezeu ne dæ porunci
pentru folosul nostru. Acestea sunt instrucfliuni pline de iu-
bire pentru fericirea dumneavoastræ øi pentru bunæstarea
dumneavoastræ fizicæ øi spiritualæ.

Profetul Jospeh Smith ne-a învæflat cæ supunerea faflæ de
porunci conduce la binecuvântæri din partea lui Dumnezeu.
El a spus: „Este o lege, irevocabil hotærâtæ în cer dinainte de
crearea acestei lumi, pe care se bazeazæ toate binecuvântærile
– øi când obflinem orice binecuvântare de la Dumnezeu,
aceasta este prin supunere faflæ de acea lege pe care este ba-
zatæ binecuvântarea“ (D&L 130:20–21). Regele Beniamin ne-a
învæflat øi el acest principiu. „Aø dori ca voi sæ væ gândifli la
starea binecuvântatæ øi fericitæ a acelora care flin poruncile lui
Dumnezeu,“ ne-a sfætuit el. „Cæci, iatæ, ei sunt binecuvântafli
în toate lucrurile, atât cele lumeøti, cât øi cele spirituale; øi da-
cæ ei se menflin cu credinflæ pânæ la sfârøit, atunci sunt primifli
în cer pentru ca sæ poatæ locui cu Dumnezeu într-o stare de
fericire færæ de sfârøit. O, aducefli-væ aminte, aducefli-væ
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aminte cæ aceste lucruri sunt adeværate; cæci Domnul
Dumnezeu le-a spus“ (Mosia 2:41).

Supunerea noastræ faflæ de porunci este o expresie a dra-
gostei noastre pentru Tatæl Ceresc øi Isus Hristos. Salvatorul
a spus: „Dacæ Mæ iubifli, vefli pæzi poruncile Mele“ (Ioan
14:15). Mai târziu El a declarat: „Dacæ pæzifli poruncile Mele,
vefli ræmâne în dragostea Mea, dupæ cum øi Eu am pæzit po-
runcile Tatælui Meu, øi ræmân în dragostea Lui“ (Ioan 15:10).

Referinfle suplimentare: Iosua 24:14–15; Ecleziastul 12:13; Matei 7:21;
Ioan 7:17; 1 Nefi 3:7; D&L 58:21–22; 82:8–10

Vezi, de asemenea, Libertatea de a alege, Planul salværii

Tatæl Ceresc (Vezi Dumnezeu Tatæl)

Tatuarea

Profeflii din zilele din urmæ descurajeazæ cu tærie tatuarea
corpului. Cei care aleg sæ nu se supunæ acestui sfat aratæ o lipsæ
de respect faflæ de sine øi faflæ de Dumnezeu. Apostolul Pavel 
ne-a învæflat despre importanfla corpurilor noastre øi despre
pericolul ca noi sæ le pângærim în mod voit: „Nu øtifli cæ voi sun-
tefli Templul lui Dumnezeu, øi cæ Duhul lui Dumnezeu locuieø-
te în voi? Dacæ nimiceøte cineva Templul lui Dumnezeu, pe
acela îl va nimici Dumnezeu; cæci Templul lui Dumnezeu este
sfânt: øi aøa suntefli voi“ (1 Corinteni 3:16–17).

Dacæ avefli un tatuaj, purtafli ceva care væ aminteøte în
mod constant de greøeala pe care afli fæcut-o. Afli putea sæ
luafli în considerare øtergerea acestuia.

Vezi, de asemenea, Perforarea diferitelor pærfli ale corpului

Templele

Templele sunt literalmente case ale Domnului. Ele sunt
locuri sfinte de preamærire pe care Domnul le poate vizita.
Numai cæminele se pot compara în sfinflenie cu templele.
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De-a lungul istoriei, Domnul a poruncit poporului Sæu sæ
construiascæ temple. Astæzi, Biserica dæ curs chemærii
Domnului de a construi temple în toatæ lumea, fæcând ca
binecuvântærile templului sæ fie disponibile unui mare numær
al copiilor Tatælui Ceresc.

