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Cartea lui Mormon, 
un ghid personal

Cu toţii simţim, în clipele noastre cele mai bune, 
o dorinţă de a ne întoarce să trăim în prezenţa 
lui Dumnezeu. El ne-a oferit darul Fiului Său 

Preaiubit, în calitate de Salvator al nostru, pentru ca să 
ne asigure calea şi să ne înveţe cum s-o urmăm. Ne-a 
dat profeţi care să ne arate calea. Profetul Joseph Smith 
a fost inspirat să traducă acea consemnare a profeţilor, 
şi anume, Cartea lui Mormon. Ea este ghidul nostru 
sigur pe calea spre casă, la Dumnezeu. 

Joseph Smith a spus cu privire la acea carte preţioasă: 
„Le-am spus fraţilor despre Cartea lui Mormon că este cea 
mai corectă carte de pe Pământ şi cheia de boltă a religiei 
noastre şi că omul va ajunge mai aproape de Dumnezeu 
supunându-se învăţăturii ei, decât oricărei alte cărţi”. 1

Preceptele pe care le găsim în Cartea lui Mormon 
sunt poruncile lui Dumnezeu. Unele sunt porunci direct 
de la Salvator, prin profeţii Lui, despre ce trebuie să 
facem şi ce trebuie să devenim. Cartea lui Mormon ne 
oferă exemplul Salvatorului pentru a ne dezvolta cre-
dinţa şi hotărârea de a ne supune poruncii Sale de a-L 
urma. Cartea este plină cu doctrina lui Hristos care să 
ne îndrume. Iată un exemplu din 2 Nefi: 

 „[Isus] a spus copiilor oamenilor: Urmaţi-Mă pe Mine. 
Prin urmare, fraţii mei preaiubiţi, putem să-L urmăm pe 
Isus altfel decât dorind să păstrăm poruncile Tatălui? 

Iar Tatăl a spus: Pocăiţi-vă, pocăiţi-vă şi fiţi botezaţi în 
numele Fiului Meu Iubit” (2 Nefi 31:10–11).

Cartea clarifică faptul că trebuie să primim Duhul 
Sfânt ca pe un botez al focului, pentru a ne ajuta să 
rămânem pe calea strâmtă şi îngustă. Suntem învăţaţi 
că trebuie să ne rugăm totdeauna în numele lui Hristos, 
fără a fi descurajaţi, iar dacă facem acest lucru, avem 
această promisiune: „Prin urmare, trebuie să înaintaţi cu 
fermitate în Hristos, având o strălucire perfectă a spe-
ranţei şi o iubire de Dumnezeu şi de toţi oamenii. Prin 
urmare, dacă înaintaţi ospătându-vă din cuvântul lui 
Hristos şi înduraţi până la sfârşit, iată, astfel a spus Tatăl: 
Voi veţi avea viaţă veşnică” (2 Nefi 31:20).

Cartea lui Mormon clarifică, prin minunata cuvân-
tare a regelui Beniamin, ce înseamnă să ai o iubire 
de Dumnezeu şi de toţi oamenii. Când starea noastră 
carnală este schimbată prin puterea ispăşirii şi prin 
supunere cu credincioşie faţă de porunci, vom fi plini 
de iubirea lui Dumnezeu (vezi Mosia 4:1–12).

Cartea lui Mormon ne oferă şi încrederea că putem 
deveni atât de purificaţi în această viaţă, încât nu vom 
mai avea înclinare de a face rău (vezi Mosia 5:2). 
Această speranţă ne dă curaj şi sprijin atunci când 
Satana încearcă să ne ispitească şi să ne descurajeze 
când suntem pe această cale. 
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De fiecare dată când citesc câteva rânduri din Cartea 
lui Mormon, simt cum mi se fortifică mărturia despre 
adevărul acestei cărţi, că Isus este Hristosul, că Îl putem 
urma acasă şi că îi putem lua cu noi acasă pe cei pe 
care îi iubim. Pentru mine, este cartea cărţilor. Ea este 
cuvântul lui Dumnezeu.

Mă rog ca noi şi cei pe care îi iubim să bem pe  
săturate în fiece zi din ea. Eu mărturisesc în numele  
lui Isus Hristos că ea este un adevărat ghid.

Notă
 1. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), p. 64. 

