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Dupæ cum indicæ titlul acestui manual, acesta este un îndrumar

care sæ væ ajute în studiul scripturilor. Cuprinde câteva secfliuni

care væ ajutæ sæ înflelegefli mai bine ceea ce afli citit. 

Introducere
Sub titluri, care sunt tipærite pe ilustrafliile unei cærfli

deschise, sunt introduceri pentru capitolele sau sec-

fliunile de scripturæ pe care trebuie sæ le citifli. Aceste secfliuni de

introducere cuprind urmætoarele tipuri de informaflii: 

• contextul istoric

• o explicaflie a modului în care grupul de scripturi se leagæ de

capitolele sau secfliunile de dinainte sau de dupæ el 

• întrebæri øi idei pe care sæ le luafli în considerare înainte sau în

timp ce citifli øi care væ vor ajuta sæ væ concentrafli atenflia asu-

pra mesajului din grupul de scripturi. 

Înflelegerea scripturilor 
Secfliunea „Înflelegerea scripturilor” oferæ ajutor referi-

tor la cuvinte øi expresii dificile, precum øi comentarii

care sæ væ ajute sæ înflelegefli ideile øi conceptele din scripturi.

Comentariul include, de multe ori, declaraflii ale autoritæflilor

generale ale Bisericii. 

Studierea scripturilor St
Secfliunea „Studierea scripturilor” cuprinde întrebæri øi

activitæfli care væ ajutæ sæ descoperifli, sæ luafli în consi-

derare øi sæ punefli în aplicare principiile Evangheliei aflate în

C

B

A

scripturi. Nu este loc pentru a scrie în acest manual, aøa cæ va

trebui sæ realizafli aceste activitæfli în caietele dumneavoastræ sau

pe o foaie de hârtie. 

Urmætorii paøi væ vor ajuta când studiafli scripturile: 

• începefli cu o rugæciune. 

• citifli introducerea corespunzætoare capitolului sau secfliunii pe

care o vefli studia øi luafli în considerare alte idei pentru studiu

din „Înainte de a citi” (vezi pag. 3-4).

• citifli capitolul sau secfliunea, fæcând referire la secfliunea

corespunzætoare din „Înflelegerea scripturilor”, pentru ajutor.

Folosifli-væ de ideile pentru studiu de la „În timp ce citifli”

(vezi pag. 4-5). Scriefli comentarii øi întrebæri în caietele dum-

neavoastræ. Scriefli, de asemenea, despre sentimentele sau

impresiile care sunt importante pentru dumneavoastræ. 

• realizafli activitæflile din secfliunea „Studierea scripturilor”

corespunzætoare capitolului sau secfliunii pe care o studiafli.

Uneori, vefli putea alege ce activitæfli sæ realizafli. Dacæ dorifli

sæ învæflafli mai mult, realizafli toate activitæflile. 

Programul de seminar prin 
studiu acasæ
Dacæ suntefli înscriøi în programul seminarului prin studiu acasæ,

diagrama de citit de la pagina 7 væ aratæ ce trebuie sæ citifli în fie-

care sæptæmânæ de seminar. Amintifli-væ cæ seminarul este un pro-

gram zilnic de educaflie religioasæ, cæ citirea scripturilor øi

rugæciunea trebuie sæ fie fæcute în fiecare zi øi cæ trebuie sæ væ

îndeplinifli responsabilitæflile de la seminar în fiecare zi de øcoalæ,

chiar dacæ nu trebuie sæ participafli la seminar în fiecare zi. Dacæ

avefli mai mult sau mai puflin de treizeci øi øase de sæptæmâni în

anul de seminar, învæflætorul dumneavoastræ væ va spune ce capitol

sau secfliune trebuie sæ citifli în fiecare sæptæmânæ øi ce însærcinare

sæ realizafli. Citirea scripturilor øi folosirea acestui îndrumar de

studiu trebuie sæ dureze între treizeci øi patruzeci de minute în

fiecare zi de øcoalæ în care nu participafli la clasa de seminar. 

În fiecare sæptæmânæ trebuie sæ-i dafli învæflætorului dumneavoas-

træ paginile din caietul dumneavoastræ care conflin gândurile

dumneavoastræ referitoare la scripturi øi activitæflile pe care le-afli

realizat în acea sæptæmânæ. Învæflætorul dumneavoastræ va citi øi

va da un ræspuns la acestea øi væ va înapoia caietul. Putefli avea

douæ caiete øi sæ le folosifli pe rând câte o sæptæmânæ. Putefli, de

asemenea, sæ scriefli într-un carneflel cu spiralæ øi sæ predafli pagi-

nile pe care afli lucrat în acea sæptæmânæ. Atunci când væ înapoia-

zæ învæflætorul paginile, punefli-le înapoi în carneflel. 

Programul de seminar zilnic
Dacæ suntefli înscris în programul de seminar zilnic, vefli folosi

acest îndrumar aøa cum væ va instrui învæflætorul dumneavoastræ. 

1
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Acest îndrumar de studiu a fost conceput pentru a væ ajuta sæ

citifli, sæ studiafli øi sæ înflelegefli scripturile. Pentru cæ cea mai

mare parte a timpului de studiu o vefli petrece citind øi medi-

tând la scripturi, aceastæ secfliune a fost inclusæ pentru a væ ajuta

sæ o facefli mai eficientæ. 

Vârstnicul Howard W. Hunter, pe atunci un membru al

Cvorumului Celor Doisprezece Apostoli, a oferit membrilor

Bisericii un sfat preflios pentru studiul scripturii, care este rezu-

mat mai jos. Putefli scrie ideile sale pe un cartonaø øi apoi sæ-l

punefli într-un loc în care îl putefli vedea în timp ce studiafli. 

• Citifli cu atenflie pentru a înflelege scripturile. 

• Studiafli în fiecare zi. 

• Stabilifli aceeaøi oræ pentru studiu în fiecare zi. 

• Studiafli într-un loc în care putefli sæ væ concentrafli færæ sæ væ

distragæ cineva atenflia sau sæ væ întrerupæ. 

• Studiafli o perioadæ de timp, mai degrabæ decât sæ citifli un

anumit numær de capitole sau pagini. 

• Facefli-væ un plan de studiu. (Vezi Conference Report din oct.

1979, pag. 91-93; sau Ensign, nov. 1979, pag. 64-65.)

Folosirea materialelor ajutætoare care se gæsesc în edifliile scriptu-

rilor sfinflilor din zilele din urmæ, precum øi atitudinile bune de

studiu, væ vor fi de ajutor pentru studiul dumneavoastræ zilnic. 

Materiale ajutætoare din edifliile 
scripturilor sfinflilor din zilele 
din urmæ

Referinfle
O referinflæ este o referire la scripturi care væ va oferi informaflii

suplimentare øi pætrundere în subiectul pe care îl studiafli. 

De exemplu, citifli Doctrinæ

øi legæminte 18:34-35 øi

citifli nota de subsol 35a.

Ce perspective suplimen-

tare obflinefli cu privire la

modul în care se face auzit

glasul Domnului prin

gæsirea øi citirea scripturi-

lor la care se face referire

în notele de subsol? 

Referinfle din Ghidul pentru scripturi 
Ghidul pentru scripturi (GS) cuprinde o listæ cu sute de subiecte

aøezate în ordine alfabeticæ, ce au referinfle din scripturi din toate

cele patru lucræri canonice ale Bisericii. Ghidul pentru scripturi

(GS) oferæ definiflii øi explicaflii pentru multe nume øi teme biblice.

Deøi nu sunt trecute în notele de subsol, putefli citi indexurile de la

Cartea lui Mormon, Doctrinæ øi legæminte øi Perla de mare prefl

pentru referinfle suplimentare. 

De exemplu, citifli

Doctrinæ øi legæminte

45:39. Când facefli aceasta,

afli putea sæ væ întrebafli ce

înseamnæ cuvântul teme
din fraza „acela care se

teme de Mine.” Înseamnæ

aceasta cæ Domnul vrea ca

nouæ sæ ne fie fricæ de El?

Observafli nota de subsol

care væ indicæ Ghidul pen-

tru scripturi øi subiectul

„teamæ – teamæ de

Dumnezeu”. Gæsifli o refe-

rinflæ din scripturi care ne

învaflæ în mod clar nevoia

de a aræta teamæ faflæ de

Domnul. Cæutafli cuvântul

„teamæ” în Ghidul pentru

scripturi (pag. 203) pentru

a gæsi noi explicaflii a douæ

moduri diferite în care a

fost folosit cuvântul teamæ. 

În ce fel væ ajutæ nota de subsol sæ

înflelegefli sensul cuvântului ofrande
din Doctrinæ øi legæminte 59:12? Ce

fel de ofrande putefli oferi dumnea-

voastræ în ziua de Sabat? Ce

înseamnæ a posti,pe lângæ a nu

mânca? 

2

Studierea scripturilor

34190_171_Intro.qxd  08-02-2006  12:29 PM  Page 2



Traducerea Bibliei fæcutæ de Joseph Smith 
Domnul i-a poruncit profetului Joseph Smith sæ studieze Biblia øi

sæ caute revelaflie pentru a obfline o traducere biblicæ mai comple-

tæ øi adeværatæ (vezi D&L 45:60). În consecinflæ, profetul Joseph

Smith a restaurat multe adeværuri importante øi a fæcut multe

schimbæri importante în pasaje din Biblie care au fost probabil

traduse incorect sau incomplet (vezi Articolele de credinflæ 1:8).