Rânduieli pentru cei vii

Scopul principal al templelor este de a face posibile rân-
duielile necesare pentru exaltarea noastræ în împæræflia celes-
tialæ. Rânduielile din templu conduc la cele mai mari
binecuvântæri posibile prin ispæøirea lui Isus Hristos. Tot ce
facem în Bisericæ – întrunirile øi activitæflile noastre, eforturi-
le misionare, lecfliile pe care le predæm øi imnurile pe care le
intonæm – trebuie sæ ne îndrume cætre Salvator øi munca pe
care o facem în templele sfinte.

Una dintre rânduielile pe care le primim în templu, este
înzestrarea. Cuvântul înzestrare înseamnæ „dar“ øi înzestrarea
din templu este cu adeværat un dar de la Dumnezeu.
Rânduiala constæ într-o serie de instrucfliuni øi include legæ-
minte pe care le facem de a træi în dreptate øi de a ne supune
cerinflelor Evangheliei. Înzestrarea ne ajutæ sæ ne concentræm
atenflia asupra Salvatorului, asupra rolului Sæu în planul
Tatælui Ceresc øi asupra legæmântului nostru de a-L urma pe.

O altæ rânduialæ din templu este cæsætoria celestialæ, în
care un sofl øi o soflie sunt pecetluifli unul cu celælalt pentru
veønicie. O pecetluire efectuatæ în templu continuæ pentru
totdeauna dacæ soflul øi soflia sunt credincioøi legæmintelor pe
care le fac.

Copiii næscufli din pærinfli care au fost pecetluifli în templu
sunt næscufli în legæmânt. Aceøti copii devin automat parte
din familia veønicæ. Copiii care nu sunt næscufli în legæmânt
pot deveni øi ei parte dintr-o familie veønicæ odatæ ce pærinflii
lor naturali sau adoptivi se pecetluiesc unul cu celælalt.
Rânduiala pecetluirii copiilor cu pærinflii este efectuatæ în
templu.
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Dacæ afli primit rânduielile din templu, amintifli-væ întot-
deauna de legæmintele pe care le-afli fæcut. Întoarcefli-væ la
templu cât de des putefli. Dacæ suntefli tatæ sau mamæ, învæ-
flafli-væ copiii despre importanfla templului. Ajutafli-i sæ se pre-
gæteascæ sæ fie demni de a intra în templu.

Dacæ nu afli primit încæ rânduielile din templu, începefli sæ
væ pregætifli acum. Dupæ cum væ permite situaflia, mergefli la
templu øi participafli la botezuri øi confirmæri pentru cei morfli.

Rânduieli pentru cei morfli

Oamenii care au murit færæ rânduielile esenfliale ale
Evangheliei pot primi aceste rânduieli prin munca fæcutæ în
temple. Putefli face aceastæ muncæ în numele stræbunicilor
dumneavoastræ øi a altora care au murit. Acflionând în numele
lor, putefli fi botezafli øi confirmafli, putefli primi înzestrarea øi
participa la pecetluirea soflului øi a sofliei øi la cea a copiilor cu
pærinflii.

Trebuie sæ cæutafli în mod activ înregistrærile stræbunici-
lor dumneavoastræ decedafli pentru ca sæ poatæ fi efectuatæ
munca în templu pentru ei.

Pentru mai multe informaflii privitoare la munca în templu
pentru cei morfli øi munca pentru istoria familiei, vezi „Munca
pentru istoria familiei øi genealogia”, de la paginile 61–64.

Pæstrafli-væ demni de a intra în templu

Pentru a intra în templu, trebuie sæ fifli demni. Atestafli
demnitatea dumneavoastræ de a intra în templu prin douæ
interviuri – unul cu un membru al episcopatului dumnea-
voastræ sau cu preøedintele ramurii dumneavoastræ øi un
alt membru al preøedinfliei flæruøului sau misiunii dumnea-
voastræ. Conducætorii preofliei dumneavoastræ vor pæstra
aceste interviuri private øi confidenfliale. În fiecare dintre in-
terviuri, conducætorul preofliei væ va adresa întrebæri privi-
toare la conduita personalæ øi la demnitatea dumneavoastræ.
Vefli fi întrebat despre mærturia dumneavoastræ despre Tatæl
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Ceresc øi ispæøirea lui Isus Hristos øi vefli fi întrebat dacæ spri-
jinifli pe conducætorii generali øi pe cei locali ai Bisericii. Vefli
fi rugat sæ confirmafli cæ suntefli curafli moral øi cæ flinefli
Cuvântul de înflelepciune, cæ plætifli întreaga zeciuialæ, cæ
træifli în acord cu învæflæturile Bisericii øi cæ nu suntefli afiliafli
øi nici nu simpatizafli vreun grup apostat.