PrEdarEa acEstui mEsaj

 „Când folosim scripturile şi cuvintele profeţilor din 
zilele din urmă ca sursă a tuturor învăţăturilor 

noastre, invităm spiritul să depună mărturie. aceasta 
aduce predării noastre «puterea lui dumnezeu pentru 
a convinge oamenii» (d&l 11:21)” (Predarea, nu este 
chemare mai mare [2007], p. 51). aveți în vedere să citiţi 
punctele principale din mesajul preşedintelui eyring, 
inclusiv declaraţia lui joseph smith cu privire la Cartea lui 
Mormon. invitaţi-i pe membrii familiei să împărtăşească 
în ce mod îi ajută trăirea conform învăţăturilor găsite în 
Cartea lui Mormon să se apropie mai mult de dumnezeu. 

„Când cursanţii discută principii din scripturi, ei îşi dez-
voltă calităţi de care au nevoie pentru studiul lor personal 
din scripturi” (Predarea, nu este chemare mai mare, p. 
54). Citiţi scripturile la care se face referire în acest mesaj, 
apoi căutaţi şi găsiţi principiile pe care le învaţă. 

tinEri
Propriul meu exemplar  
al cărţii lui mormon
de Hillary Holbrook

În august 2005, când preşedintele Gordon b. Hinckley 
(1910–2008) a oferit o provocare membrilor bisericii 

de a citi Cartea lui Mormon înainte de sfârşitul anului, 
eu mi-am promis că voi citi cartea în întregime. eram 
familiarizată cu povestirile din Cartea lui Mormon dar 
nu o citisem niciodată în întregime. acum, intenţionam 
să-mi ţin promisiunea. 

am fost învăţată să pun în practică scripturile în viaţa 

mea şi să le personalizez. aşa că, în timp ce citeam, am 
scris pe marginile paginii care credeam eu că este ideea 
principală a pasajului. am subliniat şi cuvintele care se 
repetau şi propoziţiile pentru a se vedea accentuarea. 

Mi-am scris numele lângă numele din scripturi, ca să 
mă ajute să-mi amintesc în ce fel cuvântul lui dumnezeu 
rostit către alţii poate fi şi cuvântul rostit către mine. de 
exemplu, în 2 nefi 2:28 mi-am scris numele: „şi acum, 
[Hillary], doresc ca [tu] să [te uiţi] la marele Mijlocitor şi 
să [asculţi] poruncile lui mari”. Cu cât personalizam mai 
mult Cartea lui Mormon, cu atât eram mai entuzias-
mată să o citesc zilnic. 

Citind-o zilnic, rugăciunile mele au devenit mai 
înflăcărate şi personale. Puteam să mă şi concentrez 
la ore şi să urmez îndemnurile spiritului de a-i ajuta 
pe alţii. În ultima noapte din an, am terminat de citit 
Cartea lui Mormon.

atunci am înţeles importanţa de a citi în întregime 
Cartea lui Mormon, cât şi alte scripturi, şi am dorit să 
repet acest lucru de multe ori în viaţa mea. 

coPii
un ghid care să ne ajute  
să mergem acasă

Cum v-aţi simţi dacă v-aţi rătăci şi nu aţi mai şti drumul 
către casă la familia dumneavoastră? V-aţi bucura 

dacă aţi urma pe cineva care v-ar putea arăta drumul? 
Preşedintele eyring spune despre Cartea lui Mormon că 
este ca un ghid care ne ajută să ne întoarcem acasă la 
tatăl Ceresc. 

Mai jos sunt unele lucruri din Cartea lui Mormon care 
ne spun ce trebuie să facem pentru a ne întoarce acasă. 
Citiţi 2 nefi 31:10, 11, 20. sub fiecare propoziţie de mai 
jos, scrieţi versetul corect din Cartea lui Mormon. Va 
trebui să folosiţi unul dintre versete de două ori.

Pocăiţi-vă şi fiţi botezaţi.
dobândiţi o strălucire a speranţei.
iubiţi-l pe dumnezeu şi pe toţi oamenii.
urmaţi-l pe isus.
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responsabilitatea noastră de a hrăni 
spiritual generaţia care se ridică
Studiaţi acest material şi, după caz, discutaţi-l cu surorile pe care le vizitaţi. Folosiţi întrebările 
pentru a ajuta la întărirea surorilor dumneavoastră şi pentru a face din Societatea de Alinare  
o parte activă din viaţa dumneavoastră. 