Aceastæ versiune cu schimbæri inspirate este numitæ „Traducerea

lui Joseph Smith”. Traducerea este abreviatæ ca „TJS”. Unele din-

tre schimbærile din Traducerea lui Joseph Smith se gæsesc în

„Selecfliuni din traducerea Bibliei de Joseph Smith” din Ghidul
pentru scripturi.

Hærfli din Biblie øi fotografii
Hærflile din Biblie øi fotografiile aflate în indexul Ghidului

pentru scripturi sunt de folos pentru a gæsi locurile la care se

referæ scripturile. 

Date cronologice din istoria Bisericii, hærfli
øi fotografii
În 1999, Biserica a adæugat hærfli øi fotografii noi în tripla combi-

naflie de scripturi. Acestea sunt similare celor din ediflia Bibliei

în versiunea regelui Iacob folositæ de sfinflii din zilele din urmæ.

Aceastæ secfliune cuprinde o cronologie a evenimentelor din

istoria Bisericii. Citifli aceastæ secfliune øi aflafli în ce an øi în ce

lunæ a terminat profetul Joseph Smith traducerea sa a Cærflii lui

Mormon. Uitafli-væ la harta numærul 2 øi localizafli casa din

bârne a lui Joseph Smith, tatæl. Ce eveniment important a avut

loc acolo? (vezi nota de subsol 1). 

Titluri ale capitolelor, titluri ale secfliunilor
øi versete rezumate
Titlurile capitolelor øi secfliunilor, precum øi rezumatele versete-

lor explicæ sau oferæ informaflii de bazæ pentru a væ ajuta sæ înfle-

legefli ce citifli. De exemplu, ce informaflii utile primifli citind titlul

secfliunii 89 din Doctrinæ øi legæminte? 

A avea materialele ajutætoare pentru studiu care se gæsesc în edi-

fliile scripturilor sfinflilor din zilele din urmæ este la fel cu a avea

o colecflie micæ de cærfli de referinfle care væ sunt la îndemânæ -

toate într-un singur loc! 

Atitudini la studiu
Nefi a spus cæ trebuie sæ ne „ospætæm din cuvintele lui Hristos”

(2 Nefi 32:3), iar Isus le-a poruncit nefiflilor sæ „cerceteze [scrip-

turile] cu sârguinflæ” (3 Nefi 23:1). Acest fel de studiu implicæ

mai mult decât doar o citire rapidæ din scripturi. Urmætoarele

idei øi atitudini væ vor ajuta sæ învæflafli mai mult atunci când

studiafli. Ele sunt împærflite în trei categorii diferite: înainte de

lecturare, în timpul lecturærii øi dupæ lecturare. 

Înainte de lecturare
Rugæciune

Scripturile au fost scrise prin

inspiraflie. Astfel, ele sunt mai

uøor de înfleles atunci când sun-

tem însoflifli de Duhul Sfânt. În

Vechiul Testament învæflæm des-

pre preotul Ezra, care „îøi pusese

inima sæ adânceascæ øi sæ împli-

neascæ Legea Domnului”(Ezra

7:10). Pregætifli-væ inima pentru a

citi scripturile, rugându-væ de

fiecare datæ când citifli. 

Obflinefli informaflii de bazæ

Înflelegerea contextului istoric

al scripturilor væ va ajuta sæ

obflinefli o percepflie mai pro-

fundæ a ceea ce citifli. Ghidul

pentru scripturi oferæ un

context istoric øi o scurtæ

recapitulare a conflinutului øi

temelor fiecærei cærfli în parte.

Titlurile secfliunilor din

Doctrinæ øi legæminte oferæ o

explicaflie scurtæ despre con-

textul istoric al revelafliei. Indexul de la sfârøitul tripletului de

scripturi confline, de asemenea, informaflii utile. Dacæ avefli sufi-

cient timp, putefli, de asemenea, face referire la cærflile øi manua-

lele Bisericii care oferæ informaflii despre pasajul de scripturæ pe

care îl citifli. 

Adresafli întrebæri

Înainte de a citi, væ este de folos sæ væ întrebafli: „Cine a scris

aceste versete?” „Pentru cine?” „De ce este aceastæ învæflæturæ

inclusæ în scripturi?” „Ce aø vrea sæ cunosc sau sæ învæfl din

ceea ce am citit astæzi?” øi „Ce ar vrea Domnul ca eu sæ învæfl

din aceste pasaje de scripturæ?” Pe mæsuræ ce citifli scripturile,

cæutafli ræspunsuri la întrebærile dumneavoastræ. fiinefli minte cæ

putefli, de asemenea, include materialele ajutætoare din edifliile

scripturilor sfinflilor din zilele din urmæ sau putefli cæuta ræs-

punsuri în manualele øi publicafliile Bisericii. 

Citifli titlurile secfliunilor øi rezumatele versetelor

Titlurile secfliunilor oferæ o scurtæ

incursiune ajutætoare în contextul

istoric al cuprinsului fiecærei sec-

fliuni din Doctrinæ øi legæminte.

Rezumatele versetelor sunt simple

treceri în revistæ a ideilor princi-

pale din secfliune. Citirea titlurilor

øi rezumatul versetelor înainte de

a începe o sesiune de studiu, nu

reprezintæ doar o bunæ modalitate

de studiu, ci væ ajutæ, de aseme-

nea, sæ væ pregætifli sæ adresafli

întrebæri øi sæ cæutafli ræspunsuri pe mæsuræ ce citifli. 
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În timpul lecturærii
Nu væ temefli sæ væ oprifli

Cei mai mulfli bulgæri de aur nu se gæsesc la suprafafla pæmântu-

lui – trebuie sæ sapi pentru a-i gæsi. Studiul dumneavoastræ al

scripturilor va fi de mai mare folos dacæ vefli încetini ritmul sau

væ vefli opri øi vefli realiza unele dintre activitæflile de mai jos. 

Cæutafli sensul cuvintelor pe care nu le înflelegefli

Folosifli un dicflionar. Uneori,

dacæ citifli explicafliile la unele

cuvinte pe care credefli cæ le

cunoaøtefli, putefli descoperi noi

sensuri. Secfliunea „Înflelegerea

scripturilor” a acestui manual

væ va ajuta sæ înflelegefli multe

cuvinte øi expresii dificile. 

Luafli în considerare faptul cæ

Domnul i-a inspirat pe profeflii

Sæi sæ includæ explicaflii în

scrierile lor care ne ajutæ pe noi

sæ cunoaøtem sensul cuvintelor

øi expresiilor. De exemplu,

citifli Doctrinæ øi legæminte 41:5

øi aflafli ce a spus Domnul cæ

înseamnæ a fi discipolul Sæu. 

Folosifli materialele ajutætoare din Ghidul pentru scripturi

Citifli secfliunea „Referinfle din Ghidul pentru scripturi” de la

paginile 2-3. 

Facefli ca scripturile sæ vi se aplice dumneavoastræ

Folosirea numelui dumneavoastræ într-un verset, face ca învæflæ-

tura din scripturi sæ devinæ mai personalæ. De exemplu, ce dife-

renflæ face folosirea propriului dumneavoastræ nume în locul lui

„David” atunci când citifli Doctrinæ øi legæminte 30:1-2? 

Vizualizafli

Ilustrafli în mintea dumnea-

voastræ evenimentele. De

exemplu, atunci când citifli

Joseph Smith - Istorie 1:27-

47, încercafli sæ væ imaginafli

cum v-afli simfli dacæ v-ar

apærea un înger în cameræ de

trei ori øi v-ar transmite un

mesaj important. 

Uneori, scripturile ne spun sæ

vizualizæm. Citifli Alma 5:15-

18 øi oprifli-væ, ca sæ facefli ceea ce sugereazæ Alma. Facefli-væ timp

pentru a scrie ce afli simflit când afli vizualizat acele versete. 

Cæutafli cuvinte de legæturæ

Cuvintele de legæturæ includ øi, dar, pentru cæ, de aceea øi totuøi.
Când citifli aceste cuvinte, observafli ce væ ajutæ sæ înflelegefli

douæ sau mai multe idei. Câteodatæ, ele aratæ în ce mod douæ

sau mai multe lucruri sunt asemænætoare sau diferite. 

De exemplu, dacæ væ gândifli la ce indicæ cuvântul pentru cæ în

Doctrinæ øi legæminte 84:54-55, putefli învæfla un adevær impor-

tant despre importanfla Cærflii lui Mormon. 

Pentru cæ indicæ faptul cæ o

relaflie cauzæ-efect între cre-

dinfla Sfinflilor øi recunoøtinfla

pentru Cartea lui Mormon øi

capacitatea lor de a primi

revelaflie øi binecuvântæri de

la Domnul. 

Citifli Doctrinæ øi legæminte 45:30-32 øi observafli modul în care

cuvântul dar aratæ un contrast între starea celor nedrepfli øi a

celor credincioøi în zilele din urmæ. 

Accentuarea cuvântului dar
ne dæ asigurarea cæ aceia cre-

dincioøi vor fi ocolifli de unele

dintre dezastrele dinaintea

celei de a Doua Veniri. 