Dacæ oferifli ræspunsuri acceptabile la întrebæri în inter-
viuri øi dacæ dumneavoastræ øi conducætorii preofliei suntefli
sigur cæ suntefli demn de a intra în templu, vefli primi o reco-
mandare pentru templu. Dumneavoastræ øi conducætorii
preofliei dumneavoastræ vefli semna recomandarea, care væ va
permite sæ intrafli în templu în urmætorii doi ani, atât timp cât
ræmânefli demn.

Interviurile pentru recomandarea de templu reprezintæ o
ocazie minunatæ ca dumneavoastræ sæ væ examinafli demnita-
tea dumneavoastræ øi modelul vieflii dumneavoastræ. Dacæ
este ceva în neregulæ în viafla dumneavoastræ, aranjafli sæ dis-
cutafli cu episcopul sau preøedintele ramurii dumneavoastræ
cu mult timp înainte de interviul dumneavoastræ pentru o re-
comandare de templu. El va putea sæ va ajute sæ væ pregætifli
sæ fifli demn de a defline o recomandare pentru templu.

Îmbræcæmintea de templu

Când mergefli la templu, trebuie sæ purtafli hainele cele mai
bune, la fel cum facefli când participafli la adunærile Bisericii.
Când suntefli în templu, væ schimbafli hainele cu îmbræcæmin-
tea albæ de la templu. Aceastæ schimbare a îmbræcæminflii are
loc într-o salæ specialæ, unde existæ cabine cu dulæpioare cu
zævor. În templu, modestia este pæstratæ cu atenflie.

Când væ punefli hainele în dulæpior, putefli læsa de-o parte
toate lucrurile lumeøti care distrag atenflia. Îmbræcat în alb,
putefli simfli o uniune øi o egalitate cu ceilalfli din templu, pen-
tru cæ tofli cei din jurul dumneavoastræ sunt îmbræcafli la fel.
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Purtarea veømintelor intime

Odatæ ce suntefli înzestrat, avefli binecuvântarea de a purta
veømintele intime toatæ viafla. Suntefli obligat sæ le purtafli
potrivit instrucfliunilor date la înzestrare. Amintifli-væ cæ bine-
cuvântærile legate de acest privilegiu sfânt depind de demni-
tatea øi de credincioøia dumneavoastræ de a fline legæmintele
fæcute în templu.

Veømintele reprezintæ o amintire constantæ a legæminte-
lor pe care le-afli fæcut în templu. Trebuie sæ le tratafli întot-
deauna cu respect. Nu trebuie sæ le expunefli la vederea celor
care nu le înfleleg semnificaflia øi nu trebuie sæ le ajustafli pen-
tru a se potrivi la diferite stiluri de îmbræcæminte. Când le
purtafli corect, væ conferæ protecflie împotriva ispitelor øi a
ræului. Purtarea veømintelor este o expresie exterioaræ a unui
legæmânt interior de a-L urma pe Salvator.

Binecuvântæri ce derivæ din frecventarea templului

Pe lângæ faptul de a fi într-un loc unde sunt efectuate
rânduieli ale preofliei sfinte, templul este un loc de pace øi de
revelaflie. Când suntefli tulburafli sau când væ gândifli la deci-
zii pe care trebuie sæ le luafli, putefli sæ le luafli în considerare
în templu. Acolo putefli primi îndrumare spiritualæ.

Uneori poate simflifli cæ nu putefli gândi clar pentru cæ
gândurile dumneavoastræ sunt atât de împoværate cu proble-
me øi cu multele lucruri care væ atrag atenflia. În templu, pra-
ful acestor distrageri se poate liniøti, ceafla øi negura se pot
risipi øi dumneavoastræ putefli înflelege lucruri pe care nu 
le-afli înfleles înainte. Putefli afla noi modalitæfli de a face faflæ
dificultæflilor cu care væ confruntafli.