Din scripturi: Proverbe 22:6;  
Efeseni 6:4; Enos 1:1; Alma 53:20–21; 
56:47; 57:27

Fără a fi hrănită spiritual, generaţia 
noastră care se ridică poate fi 

în pericolul de a deveni asemenea 
celei descrise în Mosia 26. Mulţi 
tineri nu au crezut în tradiţiile stră-
moşilor lor şi au devenit un popor 
separat în ceea ce priveşte credinţa 
lor, rămânând aşa pentru totdeauna. 
Generaţia noastră care se ridică 
poate, de asemenea, să fie condusă 
spre rătăcire dacă nu înţelege partea 
ei în planul Tatălui Ceresc. 

Dar ce anume va ţine în siguranţă 
generaţia care se ridică? În Biserică,  
predăm principii salvatoare, iar acele 
principii sunt principii de familie, 
principii care vor ajuta generaţia 
care se ridică să formeze o familie, 
să predea acelei familii şi să pregă-
tească acea familie pentru rânduieli 
şi legăminte – şi, apoi, următoarea 
generaţie o va învăţa pe următoarea 
şi aşa mai departe. 

Ca părinţi, conducători şi mem-
bri ai Bisericii, noi pregătim această 
generaţie pentru binecuvântările lui 
Avraam, pentru templu. Noi avem 
responsabilitatea să predăm foarte clar 
punctele cheie ale doctrinei, găsite în 
declaraţia despre familie. Rolurile de 
mamă şi tată sunt roluri şi responsabi-
lităţi veşnice. Fiecare dintre noi poartă 
responsabilitatea pentru rolul din plan 

destinat fie bărbatului, fie femeii. 
Noi putem preda această doc-

trină în orice situaţie. Trebuie să 
vorbim cu respect despre căsătorie 
şi familie. Iar prin exemplul nos-
tru, generaţia care se ridică poate 
dobândi speranţă şi înţelegere mari 
– nu doar prin cuvintele pe care le 
rostim, ci și prin felul în care simţim 
şi arătăm spiritul de familie. 
Julie B. Beck, preşedinta generală a 
Societăţii de Alinare. 

Din istoria noastră
Adresându-se surorilor la adunarea 

generală a Societăţii de Alinare din 
23 septembrie 1995, preşedintele 
Gordon B. Hinckley a spus: „Lumea în 
care trăim este o lume a vacarmului, 
a valorilor schimbătoare. Voci zgo-
motoase ne momesc să facem multe 
lucruri care trădează standardele de 
comportament stabilite de multă 
vreme”. 1 Preşedintele Hinckley a con-
tinuat apoi anunţând surorilor, Bisericii 
şi, în cele din urmă, oamenilor de 
pretutindeni documentul: „Familia: o 
declaraţie oficială către lume”.

În anii ce-au urmat, acest docu-
ment profetic a fost tradus în multe 
limbi şi distribuit conducătorilor 
lumii. Aceasta cere cetăţenilor şi 
guvernanţilor „să promoveze acele 
lucruri menite să menţină şi să 
întărească familia ca unitate funda-
mentală a societăţii”. 2

Declaraţia a devenit fundaţia crezu-
rilor sfinţilor din zilele din urmă privi-
toare la familie, o declaraţie de care ne 
putem ţine strâns şi prin care putem 
şti că, trăind conform preceptelor ei, 
ne întărim familiile şi căminele. 

Notă
 1. Gordon B. Hinckley, „Stand Strong against the 

Wiles of the World”, Ensign, nov. 1995, p. 99.
 2. Vezi „Familia: o declaraţie oficială către 

lume”, Liahona, oct. 2004, p. 49.

Ce pot face eu? 
1. Cum le pot ajuta pe surorile 
mele să folosească documentul 
„Familia: o declaraţie oficială 
către lume” ca să hrănească spi-
ritual generaţia care se ridică? 
Puteţi să împărtăşiţi un exem-
plar al declaraţiei şi să le ajutaţi 
pe surorile dumneavoastră să 
identifice şi să sublinieze acele 
pasaje care predau cel mai bine 
doctrinele cheie. 

2. Cum pot eu hrăni spiritual 
generaţia care se ridică? Puteţi 
să-i ajutaţi pe membrii din epis-
copia, ramura, familia sau comu-
nitatea dumneavoastră care ar 
putea beneficia de atenţia şi 
dragostea dumneavoastră. 

Pentru mai multe informaţii, con-
sultaţi www.reliefsociety.lds.org.
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