Cæutafli modele

În Doctrinæ øi legæminte 52:14, Domnul a declarat cæ El v-a oferi

un model prin care noi putem evita înøelæciunea Satanei. Apoi,

în versetul 19, El a fæcut referire la acest model. Øtiind cæ între

versetele 14 øi 19 Domnul ne ajutæ sæ înflelegem cum sæ recu-

noaøtem spiritele bune sau rele, ar trebui sæ citim øi sæ studiem

aceste versete pentru a înflelege acest model. 

Un alt exemplu de aflare a

acestor modele este de a

cæuta explicafliile Domnului

referitoare la cauzæ øi efect

cæutând modul în care El

foloseøte cuvintele dacæ øi

atunci. În Doctrinæ øi legæ-

minte 5, lui Martin Harris i s-a spus ce trebuie sæ facæ pentru a

primi un anumit dar de la Domnul. Citifli versetul 24 øi gæsifli

modelul dacæ-atunci. Cæutafli ce i s-a spus cæ trebuie sæ facæ

pentru a primi binecuvântarea pe care o dorea. 

Repetarea unui cuvânt, a unei expresii sau a unei idei este un

alt model pe care trebuie sæ îl cæutafli. De exemplu, comparafli

cuprinsul primelor cinci versete din Doctrinæ øi legæminte 11; 12

øi 14. Fiecare dintre aceste revelaflii a fost datæ membrilor

Bisericii care începeau sæ lucreze în împæræflia Domnului.

Observafli mesajul asemænætor pe care Domnul l-a avut pentru

fiecare dintre slujitorii Sæi. 
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Cæutafli liste în scripturi

Listele væ ajutæ sæ înflelegefli mai bine

ce ne învaflæ Domnul øi profeflii Sæi.

Cele zece porunci formeazæ o listæ

(vezi Exodul 20). Fericirile din 3 Nefi

12:3-11 formeazæ o listæ uøor de recu-

noscut. Gæsirea altor liste ar putea

necesita puflin mai mult efort. De

exemplu, facefli o listæ din Doctrinæ øi

legæminte 68:25-31 care sæ cuprindæ ce a spus Domnul cæ li se

cere pærinflilor sæ-øi învefle copiii. 

Adresafli întrebæri

Ræspundefli la întrebærile aflate în scripturi

De multe ori, Domnul adreseazæ întrebæri øi apoi le oferæ un

ræspuns. El i-a întrebat pe unii dintre vârstnicii Bisericii: „La ce

afli fost voi rânduifli?” (D&L 50:13). Apoi, El a ræspuns: „Sæ pre-

dicafli Evanghelia Mea prin Spirit, chiar prin Mângâietorul care

a fost trimis sæ propovæduiascæ adeværul” (v. 14).

În alte situaflii, sunt adresate întrebæri, dar nu li se dau ræspun-

suri - în general pentru cæ ræspunsul poate fi evident (de exem-

plu, vezi D&L 122:8). Uneori, scripturile nu dau un ræspuns,

pentru cæ întrebarea adresatæ poate necesita un timp de gândi-

re, iar ræspunsul poate sæ nu fie dat imediat. De exemplu, citifli

Alma 5:14-33 øi ræspundefli la întrebarea din acele versete ca øi

cum v-afli afla în acel loc. 

Cæutafli semne øi înflelesuri simbolice

Profeflii folosesc deseori simboluri øi ima-

gini artistice (semne) pentru a transmite

mesajul lor cu mai multæ putere. De

exemplu, pildele sunt o modalitate de a

transmite un mesaj cu simplitate øi într-

un mod care sæ aibæ un înfleles mai pro-

fund. Povestirea dintr-o pildæ face ca

lecflia sæ fie predatæ astfel încât sæ ræmânæ

mai uøor în memorie øi sæ aibæ un tâlc. 

Urmætoarele sugestii væ pot ajuta sæ înflelegefli simbolurile din

scripturi: 

1. Cæutafli interpretærile din scripturi: De exemplu, multe ele-

mente din pilda neghinei din Matei 13 sunt explicate în

Doctrinæ øi legæminte 86:1-7 øi 101:64-66. Uneori, o interpreta-

re poate fi gæsitæ folosind referinflele din notele de subsol. 

2. Gândifli-væ la caracteristicile simbolului øi la ce væ poate învæ-

fla acel simbol pe dumneavoastræ. De exemplu, în Doctrinæ øi

legæminte 38:24-27, Domnul a vorbit despre dragostea pe

care o are pentru fiii Sæi care sunt supuøi, pentru a ilustra

cum este El øi pentru a scoate în evidenflæ nevoia noastræ de a

Continuafli sæ adresafli întrebæri, dupæ cum afli fost instruit în

secfliunea „Înainte de lecturare”. Pe mæsuræ ce citifli, putefli

reformula întrebæri pe care le-afli adresat înainte de a citi sau

putefli sæ formulafli alte întrebæri. Cæutarea ræspunsurilor la

întrebæri este una dintre cele mai bune modalitæfli prin care

obflinem o mai bunæ înflelegere din studiul scripturilor. Una

dintre cele mai importante întrebæri care pot fi adresate, este:

„De ce l-a inspirat Domnul pe autor sæ includæ aceasta în

scripturi?” Cæutafli indiciile evidente pe care le lasæ uneori

scriitorii atunci când spun ceva de genul: „øi astfel vedem”. 

ne purta unii cu alflii cu dragoste, precum øi unitatea care tre-

buie sæ existe între membrii familiei. 

3. Vedefli dacæ simbolul væ învaflæ ceva despre Salvator. Domnul

i-a spus lui Adam cæ „toate lucrurile depun mærturie despre

[El]” (Moise 6:63). De exemplu, în Doctrinæ øi legæminte

101:81-91, în ce fel se aseamænæ judecætorul care ræspunde

rugæminflilor femeii cu Domnul care ræspunde strigætelor de

ajutor ale sfinflilor? 

Scriefli

Sæ avefli la îndemânæ o foaie de hârtie

sau un carneflel pentru a scrie ideile

pe care vrefli sæ le flinefli minte, cum

ar fi listele, gândurile speciale pe care

le avefli sau sentimentele pe care le-

afli avut când afli citit ceva anume.

Pentru a væ ajuta sæ flinefli minte gân-

duri øi idei pentru urmætoarea datæ

când citifli, putefli scrie aceste idei øi

pe marginile exemplarelor dumnea-

voastræ din scripturi. 

Multor persoane le place sæ sublinieze cuvinte øi expresii impor-

tante în exemplarele lor de scripturi. Nu existæ un mod anume

pentru a face aceasta. (Se poate øi sæ nu subliniafli deloc.) Unele

persoane încercuiesc numærul versetului sau coloreazæ ori subli-

niazæ cuvinte sau expresii importante care dau versetului un sens

special. O altæ modalitate de a marca scripturile este de a scrie o

referinflæ la scripturi pe marginea unei alte scripturi. Fæcând

aceasta la câteva versete care trateazæ acelaøi subiect, obflinefli un

lanfl de versete referitoare la o anumitæ temæ pe care o putefli afla

citind oricare din versetele din acel lanfl. Marcarea scripturilor

poate ajuta în multe ocazii sæ gæsifli mai rapid versete importante. 

Dupæ lecturare 
Meditafli

A medita înseamnæ a se gândi profund

la ceva, a adresa întrebæri øi a evalua

ceea ce øtifli øi ce afli învæflat. Uneori, în

scripturi aceasta se numeøte „medita-

re” (Iosua 1:8). Sunt câteva exemple

bune în scripturi în care revelaflii

importante au fost date ca rezultat al

meditærii, în special asupra scripturilor

(vezi D&L 76:15-20; 138:1-11). 

Facefli ca scripturile sæ vi se aplice dumneavoastræ

A face ca scripturile sæ vi se apli-

ce înseamnæ a le compara cu

lucrurile din viafla dumneavoas-

træ. Pentru a face ca scripturile sæ

vi se aplice, trebuie sæ adresafli

întrebæri ca: „Ce principii ale

Evangheliei sunt predate în ver-

setul pe care tocmai l-am citit?”

øi „În ce fel se aplicæ acele princi-

pii în viafla mea?” O parte impor-

tantæ din a face ca scripturile sæ vi se aplice o reprezintæ

ascultarea øoaptelor Duhului Sfânt, despre care Domnul a promis

cæ „are sæ væ cælæuzeascæ în tot adeværul” (Ioan 16:13). 
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În Doctrinæ øi legæminte se folosesc multe situaflii øi principii

care sunt predate în Biblie pentru a învæfla øi ilustra doctrinele

din zilele din urmæ. De exemplu, Moise a folosit spiritul revela-

fliei pentru a aduce „pe copiii lui Israel prin Marea Roøie pe

pæmânt uscat” (D&L 8:3); membrii Bisericii sunt avertizafli sæ nu

„susflinæ chivotul lui Dumnezeu” aøa cum a fæcut Uza (D&L

85:8; vezi, de asemenea, 6:6-7); øi sfinflilor le este poruncit sæ

„facæ lucrarea lui Avraam” (D&L 132:32). 