Domnul væ va binecuvânta când luafli parte la munca
rânduielilor sfinte din temple. Øi binecuvântærile pe care vi
le dæ El nu se limiteazæ la perioada pe care o petrecefli în
templu. El væ va binecuvânta în toate aspectele vieflii dum-
neavoastræ. Munca dumneavoastræ din templu væ va întæri øi
væ va perfecfliona spiritual.
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Referinfle suplimentare: Isaia 2:1–3; D&L 88:119; 109–110; 124:39–41

Vezi, de asemenea, Legæmânt, Munca pentru istoria familiei øi genealogia,
Cæsætoria, Rânduieli, Planul salværii

Tutun (Vezi Cuvântul de înflelepciune)

fiæruø (Vezi Administrarea Bisericii)

Umilinfla

A fi umil înseamnæ a væ recunoaøte, plini de recunoøtinflæ,
dependenfla de Domnul – a înflelege cæ avefli nevoie constantæ
de sprijinul Sæu. Umilinfla este recunoaøterea faptului cæ ta-
lentele øi capacitæflile dumneavoastræ sunt daruri de la
Dumnezeu. Nu este un semn de slæbiciune, timiditate sau
teamæ; este un indiciu al faptului cæ øtifli care este adeværatul
izvor al tæriei dumneavoastræ. Putefli fi atât umil, cât øi netæ-
mætor. Putefli fi atât umil, cât øi curajos.

Isus Hristos este marele nostru exemplu de umilinflæ. În
timpul slujirii Sale pe pæmânt, El a recunoscut întotdeauna cæ
tæria Sa izvora din dependenfla Sa de Tatæl Sæu. El a spus: „Eu
nu pot face nimic de la Mine însumi... Nu caut sæ fac voia
Mea, ci voia Tatælui,care M-a trimis“ (Ioan 5:30).

Domnul væ va întæri când væ umilifli înaintea Sa. Iacov
ne-a învæflat: „Dumnezeu stæ împotriva celor mândri, dar dæ
har celor smerifli... Smerifli-væ înaintea Domnului, øi El væ va
înælfla“ (Iacov 4:6, 10).

Referinfle suplimentare: Matei 18:4; 23:12; 26:39; Luca 22:42; 1 Petru 5:5–6;
Mosia 4:11–12; 15:6–7; Alma 5:27–28; Helaman 3:33–35; Eter 12:27; D&L
12:8; 67:10; 112:10; 136:32–33

Unitate

Chiar înainte ca Salvatorul sæ înfæptuiascæ ispæøirea, 
El s-a rugat pentru discipolii Sæi, pe care El i-a trimis în lume
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sæ propovæduiascæ Evanghelia. El s-a rugat øi pentru cei care
vor crede în El datoritæ cuvintelor discipolilor Sæi. El a pledat
pentru unitate: „Mæ rog ca tofli sæ fie una, cum Tu, Tatæ, eøti
în Mine, øi Eu în Tine; ca, øi ei sæ fie una în noi, pentru ca
lumea sæ creadæ cæ Tu M-ai trimis“ (Ioan 17:21).

Din aceastæ rugæciune, putem sæ învæflæm modul în care
Evanghelia ne uneøte cu Tatæl Ceresc øi Isus Hristos øi pe unii
cu alflii. Când træim conform Evangheliei, primim rânduielile
salvatoare øi flinem legæmintele noastre, caracterele noastre se
shimbæ. Ispæøirea Salvatorului ne sfinfleøte øi noi putem træi
în unitate, ne putem bucura de pace în aceastæ viaflæ øi ne pu-
tem pregæti sæ træim cu Tatæl øi Fiul Sæu pentru totdeauna.

Domnul a zis: „Dacæ nu suntefli unul, nu suntefli ai Mei“
(D&L 38:27). Dumneavoastræ putefli sæ cæutafli øi sæ promovafli
acest standard al unitæflii în familia dumneavoastræ øi în
Bisericæ. Dacæ suntefli cæsætorit, dumneavoastræ øi partenerul
dumneavoastræ putefli fi unifli în scop øi în faptæ. Putefli sæ
permitefli calitæflilor dumneavoastræ unice sæ se completeze
unele pe altele pe mæsuræ ce întâmpinafli împreunæ dificultæ-
flile øi creøtefli în iubire øi înînflelegere. De asemenea, putefli sæ
fifli unit cu alt membru a familiei øi cu membrii Bisericii prin
a sluji împreunæ, învæflându-væ unul pe altul fli încurajându-væ
reciproc. Dumneavoastræ putefli deveni una cu preøedintele
Bisericii øi cu alfli lideri ai Bisericii în timp ce studiafli
cuvintele lor øi urmafli sfaturile lor.