Citifli din nou

Nu înflelegem tot ce este într-un

pasaj de scripturæ atunci când îl

citim prima datæ. De fapt, pentru

a înflelege scripturile cu adevæ-

rat, este nevoie de o viaflæ întrea-

gæ de studiu. Deseori, începem

sæ vedem modele, sæ vizualizæm

mai bine øi sæ înflelegem mai profund scripturile dupæ ce le

citim de douæ, trei ori. Putefli cæuta învæflæturi noi sau sæ adre-

safli întrebæri diferite atunci când citifli. Încercarea de a rescrie o

povestire sau doar un verset sau douæ, cu propriile cuvinte, væ

poate ajuta sæ realizafli dacæ afli înfleles ce afli citit øi astfel, sæ

înflelegefli mai bine scripturile. 

Scriefli

Unele persoane flin un jurnal

în care noteazæ ideile princi-

pale din ceea ce citesc, ce au

simflit atunci când au citit sau

cum consideræ cæ se aplicæ în

vieflile lor ceea ce citesc. Dacæ

folosifli acest manual pentru

seminar prin studiu acasæ, vi

se cere sæ avefli un carneflel

pentru a primi note. Acest

carneflel va fi ca un jurnal de

scripturi. 

Este bine, de asemenea, sæ discutafli cu alflii despre ceea ce citifli.

Notarea anumitor lucruri pentru a væ aminti despre ce dorifli sæ

discutafli øi discuflia în sine, væ vor ajuta sæ înflelegefli øi sæ væ

amintifli mai mult din ceea ce afli citit. 

Punefli în aplicare

Valoarea adeværatæ a cunoøtinflei

pe care o obflinefli din scripturi

reiese atunci când punefli în apli-

care ceea ce învæflafli. Apropierea

de Domnul øi sentimentul de

pace pe care El îl oferæ sunt

doar câteva dintre binecuvântæ-

rile care le sunt date celor care

træiesc în acord cu Evanghelia.

Pe lângæ acestea, Domnul a spus cæ celor care træiesc în acord

cu ceea ce învaflæ li se va da mai mult, în timp ce, aceia care nu

træiesc în acord cu ceea ce învaflæ, vor irosi cunoøtinfla pe care o

au (vezi D&L 1:33). 

„Sæ væ consacrafli timpul vostru studierii scripturilor...;

øi atunci vi se va face cunoscut ce trebuie sæ facefli”

(D&L 26:1).
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Zile în care am citit zece minute sau mai mult Capitole desemnate pe care le-am citi în aceastæ sæptæmânæ

Sæptæmâna 1 „Studierea scripturilor” 

Sæptæmâna 2 Joseph Smith – Istorie 1

Sæptæmâna 3 Introducere explicativæ   Doctrinæ øi legæminte 1   2   3   4   5

Sæptæmâna 4 Doctrinæ øi legæminte 6   7   8   9   10

Sæptæmâna 5 Doctrinæ øi legæminte 11   12   13   14   15   16   17   18

Sæptæmâna 6 Doctrinæ øi legæminte 19   20   21

Sæptæmâna 7 Doctrinæ øi legæminte 22   23   24   25   26   27   28   29 

Sæptæmâna 8 Doctrinæ øi legæminte 30   31   32   33   34   35   36   37   38

Sæptæmâna 9 Doctrinæ øi legæminte 39   40   41   42 

Sæptæmâna 10 Doctrinæ øi legæminte 43   44   45   46   47

Sæptæmâna 11 Doctrinæ øi legæminte 48   49   50   51   52   53

Sæptæmâna 12 Doctrinæ øi legæminte 54   55   56   57   58   59

Sæptæmâna 13 Doctrinæ øi legæminte 60   61   62   63   64

Sæptæmâna 14 Doctrinæ øi legæminte 65   66   67   68   69   70   71   72   73

Sæptæmâna 15 Doctrinæ øi legæminte 74   75   76 

Sæptæmâna 16 Doctrinæ øi legæminte 77   78   79   80   81   82   83

Sæptæmâna 17 Doctrinæ øi legæminte 84   85   86

Sæptæmâna 18 Doctrinæ øi legæminte 87   88

Sæptæmâna 19 Doctrinæ øi legæminte 89   90   91   92   93   94

Sæptæmâna 20 Doctrinæ øi legæminte 95   96   97   98   99   100

Sæptæmâna 21 Doctrinæ øi legæminte 101   102 

Sæptæmâna 22 Doctrinæ øi legæminte 103   104   105

Sæptæmâna 23 Doctrinæ øi legæminte 106   107   108

Sæptæmâna 24 Doctrinæ øi legæminte 109   110   111   112   113   114

Sæptæmâna 25 Doctrinæ øi legæminte 115   116   117   118   119   120   121   122   123

Sæptæmâna 26 Doctrinæ øi legæminte 124   125   126

Sæptæmâna 27 Doctrinæ øi legæminte 127   128   129   130

Sæptæmâna 28 Doctrinæ øi legæminte 131   132

Sæptæmâna 29 Doctrinæ øi legæminte 133   134   135   137

Sæptæmâna 30 Succesiunea la preøedinflie   Cælætoria spre vest (1845-1847)   Doctrinæ øi legæminte 136

Sæptæmâna 31 Preøedinflia lui Brigham Young   Moøtenirea lui Brigham Young

Sæptæmâna 32 Preøedintele John Taylor  Preøedintele Wilford Woodruff  Declaraflia oficialæ 1 øi „Extrase din cele trei discursuri. . .”  Preøedintele Lorenzo Snow

Sæptæmâna 33 Preøedintele Joseph F. Smith Doctrinæ øi legæminte 138 Preøedintele Heber J. Grant Preøedintele George Albert Smith Preøedintele David O. McKay

Sæptæmâna 34 Preøedintele Joseph Fielding Smith   Preøedintele Harold B. Lee   Preøedintele Spencer W. Kimball   Declaraflia oficialæ 2

Sæptæmâna 35 Preøedintele Ezra Taft Benson  Preøedintele Howard W. Hunter  Preøedintele Gordon B. Hinckley  Familia: O declaraflie oficialæ cætre lume

Sæptæmâna 36 Hristos cel Viu   Articolele de credinflæ   Locul nostru în istoria Bisericii

Diagrama citirii Doctrinæ øi legæminte øi Istoria Bisericii
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Ce este Doctrinæ øi legæminte? 
Pe lângæ Biblie, Cartea lui Mormon øi

Perla de Mare Prefl, Doctrinæ øi legæ-

minte reprezintæ una dintre cele patru

lucræri canonice ale Bisericii. Aceasta

înseamnæ cæ aceste patru cærfli sunt

acceptate ca fiind scripturi inspirate

în mod divin pe care membrii

Bisericii au fæcut legæmânt sæ le

urmeze. Preøedintele Joseph Fielding

Smith, pe atunci preøedintele Cvorumului Celor Doisprezece

Apostoli, a explicat prin ce se diferenfliazæ Doctrinæ øi legæminte

de alte scripturi: 

„Biblia este o istorie care confline doctrine øi porunci date oameni-

lor în vechime. Acelaøi lucru se întâmplæ øi în Cartea lui Mormon.

Aceasta reprezintæ doctrina, istoria øi poruncile poporului care a

locuit în vechime pe acest continent. 

Dar aceastæ carte, Doctrinæ øi legæminte, cuprinde cuvântul

Domnului cætre aaceia care locuiesc acum aici. Este cartea noas-

træ. Aparfline sfinflilor din zilele din urmæ. Mai preflioasæ decât

aurul, profetul [Joseph Smith] spune cæ trebuie sæ o prefluim mai

mult decât bogæfliile întregului pæmânt. Mæ întreb dacæ noi facem

aceasta. Dacæ o prefluim, o înflelegem øi dacæ øtim ce cuprinde, o

vom preflui mai mult decât bogæflia; pentru noi, valoreazæ mai

mult decât bogæfliile pæmântului” (Doctrines of Salvation, comp.

Bruce R. McConkie, 3 volume, [1954-1956], 3:199).

Preøedintele Gordon B. Hinckley, pe atunci consilier în Prima

Preøedinflie, a scris cæ „Doctrinæ øi legæminte este unicæ între

toate cærflile de scripturæ. Este constituflia Bisericii. Chiar dacæ

Doctrinæ øi legæminte cuprinde scrieri øi afirmaflii de diferite ori-

gini, este în primul rând o carte de revelaflie datæ prin profetul

acestei dispensaflii [Joseph Smith]. 

Aceste revelaflii încep cu

o declaraflie tunætoare

despre scopurile lui

Dumnezeu cu privire la

restuararea lucrærii Sale

mærefle din zilele din

urmæ: 

‘Ia aminte, O, tu popor al

Bisericii Mele, spune gla-

sul Celui care træieøte în

cer øi ai cærui ochi sunt

deasupra tuturor oamenilor; da, adeværat væ spun: Luafli aminte,

popoare din depærtæri; øi voi care suntefli pe insulele mærii,

ascultafli cu toflii. 

Pentru cæ într-adevær glasul Domnului

se îndreaptæ cætre tofli oamenii øi nu

este nimeni care sæ scape; øi nu este

ochi care sæ nu vadæ, nici ureche care

sæ nu audæ, nici inimæ care sæ nu fie

pætrunsæ’” (D&L 1:1-2). 

„De la maiestuoasa deschidere de

atunci se desfæøoaræ o panoramæ doc-

trinaræ minunatæ care vine din fântâna

adeværului veønic. O parte este revelaflie directæ, Domnul dictân-

du-i direct profetului Sæu. O parte este cuvântul scris sau vorbit

al lui Joseph Smith, dupæ cum era îndrumat de Duhul Sfânt. Este

inclusæ, de asemenea, relatarea evenimentelor care au avut loc în

diferite situaflii. Toate împreunæ, constitue mæsura esenflialæ a doc-

trinei øi practicilor Bisericii lui Isus Hristos a sfinflilor din Zilele

din Urmæ. . . .

Varietatea evenimentelor dezbætute în carte este uimitoare. Ele

includ principii øi proceduri privitoare la guvernarea Bisericii.

Sunt prezentate reguli de sænætate unice øi remarcabile, cu pro-

misiuni atât fizice cât øi spirituale. Legæmântul preofliei veønice

este descris într-o manieræ care nu se gæseøte în altæ parte în

scripturi. Privilegii øi binecuvântæri – limite øi oportunitæfli – ale

celor trei grade de glorie sunt anunflate, având ca bazæ scurta

precizare a lui Pavel cu privire la gloria soarelui, a lunii øi a stele-

lor. Pocæinfla este proclamatæ într-un limbaj clar øi ræspicat. Este

dat modul corect de a efectua botezuri. Natura Dumnezeirii, care

i-a tulburat pe teologi timp de secole, este descrisæ într-o manieræ

accesibilæ tuturor. Legea Domnului referitoare la finanfle este

accentuatæ, arætând cum trebuie dobândite øi debursate fonduri-

le pentru buna operare a Bisericii. Munca pentru aceia morfli este

revelatæ pentru a binecuvânta fii øi fiicele lui Dumnezeu din

toate generafliile. 

Din citirea cærflii Doctrinæ øi legæminte, este evident cæ Joseph

Smith avea o înflelegere atotcuprinzætoare a scopurilor veønice

ale lui Dumnezeu. 1989, 2, 4).

De ce este studiul scripturii Doctrinei
øi legæmintelor øi Istoriei Bisericii
important pentru mine? 
Preøedintele Ezra Taft Benson a spus: 

„Doctrinæ øi legæminte este legætura

dintre Cartea lui Mormon øi lucrarea

continuæ a restaurærii prin profetul

Joseph Smith øi urmaøii sæi. 

Din Doctrinæ øi legæminte aflæm des-

pre munca în templu, despre cum sæ

avem familii veønice, despre gradele

de glorie, despre organizarea Bisericii

øi multe alte adeværuri importante ale

restaurærii. 

‘Cercetafli aceste porunci’, a spus Domnul Doctrinei øi legæmin-

telor,‘pentru cæ ele sunt adeværate øi demne de încredere øi pro-

fefliile øi promisiunile pe care le conflin se vor împlini toate. 

‘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 1:37-38). 
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Cartea lui Mormon îi aduce pe oameni la Hristos. Doctrinæ øi

legæminte îi aduce pe oameni în împæræflia lui Hristos, chiar

Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ, ‘singu-

ra Bisericæ adeværatæ øi vie de pe fafla întregului pæmânt’ (v.

30). Eu øtiu aceasta. 

Cartea lui Mormon este ‘piatra de boltæ’ a religiei noastre, iar

Doctrinæ øi legæminte este cheia de boltæ, având revelaflie conti-

nuæ pentru zilele din urmæ. Domnul a pus pecetea Sa pentru

aprobare atât asupra pietrei de boltæ, cât øi asupra cheii de boltæ”

(în Conference Report din apr. 1987, pag. 105; sau Ensign, mai

1987, pag. 83). 

Pe mæsuræ ce studiafli Doctrinæ øi legæminte în acest an, vefli

învæfla mai multe despre modul în care a restaurat Domnul

adeværuri ale Evangheliei „rând dupæ rând, precept dupæ pre-

cept” (D&L 128:21). Mærturia dumneavoastræ despre revelaflia

modernæ va creøte øi aprecierea dumneavoastræ pentru profe-

tul Joseph Smith se va mæri. Când studiaflidespre evenimente

semnificative din istoria Bisericii, vefli citi despre exemple care

inspiræ sacrificiu øi devotament – bærbafli øi femei care L-au

cunoscut pe Domnul øi care au ajutat la creøterea împæræfliei

Sale de pe pæmânt, Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din

Zilele din Urmæ. Prin studiu øi rugæciune, credinfla dumnea-

voastræ în Isus Hristos se va întæri, precum øi dorinfla dumnea-

voastræ de a sluji în clædirea împæræfliei Sale. 
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„Vestul oraøului New York

era, la începutul secolului

nouæsprezece, teritoriu de

frontieræ, un loc plin de

oportunitæfli pentru aceia

cærora nu le era teamæ de

greaua sarcinæ de a defriøa

øi de a lucra pæmântul vir-

gin. Printre aceøtia, era fami-

lia lui Joseph øi Lucy Mack

Smith øi aceia opt copii ai

lor, care în 1816, a venit în

vecinætatea Palmyrei, nu

departe de Rochester” (Gordon B. Hinckley, Truth Restored: A
Short History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
[1947], pag.1). 

În aceastæ locaflie, unul dintre copii, Joseph Smith, fiul, a cæutat

adeværul øi i-a væzut pe Dumnezeu Tatæl øi pe Fiul Sæu, Isus

Hristos. Aceastæ revelaflie pivot, care a fæcut ca cerurile sæ se des-

chidæ dupæ ani de întuneric øi apostazie, a condus la traducerea

Cærflii lui Mormon de pe plæcile de aur „prin harul øi puterea lui

Dumnezeu” (D&L 135:3) øi la restaurarea preofliei, rânduielilor

Evangheliei øi a Bisericii lui Isus Hristos pe pæmânt. Biserica

fiind restauratæ, au fost trimiøi misionari care sæ proclame

Evanghelia în toatæ lumea, în ciuda persecufliilor dinæuntrul øi

din afara Bisericii. 

Joseph Smith – Istorie reprezintæ „extrase din mærturia øi
istoria oficialæ ale lui Joseph Smith, pe care le-a pregætit în
1838 øi care au fost publicate în serie [în parte] în Times

and Seasons în Nauvoo, Illinois, începând din 15 martie
1842” (Nota introductivæ la Perla de Mare Prefl). 

Vârstnicul John Taylor, pe
atunci un membru al
Cvorumului Celor
Doisprezece Apostoli, 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).
Istoria scurtæ din Joseph Smith – Istorie spune, în propriile
cuvinte ale profetului, cum a început restaurarea. Dacæ
suntefli sârguincioøi øi væ rugafli, studierea vieflii profetului
Joseph, a principiilor Evangheliei revelate prin el øi a mær-
turiei sale despre Domnul Isus Hristos, poate fi o experien-
flæ care schimbæ viefli. Pe mæsuræ ce citifli aceastæ mærturie
øi istorie, încercafli sæ aflafli ce fel de adolescent a fost Joseph
Smith. Ce calitæfli avea tânærul Joseph care sæ arate cæ el
urma sæ fie profetul restaurærii? 

Înflelegerea scripturilor
Joseph Smith – Istorie 1

A milita împotriva (v. 1) – a

se opune în mod activ

Îndemnat (v. 1) – convins 

A læmuri opinia publicæ (v.

1) – a corecta zvonurile øi

minciunile care circulæ 

Început (v. 5) – a începe 

Confesiuni (versetele 5-6) –

grupuri religioase

Zelul manifestat de clerul
respectiv (v. 6) – entuziasm

arætat de diferifli pastori

A urma (v. 6) – a merge

în urma

Convertitæ (v. 7) – încurajatæ

sæ se alæture

Emoflionante (v. 8) – pætrun-

zætoare, extreme, extenuante

A se fline departe (v. 8) –

separat, rezervat

Neîncetate (v. 9) – constante,

continue

Sofism (v. 9) – raflionament

fals, înøelæciune

Doctrine (v. 9) – convingeri

Færæ mustrare, mustrare (ver-

setele 11,13) – pedeapsæ

aspræ, a corectaz

Joseph 
Smith – Istorie 1

Joseph Smith îøi spune
propria poveste

11
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Joseph Smith – Istorie 1:17 – Importanfla 
Primei Viziuni

Vârstnicul James E. Faust, pe atunci membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, a enumerat ce øtim noi dupæ ce Tatæl øi Fiul

i-au apærut profetului Joseph Smith, øi nu am øtiut înainte: 