Pe mæsuræ ce Biserica creøte peste tot în lume, tofli sfinflii
din zilele din urmæ pot sæ fie unifli. Inimile noastre pot fi
„legate în unitate øi iubire unul pentru altul“ (Mosia 18:21).
Noi apreciem diversitatea culturalæ øi diferenflele individuale,
dar cæutæm „o singuræ credinflæ“ care vine când îi urmæm pe
conducætorii inspirafli øi nu uitæm cæ noi tofli suntem copii ai
aceluiaøi Tatæ (vezi Efeseni 4:3–6, 11–13).

Vezi, de asemenea, Iubirea, Cæsætoria, Supunerea, Slujirea, Sion
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Veneraflie

Veneraflia înseamnæ respect øi iubire profundæ. Când
avefli o atitudine de veneraflie faflæ de Dumnezeu, dumnea-
voastræ Îl onorafli, væ exprimafli recunoøtinfla faflæ de El øi væ
supunefli poruncilor Sale.

Trebuie sæ fifli plini de veneraflie în comportamentul
dumneavoastræ la fel ca øi în atitudinea dumneavoastræ.
Comportamentul plin de veneraflie implicæ rugæciune, studiul
scripturilor, postire øi plætirea zeciuielii øi a darurilor. Implicæ
purtarea hainelor modeste øi folosirea limbajului curat øi inte-
gru. Profunzimea venerafliei dumneavoastræ iese în evidenflæ
prin muzica aleasæ de dumneavoastræ øi prin alte genuri de
distracflii pe care le alegefli, prin modul în care vorbifli despre
subiecte sfinte, prin modalitatea de a væ îmbræca øi acfliona
atunci când participafli la adunærile Bisericii øi când suntefli în
templu. Îi arætafli Domnului cæ Îl venerafli atunci când le slujifli
altor persoane øi le tratafli cu amabilitate øi respect.

Pe mæsuræ ce vefli deveni mai plini de veneraflie, vefli ob-
serva o transformare linæ în vieflile dumneavoastræ. Domnul
va reværsa Spiritul Sæu mai abundent asupra dumneavoastræ.
Vefli fi mai puflin supærat sau confuz. Vefli fi capabili sæ primifli
revelaflie pentru a væ ajuta sæ væ rezolvafli problemele perso-
nale sau familiale.

Dupæ cum veneraflia væ aduce mai aproape de Dumnezeu,
lipsa de veneraflie satisface scopurile adversarului. Satana væ va
ispiti sæ urmafli cursul lumii spre mai mult zgomot, impresii
puternice, certuri øi spre mai puflinæ constrângere, precum øi
spre mai puflinæ demnitate. La fel cum comandantul conduce
o invazie militaræ, la fel va încerca el sæ îngusteze canalele de
comunicare între dumneavoastræ øi Domnul. Ferifli-væ de astfel
de tactici øi stræduifli-væ sæ fifli plini de veneraflie în tot ce facefli.

Referinfle suplimentare: Leviticul 26:2; Psalmi 89:5–7; Evrei 12:28; D&L
59:21; 63:61–62, 64; 109:21

Vezi, de asemenea, Credinflæ, Recunoøtinflæ, Modestie, Rugæciune, Revelaflie,
Preaslævire
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Veøminte (Vezi Templele)

Viafla veønicæ

Domnul a declarat: „Pentru cæ, iatæ, aceasta este lucrarea
Mea øi slava Mea – sæ realizez nemurirea øi viafla veønicæ a
omului“ (Moise 1:39). Nemurirea înseamnæ a træi pentru tot-
deauna ca o fiinflæ înviatæ. Prin ispæøirea lui Isus Hristos, toatæ
lumea va primi acest dar. Viafla veønicæ, sau exaltarea în-
seamnæ a moøteni un loc în cel mai înalt grad al gloriei din
împæræflia celestialæ, unde vom træi în prezenfla lui Dumnezeu
øi unde vom continua sæ existæm în cadrul familiilor noastre
(vezi D&L 131:1–4). Ca øi nemurirea, acest dar este posibil
datoritæ ispæøirii lui Isus Hristos. Totuøi, pentru a-l primi, tre-
buie arætatæ „[supunere] legilor øi rânduielilor Evangheliei“
(Articolele de credinflæ 1:3).