Personaje (versetele 17-18) –

persoane de rang

Crezuri (v. 19) – convingere

Disprefl (v. 21) – lipsæ de res-

pect, zeflemea

Insulte (v. 23) – limbaj abuziv

øi insultætor

Lumea confesiunilor (v. 26) –

diferite biserici sau religii 

Ocupaflie (v. 27) – serviciu,

loc de muncæ

Înøelat (v. 28) – amægit

Imperfecfliuni (v. 28) – mici

slæbiciuni

Ræutæcios (v. 28) – nociv

Lipsæ de seriozitate (v. 28) –

comportare uøuraticæ, lipsæ

de seriozitate

Uøuratic (v. 28) – vesel, jovial

Manifestare (v. 29) – comu-

nicare

Minunat (v. 31) – intens

Foøti locuitori (v. 34) – bæøti-

naøi 

Constituit (v. 35) – fæcut,

format

Miriøte (v. 37) – tulpinile

uscate care ræmân dupæ ce a

fost recoltat grâul

Cale (v. 43) – canal, loc de

trecere

Meditând asupra neobiø-
nuinflei (v. 44) – Reflectând

asupra unicitæflii

Pustiiri (v. 45) – Distrugeri

Ciumæ (v. 45) – boalæ, næpastæ 

Situaflie særæcæcioasæ (v. 46) –

situaflia de særæcie øi nevoie

Datoritæ claritæflii (v. 50) – din

cauza claritæflii 

Condusæ (v. 54) – dirijatæ

Existenflæ (v. 55) – trai

Ræspândit (v. 56) – peste tot

vorbitæ

A stat la pensiune (v. 57) – a

obflinut camera øi pensiunea

Eforturi (v. 59) – sforflare

Înverøunate eforturi (v. 60) –

tentative puternice

Stratagemæ (v. 60) – plan,

complot

Insuportabilæ (v. 61) – de

nesuportat

Cunoøtinfle literare (v. 64) –

cunoaøterea limbilor strævechi

A confirmat (v. 65) – a apro-

bat, a fost de acord cu

Trimiteau la øcoalæ (v. 66) – a

avut copii care au frecventat

øcoala

Urmætoare (v. 68) – care

urmeazæ

Rânduit (vv. 68, 71) – desem-

nat prin aøezarea mâinilor 

A conferi, a conferit (vv. 69 –

70, 72) – a transmite, a transmis

Ajunge la (v. 74) – a atinge, a

obfline

Din cauza (v. 74) – datoritæ

Împiedicate (v. 75) – evitate

„Ce am învæflat din Prima Viziune? 

1. Despre existenfla lui Dumnezeu, Tatæl nostru, ca fiinflæ øi

dovada cæ omul a fost creat dupæ chipul lui Dumnezeu. 

2. Cæ Isus este o persoanæ, separatæ øi diferitæ de Tatæl. 

3. Cæ Tatæl a declarat despre Isus Hristos cæ este Fiul Sæu. 

4. Cæ Isus a fost Cel care a transmis aceastæ revelaflie, dupæ cum

este scris în Biblie. 

5. Promisiunea lui Iacov de a-I cere înflelepciune lui Dumnezeu

s-a adeverit. 

6. Realitatea unei fiinfle chiar din lumea nevæzutæ care a încercat

sæ-l distrugæ pe Joseph Smith. 

7. Cæ a fost o îndepærtare de Biserica instituitæ de Isus Hristos –

lui Joseph i s-a spus sæ nu se alæture nici uneia dintre confesiuni,

pentru cæ ele predau doctrinele oamenilor. 

8. Joseph Smith a devenit un martor al lui Dumnezeu øi al Fiului

Sæu, Isus Hristos” (în Conference Report apr. 1984, pag. 92–93;

sau Ensign, mai 1984, pag. 68). 

Joseph Smith – Istorie 1:19 – „Aaceia învæflætori erau
tofli corupfli” 
Experienfla profetului Joseph Smith i-a arætat cæ ceva nu era

în regulæ la învæflætorii (pastorii øi învæflætorii) de religie din

zilele sale (vezi Joseph Smith – Istorie 1:5–6; 8–10; 12, 21–23).

Preøedintele J. Reuben Clark, fiul, care era consilier în Prima

Preøedinflie, a explicat: 

„Nu putem spune cæ nu sunt acum sau cæ nu au fost niciodatæ

milioane de oameni cu teamæ de Dumnezeu. . ., nici cæ nu au

fost de-a lungul secolelor, milioane øi milioane de oameni cin-

stifli, sinceri øi credincioøi potrivit standardelor lor. . . .

Ci putem spune cæ sistemul lor se bazeazæ pe eroare, dupæ cum

Domnul i-a spus lui Joseph” (On the Way to Immortality and
Veønical Life [1949], pag. 442–443). 

Joseph Smith – Istorie 1:66 – „Unul dintre aceia
care-øi trimiteau copiii la øcoalæ” 
În acele zile, era un lucru obiønuit în acea zonæ ca învæflætorul

local de la øcoalæ sæ locuiascæ o perioadæ în casele elevilor sæi,

drept platæ pentru predarea sa. 

Joseph Smith – Istorie 1:68–72 – De ce profetul
Joseph Smith øi Oliver Cowdery s-au rânduit unul
pe altul din nou dupæ ce au fost botezafli? 
Preøedintele Joseph Fielding Smith a

explicat cæ Ioan Botezætorul, „dupæ ce

a conferit preoflia, i-a instruit pe

Joseph øi pe Oliver sæ intre în apæ øi

sæ se boteze unul pe celælalt. Dupæ

aceea, trebuia ca sæ-øi aøeze unul altu-

ia mâinile pe cap øi sæ îøi confere din

nou preoflia care le fusese datæ. Sunt

douæ motive pentru care li s-a porun-

cit sæ facæ acest lucru. În primul rând,

a conferi preoflia înainte de botez este

contrar ordinii Bisericii organizate,

deci, li s-a poruncit sæ-øi confere unul

altuia preoflia în modul obiønuit; dupæ ce au fost botezafli. În al

doilea rând, îngerul a fæcut pentru ei ceea ce nu puteau sæ facæ ei

12
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singuri. Nu era nimeni în viafla muritoare care sæ deflinæ cheile

preofliei, de aceea era necesar ca acest mesager, care deflinea cheile

preofliei aaronice în dispensaflia meridianului timpului, sæ fie tri-

mis pentru a conferi aceastæ putere. Este contrar ordinii din

ceruri ca aceia care au trecut dincolo de væl sæ oficieze øi sæ lucre-

ze pentru aceia care træiesc pe pæmânt, cu excepflia situafliilor în

care omul nu poate acfliona øi astfel devine necesar ca aceia care

au trecut de înviere sæ acflioneze în beneficiul lor. Altfel, Ioan ar fi

urmat legea obiønuitæ, care se practicæ în Bisericæ øi ar fi botezat

prima datæ pe Joseph Smith øi apoi pe Oliver Cowdery øi apoi le-

ar fi conferit preoflia Aaronicæ”(Essentials in Church History, a 27-a

ed. [1950], pag. 57–58).

Râul Susquehanna 

Studierea scripturilor
Realizafli oricare patru dintre activitæflile urmætoare (A–G) când

studiafliJoseph Smith – Istorie 1. 

Cunoaøterea tânærului Joseph Smith, fiul

Cæutafli Joseph Smith – Istorie 1:1–20 øi realizafli urmætoarele

lucruri în caietele dumneavoastræ: 

1. Enumerafli numele pærinflilor, fraflilor øi surorilor lui Joseph

Smith. 

2. Explicafli de ce Joseph a început sæ se întrebe care era biserica

adeværatæ. 

3. Citifli versetul care l-a inspirat pe Joseph sæ meargæ în rugæ-

ciune la Domnul, afli putea sæ îl marcafli în Biblie. Explicafli-i

sensul în cuvintele dumneavoastræ. 

4. Enumerafli trei adeværuri pe care le învæflæm din Prima Viziune

care sæ fie semnificative pentru dumneavoastræ øi explicafli de

ce v-au impresionat (folosifli secfliunea „Înflelegerea scripturi-

lor”, dacæ avefli nevoie de ajutor). 

Scripturæ de bazæ – Joseph Smith –
Istorie 1:15–20

Gândifli-væ la relatarea profetului Joseph Smith despre Prima

Viziune din Joseph Smith- Istorie 1:14–20 øi discutafli apoi cu

un pærinte sau cu un conducætor al Bisericii despre oportunitæ-

flile, binecuvântærile øi bucuriile pe care nu le-afli avea dacæ

Joseph Smith nu s-ar fi rugat pentru îndrumare în acea zi de

primævaræ din 1820. Scriefli un paragraf în care sæ descriefli tot

ce afli discutat. 

B

A

Gæsifli faptele

Citifli Joseph Smith Istorie 1:27–54 øi ræspundefli la urmætoarele

întrebæri: 

1. Conform versetului 27, cât timp trecuse de la Prima Viziune? 

2. Ce se aøtepta Joseph Smith sæ se întâmple când s-a adresat

Domnului în rugæciune în 21 septembrie 1823? Ce væ spune

acest lucru despre credinfla sa? 

3. Care era numele mesagerului care i-a apærut în acea noapte? 

4. Ce profeflie a fæcut el despre numele lui Joseph Smith? În ce

fel se îndeplineøte ea? 

5. De unde a øtiut Joseph Smith cum sæ gæseascæ locul în care

erau îngropate plæcile? 

6. De câte ori i-a apærut mesagerul în acea noapte øi în ziua

urmætoare? De ce credefli cæ a apærut de atât de multe ori? 

Scriefli propriile dumneavoastræ 
întrebæri

Recapitulafli Joseph Smith – Istorie 1:66–75 øi nota de subsol în

care Oliver Cowdery descrie evenimentele. Scriefli cinci întrebæri

de testare la care se poate ræspunde din aceste versete; notafli

ræspunsul dupæ fiecare întrebare. 

Scriefli-væ mærturia

Dupæ ce citifli Joseph Smith – Istorie, scriefli un paragraf sau

douæ, descriind sentimentele dumneavoastræ faflæ de profetul

Joseph Smith øi faflæ de tot ce a fæcut pentru noi în calitate de

slujitor al lui Isus Hristos. 
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Scriefli în jurnal

Dupæ ce citifli despre apariflia lui Moroni în Joseph Smith – Istorie

1:27–54, citifli Moroni 1:1–4 øi 10:1–6. Scriefli în jurnal, descriind ce

credefli cæ afli fi simflit dacæ afli fi fost Moroni, în momentul în care

i-a apærut lui Joseph Smith, dupæ ce afli fi aøteptat 1 400 de ani

pentru ca plæcile sæ fie descoperite øi traduse. 

Desenafli un eveniment

Gândifli-væ la toate evenimentele diferite relatate în Joseph

Smith – Istorie øi desenafli o imagine cu cel care v-a impresionat

cel mai mult. Explicafli ce v-a impresionat la acel eveniment. 

Primele pagini din Doctrinæ øi legæminte oferæ informaflii
introductive øi contextuale. Pagina de titlu dæ numele cærflii,
o scurtæ explicaflie despre ceea ce confline øi informaflii despre
publicare. Introducerea explicativæ aratæ ce fel de carte este
øi modul în care a fost obflinutæ. Include, de asemenea, mær-
turia primilor apostoli ai zilelor noastre despre adeværul
acestor revelaflii. Ordinea cronologicæ a conflinutului aratæ
ordinea în care au fost primite revelafliile, precum øi timpul
øi locul. Pe mæsuræ ce citifli aceste pagini introductive, aflafli
modul în care am obflinut Doctrinæ øi legæminte øi de ce
Domnul vrea sæ o studiafli. 

Înflelegerea scripturilor
Pagina de titlu

Introducere explicativæ

Temporal (paragraful 1) –

fizic, pæmântesc

Compilaflie (par. 2, 9) –

colecflie

Începutæ (par. 3) – a începe

Pregætitoare pentru (par. 3) –

care pregæteøte pentru

De acord (par. 3) – în

armonie

Manifestæri divine (par. 4) –

apariflii ale unor vizitatori

cereøti

Acflioneazæ ca instituflie (par.

5) – funcflioneazæ ca o instituflie

.Succesorii sæi – aceia care au

venit dupæ el sau care l-au

urmat

Pagini introductive 
la Doctrinæ 

øi legæminte 
Informaflii despre carte

G

F Mærturia celor Doisprezece Apostoli. . .

Introducere explicativæ – Scripturile canonice nu 
sunt închise! 

Dezvoltarea cærflii Doctrinæ øi legæmin-

te este o dovadæ cæ scripturile autoriza-

te ale Bisericii (deseori numite

„lucrærile standard” sau „scripturile

canonice”), nu trebuie considerate

complete. Multe biserici creøtine învaflæ

cæ Biblia confline totalitatea cuvântului

lui Dumnezeu cætre om øi cæ revelaflia a

încetat. Preøedintele Hugh B. Brown,

pe atunci consilier în Prima Preøedinflie, ne-a învæflat: „Când

Joseph a ieøit din dumbrava unde a avut [Prima Viziune], învæ-

flase cel puflin patru adeværuri fundamentale øi le-a anunflat

lumii: primul, cæ Tatæl øi Fiul sunt fiinfle separate øi persoane dis-

tincte; al doilea, cæ scriptura canonicæ nu este completæ; al trei-

lea, cæ omul era cu adeværat creat dupæ chipul lui Dumnezeu øi

al patrulea, cæ a fost deschis canalul de comunicare între pæmânt

øi cer, øi cæ revelaflia este continuæ” (în Conference Report, sept.-

oct. 1967, pag. 120).

Vârstnicul Bruce R. McConkie, care a

fost membru al Cvorumului Celor

Doisprezece Apostoli, a explicat ce efect

are lipsa revelafliei asupra înflelegerii

Bibliei de cætre lume: „Øi sæ fie cunoscut

cæ atunci când un popor crede cæ scrip-

tura canonicæ este completæ; când

încearcæ sæ se hræneascæ spiritual numai

din cuvintele profetice ale trecutului;

când nu au profefli øi apostoli care sæ le

dea cuvântul în timpul vieflii; când înceteazæ sæ mai primeascæ

revelaflii noi – atunci ei nu mai sunt capabili sæ interpreteze øi sæ

înfleleagæ revelafliile din trecut. Profefliile din trecut pot sæ fie înfle-

lese numai de profefli în viaflæ care sunt înzestrafli cu putere din

înalturi øi ale cæror minfli sunt luminate de acelaøi Duh Sfânt care

a fost autorul cuvântului din vechime. Oamenii færæ revelaflie

merg pe singurul drum deschis lor: ei cer ajutorul celor care inter-

preteazæ, scribilor, pastorilor, teologilor, care le spun ce a însemnat

cuvântul din vechime, luând decizii în baza intelectului øi nu în

baza spiritualitæflii” (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary,
4 volume [1979–1981], 1:275–276).

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B când studiafli paginile de

introducere din Doctrinæ øi legæminte. 

Har (par. 13) – darul øi puterea

Succesive (par. 15) – urmæ-

toare, ulterioare

Conferinflele competente
(par. 15) – adunærile potrivite

sau autorizate

Teologic (par. 16) – adeværuri

despre Dumnezeu øi lucrarea

Sa

Evident (par. 18) – clar

Perpetuate (par. 18) – conti-

nuate

14

34190_171_01-20.qxd  08-02-2006  1:31 PM  Page 14



Cæutafli ræspunsuri

Pe mæsuræ ce studiafli Introducerea explicativæ øi Ordinea crono-

logicæ a conflinutului, ræspundefli la urmætoarele întrebæri: 

1. Ce motive sunt date pentru primirea acestor revelaflii? 

2. În ce ani au fost primite mai mult de øaptezeci dintre revela-

flii? De ce credefli cæ au fost oferite atât de multe în aaceia ani? 

3. De ce credefli cæ nu i-a dat Domnul toate revelafliile odatæ lui

Joseph Smith? 

Cum ar fi dacæ. . . ?

Din ceea ce afli citit în paginile de introducere øi din secfliunea

„Înflelegerea scripturilor”, explicafli cum ar fi dacæ nu ar fi pro-

fefli în viaflæ pentru a primi revelaflie modernæ. 

Prefafla unei cærfli explicæ care a fost scopul autorului de a
scrie cartea. Doctrinæ øi legæminte 1 este prefafla Domnului
la cartea revelafliilor Sale din aceste zile din urmæ. Mulfli
oameni nu øtiu cæ Domnul a chemat profefli care primesc
revelaflie de la El. Sunt chiar øi membri ai Bisericii care nu
dau prea multæ atenflie la ceea ce spun profeflii în viaflæ. Pe
mæsuræ ce citifli aceastæ secfliune, observafli cui îi vorbeøte
Domnul, cu privire la ce avertizeazæ El øi de ce a fæcut aver-
tizarea. Acestea sunt teme principale care vor fi repetate pe
tot parcursul cærflii. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 1

Compilaflie (titlu) – colecflie

Ia aminte (v. 1) – a asculta de

øi a se supune

Pætrunsæ (v. 2) – stræpuns,

afectat

Nedreptæflile (v. 3) – pæcate,

slæbiciuni

A împiedica (v. 5) – a opri 

Locuitorii pæmântului (v. 8,

13) – oameni care træiesc pe

pæmânt

Pecetlui (v. 8-9) – a repartiza,

desemna sau a pune deoparte

Ræsplatæ (v. 10) – recompensæ

Mæsoaræ (v. 10) – a da, a

împærfli

Aprinsæ (v. 13) – treazæ,

stârnitæ

Babilon (v. 16) – un simbol al

ræutæflii lumii

Nenorocire (v. 17) – dezastru,

calamitate, catastrofæ

Obscuritate (v. 30) – a nu fi

cunoscut

Posesiuni (v. 35) – zonæ de

influenflæ

Doctrinæ øi 
legæminte 1

Prefafla Domnului – un glas care
avertizeazæ

B

A Doctrinæ øi legæminte 1:6 – „Prefafla Mea la cartea
poruncilor Mele” 
Preøedintele Joseph Fielding Smith ne-a învæflat: 

„Secfliunea unu din Doctrinæ øi legæ-

minte nu este prima revelaflie primitæ,

dar este astfel plasatæ în carte pentru cæ

Domnul a dat-o ca prefaflæ la cartea

poruncilor Sale. Doctrinæ øi legæminte

are o particularitate distinctæ øi intere-

santæ pentru tofli aceia care cred cæ ea

este singura carte care are onoarea unei

prefafle datæ de Domnul Însuøi. Acest

lucru aratæ consecvenflæ øi aøa trebuie

sæ fie, pentru cæ este, aøa cum declaræ El, cartea Sa. Nu este scri-

sæ de Joseph Smith, ci a fost dictatæ de Isus Hristos, øi confline

cuvântul Sæu øi al Tatælui Sæu, cætre Bisericæ øi cætre toatæ lumea

care spune cæ, credinfla noastræ în Dumnezeu, pocæinfla de pæcat

øi calitatea de membru al Bisericii Sale, trebuie sæ fie acordate

tuturor celor care cred øi cæ încæ o datæ va fi stabilit un legæmânt

nou øi nepieritor. 