Cum sæ ræmânem pe cærarea care duce la viafla veønicæ

Când afli fost botezafli øi afli primit darul Duhului Sfânt,
afli pæøit pe cærarea care duce cætre viafla veønicæ. Profetul
Nefi ne-a învæflat:

„Poarta prin care voi vefli intra este pocæirea øi botezul
prin apæ; øi apoi vine iertarea pæcatelor voastre prin foc øi
prin Duhul Sfânt.

Øi atunci suntefli pe aceastæ cale strâmtæ øi îngustæ care
duce pânæ la viafla veønicæ; da, voi afli intrat prin poartæ; voi
afli fæcut aøa cum au cerut poruncile Tatælui øi ale Fiului; øi voi
afli primit Duhul Sfânt care depune mærturie despre Tatæl øi
Fiul pentru înfæptuirea fægæduinflei pe care El a fæcut-o, cæ, da-
cæ voi intrafli pe aceastæ cale, voi vefli primi“ (2 Nefi 31:17:18).

Nefi a spus ræspicat cæ dupæ ce noi am intrat pe aceastæ
„cale strâmtæ øi îngustæ”, noi trebuie sæ înduræm cu credinflæ
pânæ la sfârøit.

„Dupæ ce afli intrat pe aceastæ cale strâmtæ øi îngustæ, 
v-aø întreba dacæ totul este împlinit? Iatæ, væ spun: Nu; cæci
voi nu afli fi ajuns atât de departe, decât dacæ ar fi fost prin
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cuvântul lui Hristos, cu credinflæ nestræmutatæ în El, bazân-
du-væ cu totul pe meritele Lui care are puterea de a salva.

Prin urmare, trebuie sæ înaintafli cu fermitate în Hristos,
având o strælucire perfectæ a speranflei øi o iubire de
Dumnezeu øi de tofli oamenii. Prin urmare, dacæ înaintafli
ospætându-væ din cuvântul lui Hristos øi îndurafli pânæ la
sfârøit, iatæ, astfel a spus Tatæl: Voi vefli avea viaflæ veønicæ“
(2 Nefi 31:19–20).

Acum, dupæ ce afli fost botezafli øi confirmafli, o mare
parte a progresului dumneavoastræ cætre viafla veønicæ de-
pinde de primirea de cætre dumneavoastræ a altor rânduieli
ale salværii: pentru bærbafli, rânduirea la Preoflia lui
Melhisedec; pentru bærbafli øi femei, înzestrarea din templu øi
pecetluirea cæsætoriei. Când primifli aceste rânduieli øi flinefli
legæmintele ce le însoflesc, dumneavoastræ væ pregætifli sæ
moøtenifli cel mai înalt grad al gloriei celestiale.

La îndemâna dumneavoastræ

Atunci când væ gândifli la progresul dumneavoastræ pe
„calea strâmtæ øi îngustæ”, fifli siguri cæ viafla veønicæ este la în-
demâna dumneavoastræ. Domnul vrea sæ væ întoarcefli la El
øi El nu væ cere nimic din ce nu putefli îndeplini. Toate porun-
cile Sale sunt calculate pentru a ajuta la realizarea fericirii
dumneavoastræ. Când væ exercitafli credinfla øi Îl slujifli cu toatæ
puterea dumneavoastræ, El væ dæ putere øi væ oferæ o cale prin
care putefli îndeplini ceea ce El a poruncit (vezi 1 Nefi 3:7).
Amintifli-væ cæ atunci când væ dafli toatæ silinfla øi væ pocæifli de
pæcatele dumneavoastræ, ispæøirea lui Isus Hristos va oferi
compensaflie pentru slæbiciunile dumneavoastræ øi, de aseme-
nea, pentru toate nedreptæflile, injuriile øi suferinflele pe care le
træifli în aceastæ viaflæ. „Cæci noi øtim cæ, dupæ ce am fæcut tot
posibilul, numai prin har suntem salvafli“ (2 Nefi 25:23).

Referinfle suplimentare: Ioan 3:16; 17:3; 2 Nefi 9:39; Moroni 7:41; D&L
14:7; 50:5

Vezi, de asemenea, Ispæøirea lui Isus Hristos, Slava, Împæræfliile de slavæ
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Zece Porunci

Cele Zece Porunci sunt principii eterne ale Evangheliei
care sunt necesare pentru exaltarea noastræ. Domnul i le-a
revelat lui Moise în timpuri strævechi (vezi Exodul 20:1-17) øi
El le-a reafirmat în revelafliile zilelor din urmæ (vezi D&L
42:18–29; 59:5–13; 63:61–62). Cele Zece Porunci sunt o parte vi-
talæ a Evangheliei. Supunerea faflæ de aceste porunci pregæteø-
te calea pentru supunerea faflæ de alte principii ale Evangheliei.

Urmætoarea recapitulare a celor Zece Porunci include
scurte explicaflii despre modul în care sunt în continuare apli-
cabile øi în zilele noastre:

1. „Sæ nu ai alfli dumnezei afaræ de Mine“ (Exodul 20:3).
Noi trebuie sæ facem „toate lucrurile cu ochiul îndreptat
numai cætre slava lui Dumnezeu“ (D&L 82:19). Noi tre-
buie sæ-L iubim øi sæ-L slujim pe Domnul cu toatæ inima,
puterea, cugetul øi tæria noastræ (vezi Deuteronom 6:5,
D&L 59:5).

2. „Sæ nu-fli faci chip cioplit“ (Exodul 20:4). În aceastæ
poruncæ, Domnul condamnæ slujirea idolilor. Idolatria
poate lua mai multe forme. Unii oameni nu se închinæ
la chipuri cioplite sau statui, dar în schimb Îl schimbæ
pe Dumnezeul cel viu cu alfli idoli, cum sunt banii, bu-
nurile materiale, ideile sau prestigiul. În vieflile lor
„averea lor este Dumnezeul lor“ – un dumnezeu care
„va pieri împreunæ cu ei“ (2 Nefi 9:30).

3. „Sæ nu iei în deøert Numele Domnului, Dumnezeului
tæu“ (Exodul 20:7). Pentru o explicaflie a acestei
porunci, vezi „Profanarea”, paginile 128–129.

4. „Adu-fli aminte de ziua de odihnæ, ca s-o sfinfleøti“
(Exodul 20:8). Pentru explicarea acestei porunci, vezi
„Sabat”, paginile 145–147.

5. „Cinsteøte pe tatæl tæu øi pe mama ta“ (Exodul 20:12).
Porunca aceasta este una care ræmâne legatæ de noi
chiar øi atunci când devenim adulfli. Trebuie mereu sæ
gæsim cæi prin care sæ-i onoræm pe pærinflii noøtri.
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6. „Sæ nu ucizi“ (Exodul 20:13). Pentru o explicaflie asu-
pra modului în care li se aplicæ aceastæ poruncæ celor
cærora li se cere sæ meargæ la ræzboi, vezi „Ræzboi,“
paginile 183–184.

7. „Sæ nu preacurveøti“ (Exodul 20:14). Într-o revelaflie din
zilele din urmæ, Domnul nu a aprobat nici adulterul,
nici „nimic asemænætor lui“ (D&L 59:6). Adulterul,
homosexualitatea øi alte pæcate sexuale sunt profanæri
ale celei de a øaptea porunci. Pentru explicaflii supli-
mentare, vezi „Castitatea”, paginile 29–33.

8. „Sæ nu furi“ (Exodul 20:15). Furtul este o formæ a ne-
cinstei. Pentru o explicaflie despre cinste, vezi pagina 84.

9. „Sæ nu mærturiseøti strâmb împotriva aproapelui tæu“
(Exodul 20:16). Amærturisi strâmb este o altæ formæ a ne-
cinstei. Pentru o explicaflie despre cinste, vezi pagina 84.

10. „Sæ nu pofteøti“ (Exodul 20:17). A râvni sau a invidia
ceva ce aparfline altuia este dæunætor sufletului. Ne
poate ocupa toate gândurile øi ne poate chinui cu
nefericire øi nemulflumire constantæ. Deseori duce la
alte pæcate øi la îndatorarea financiaræ.

Cu toate cæ cele mai multe dintre cele Zece Porunci enu-
mæræ lucruri pe care nu trebuie sæ le facem, ele, de asemenea,
reprezintæ øi lucrurile pe care trebuie sæ le facem. Salvatorul a
rezumat cele Zece Porunci în douæ mari porunci – iubirea
pentru Domnul øi iubirea pentru aproapele nostru:

„Sæ iubeøti pe Domnul, Dumnezeul tæu, cu toatæ
inima ta, cu tot sufletul tæu, øi cu tot cugetul tæu.

„Aceasta este cea dintâi, øi cea mai mare poruncæ.
„Iar a doua, asemenea ei, este: „Sæ iubeøti pe aproapele

tæu ca pe tine însufli“ (Matei 22:37–39).

Referinfle suplimentare: Mosia 12:33–36; 13:11–24

Vezi de asemenea, Libertatea de a alege, Castitatea, Cinstea, Supunerea,
Profanarea, Respectul, Sabat, Ræzboi, Preaslævire
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Zeciuiala

Una din binecuvântærile calitæflii de a fi membru al
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ este
privilegiul de a plæti zeciuiala. Prin træirea conform legii
zeciuielii, dumneavoastræ participafli la consolidarea împæræ-
fliei lui Dumnezeu pe pæmânt.

Definiflia øi scopul zeciuielii

Pentru a plæti o zeciuialæ deplinæ, dumneavoastræ dafli o
zecime din venitul dumneavoastræ Domnului prin Biserica Sa.
Dumneavoastræ prezentafli zeciuiala dumneavoastræ unui
membru din episcopat sau al preøedinfliei de ramuræ.

Liderii locali vor transmite fondurile de zeciuialæ direct
sediilor Bisericii, unde un consiliu va determina modalitæflile
specifice pentru folosirea fondurilor sacre. Acest consiliu este
format din Prima Preøedinflie, Cvorumul celor Doisprezece
Apostoli øi episcopatul care prezideazæ. Acflionând în acord
cu revelaflia, ei iau decizii dupæ cum sunt îndrumafli de
Domnul. (Vezi D&L 120:1)

Fondurile zeciuielii sunt întotdeauna folosite pentru sco-
purile Domnului – pentru a construi øi a menfline temple øi
case de întruniri, pentru a susfline munca misionaræ øi pentru
a înfæptui munca Bisericii prin toatæ lumea.

Binecuvântarea de a plæti zeciuiala întreagæ

Legea zeciuielii cere sacrificiu, dar supunerea dumnea-
voastræ faflæ de lege aduce binecuvântæri care sunt mai mari
decât orice lucru la care afli renunflat. Profetul Maleahi ne-a
învæflat:

„Aducefli însæ la casa vistieriei toate zeciuielile, ca sæ fie
hranæ în Casa Mea; punefli-Mæ astfel la încercare, zice
Domnul oøtirilor, øi vefli vedea dacæ nu væ voi deschide zæga-
zurile cerurilor, øi dacæ nu voi turna peste voi beløug de
binecuvântare“ (Maleahi 3:10).
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Aceste binecuvântæri vin tuturor celor care plætesc în
totalitate zece procente din venitul lor, chiar dacæ acea sumæ
este foarte micæ. Pe mæsuræ ce væ vefli supune acestei legi,
Domnul væ va binecuvânta atât spiritual cât øi temporal.

A face legæmânt de a plæti zeciuiala

Dacæ încæ nu afli stabilit un model de a plæti zeciuiala
consecvent, putefli sæ avefli dificultæfli în a crede cæ væ putefli
permite sæ renunflafli la o zecime din venitul dumneavoastræ.
Dar plætitorii credincioøi ai zeciuielii învaflæ cæ ei nu-øi pot
permite sæ nu plæteascæ zeciuiala. Într-un mod extraordinar
de minunat øi concret, ferestrele cerului se deschid øi binecu-
vântærile sunt reværsate peste ei.

Nu uitafli cæ plata zeciuielii în fond, nu se referæ atât de
mult la bani, cât se referæ la credinflæ. Avefli încredere în
Domnul. El ne-a dat porunca în beneficiul nostru øi a fæcut o
promisiune care o însofleøte. Cæutafli tærie în credinfla lui Nefi,
care a zis: „Sæ fim credincioøi în flinerea poruncilor Domnului;
cæci, iatæ, El este mai puternic decât tot pæmântul“ (1 Nefi 4:1).

Vezi, de asemenea, Postul øi darul de post
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Învaflæ de la Mine øi ascultæ cuvintele

Mele; umblæ în umilinfla ce vine din

Spiritul Meu øi vei avea pace în Mine.

Doctrinæ øi legæminte 19:23
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