Aceastæ revelaflie cunoscutæ drept secfliunea unu, a fost datæ la o

conferinflæ frumoasæ care s-a flinut în Hiram, [Ohio], în 1 øi 2

noiembrie 1831, când se lua în considerare publicarea poruncilor.

Domnul acordæ aici aprobarea Sa pentru publicarea cuvântului

Sæu, pentru cæ doreøte ca voinfla Sa sæ fie cunoscutæ. Evanghelia a

fost restauratæ, iar vârstnicii Bisericii au fost trimiøi sæ proclame

salvare unei lumi necredincioase pentru ca oamenii sæ gæseascæ

încæ o datæ drumul lor cætre împæræflia lui Dumnezeu. Aceastæ

prefaflæ a marcat revelafliile cu aprobarea divinæ øi astfel, revelafliile

au continuat cu mai multæ putere decât ar fi avut, dacæ nu ar fi

fost aøa, øi trebuie sæ le inspire tuturor celor care o citesc, în special

membrilor Bisericii responsabilitatea de a fline poruncile pe care le

conflin revelafliile” (Church History and Modern Revelation, 2 vol.

[1953], 1:251–252).

Pentru mai multe detalii despre Doctrinæ øi legæminte øi Cartea

poruncilor, vezi „Istoria cærflii Doctrinæ øi legæminte” din acest

manual (pag. [00] 233).
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Studierea scripturilor
Realizafli activitatea D sau douæ dintre celelalte activitæfli (A–C)

când studiafli Doctrinæ øi legæminte 1. 

Citifli rezumatul versetului

Citifli cu atenflie rezumatul versetului tipærit deasupra primului

verset din Doctrinæ øi legæminte 1. Enumerafli în caietele dum-

neavoastræ, douæ subiecte din rezumat despre care afli vrea sæ

învæflafli. Dupæ ce afli citit Doctrinæ øi legæminte 1, facefli un rezu-

mat a ceea ce afli învæflat despre fiecare dintre cele douæ subiecte. 

Aflafli cine, ce, când øi de ce

1. Trasafli în caietele dumneavoastræ o diagramæ cu patru

coloane având urmætoarele titluri la coloane: 

2. Din ceea ce afli studiat din Doctrinæ øi legæminte 1:1–16, comple-

tafli diagrama cu ræspunsurile pe care le gæsifli la acele întrebæri. 

3. Dacæ ar trebui sæ avefli o lecflie în cadrul serii de familie, baza-

tæ pe aceste versete, care ar fi cel mai important lucru pe care

afli vrea sæ-l flinæ minte familia dumneavoastræ? 

Cum sæ supraviefluim unei nenorociri

În Doctrinæ øi legæminte 1:1–16 Domnul a avertizat cu privire la

nenorocirile care vor veni asupra celor necredincioøi. În versete-

le 17–30 El a explicat ce face pentru a ne salva de acele nenoro-

ciri. Versetele 31–39 ne ajutæ sæ înflelegem ce trebuie sæ facem

noi pentru ca Domnul sæ ne poatæ salva de pæcatele noastre. 

1. Cunoscând nenorocirile care vor veni asupra locuitorilor

pæmântului, pe cine a chemat Domnul sæ ne ajute? (vezi v.

17–18).

2. Ce trebuia sæ facæ ei? (vezi v. 19–23).

3. Ce a fæcut Domnul pentru a-i ajuta sæ împlineascæ ce au fost

chemafli sæ facæ? (vezi v. 24–30).

4. Cât de bine au reuøit slujitorii Domnului sæ-øi împlineascæ

chemarea? 

5. Ce trebuie sæ facem noi pentru a beneficia de ceea ce a dat

Domnul? (vezi v. 31–39).

6. Cât de bine reuøifli dumneavoastræ sæ væ împlinifli chemarea? 

Scripturæ de bazæ – Doctrinæ øi 
legæminte 1:37–38

Sæ presupunem cæ avefli un prieten care se plânge cæ trebuie sæ

citeascæ Doctrinæ øi legæminte la seminar, zicând: „Nu se gæsesc

în ea povestiri atât de bune precum cele din Cartea lui Mormon.

Øi de ce trebuie sæ citesc toate acele revelaflii?” Scriefli un ræspuns

pentru prietenul dumneavoastræ folosindu-væ de ceea ce afli învæ-

flat din Doctrinæ øi legæminte 1. Dafli câteva exemple din viafla

dumneavoastræ sau din ce afli væzut cæ dovedeøte adeværul des-

pre ce ne-a spus Domnul în versetele 37–38. 

D

C

De ce a spus
cæ se va

întâmpla?

Când a spus
cæ se va

întâmpla?

Ce a spus El
cæ se va

întâmpla?

Cui îi 
vorbeøte
Domnul?

B

A

Pe 21 septembrie 1823,
Joseph Smith a cæutat revela-
flie divinæ cu privire la situa-
flia sa înaintea Domnului
(vezi Joseph Smith – Istorie
1:29). Ca ræspuns la rugæ-
ciunea sa, îngerul Moroni i-
a apærut în camera de sus
din casa de bârne a familiei
sale. Moroni a petrecut
întreaga noapte învæflându-l
pe tânærul profet. 

Doctrinæ øi legæminte 2 reprezintæ doar o micæ parte din
ceea ce a predat Moroni (vezi Jospeh Smith – Istorie
1:30–54; împlinirea profefliei lui Moroni se gæseøte în D&L
110 øi va fi studiatæ în cadrul acelei secfliuni). Când studiafli
aceastæ secfliune, gândifli-væ de ce este inclusæ aceastæ revela-
flie în Doctrinæ øi legæminte. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 2

Doctrinæ øi legæminte 2:1 – „Eu væ voi dezvælui vouæ
preoflia” 

„Joseph øi Oliver au fost rânduifli la

Preoflia lui Melhisedec øi le-au fost

date puterea apostolicæ øi instrucfliuni-

le încæ din 1829. Cum se face, atunci,

cæ Ilie va revela preoflia? Simplu spus,

Ilie a fost trimis în 1836 [vezi D&L

110:13–16] pentru a revela cheile preo-

fliei øi ale puterii de pecetluire care nu

au fost înflelese în totalitate, sau care nu erau pe deplin funcflio-

nale în aceastæ dispensaflie. Ilie a restaurat cheile prin care fami-

lii organizate în ordinea patriarhalæ [a Preofliei lui Melhisedec]

pot fi legate øi pecetluite pentru veønicitate prin puterile confe-

rite de Elisei” (Joseph Fielding McConkie si Robert L. Millet,

Joseph Smith: The Choice Seer [1996], pag. 187). 

A dezvælui (v. 1) – a face

cunoscut

Ziua Domnului (v. 1) – A

Doua Venire a lui Isus Hristos

Complet devastat (v. 3) –

Distrus în totalitate øi pustiit

Doctrinæ øi 
legæminte 2
Apariflia lui Moroni
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Doctrinæ øi legæminte 2:1 – În ce fel va fi a Doua
Venire a lui Isus Hristos „mæreaflæ øi groaznicæ”? 
Referitor la aceastæ profeflie a lui Maleahi, care a fost reafirmatæ

de Moroni, preøedintele Joseph Fielding Smith, ne-a învæflat:

„Mæreafla øi groaznica zi a Domnului, spune aceastæ profeflie,

este ziua venirii Domnului nostru în norii cerului în mare glorie

øi în care se va ræzbuna pe aceia necuvioøi. Va fi o zi groaznicæ

pentru tofli aceia care nu se pocæiesc øi sunt plini de pæcate, dar

pentru aceia drepfli va fi o zi de pace øi salvare. Totuøi, înainte

de a veni, trebuie sæ fie înfæptuitæ o lucrare mæreaflæ prin restau-

rarea autoritæflii lui Ilie, care este atât de puternicæ încât va salva

pæmântul de distrugere, sau de a fi lovit cu blestem” (Doctrines
of Salvation, 2:112–113). 

Doctrinæ øi legæminte 2:2 – care sunt „promisiunile
fæcute stræmoøilor”? 
Elder Joseph Fielding Smith, pe atunci membru al Cvorumului

Celor Doisprezece Apostoli, a scris: „aceastæ expresie face referire

la anumite promisiuni fæcute celor care au murit færæ sæ cunoascæ

Evanghelia øi færæ sæ aibæ ocazia de a primi rânduielile de pecet-

luire ale preofliei pentru exaltarea lor. În acord cu aceste promi-

siuni, copiii din zilele din urmæ trebuie sæ înfæptuiascæ toate

aceste rânduieli în numele celor morfli” (“The Promises Made to

the Fathers”, Improvement Era, iul.1922, pag. 829). 

Doctrinæ øi legæminte 2:3 – De ce ar fi fost pæmântul
„complet devastat” dacæ nu ar fi venit Ilie? 
Preøedintele Joseph Fielding Smith a scris: „De ce ar fi pæmântul

devastat? Pur øi simplu pentru cæ dacæ nu ar fi o legæturæ sudatæ

între pærinfli øi copii – care este munca pentru aceia morfli –

atunci am fi tofli respinøi; întreaga lucrare a lui Dumnezeu ar

eøua øi ar fi devastatæ complet [vezi D&L 128:15–18). O astfel de

condiflie, bineînfleles, nu va fi” (Doctrines of Salvation, 2:121–122). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A când studiafliDoctrinæ øi legæminte 2. 

Comparafli relatærile

Doctrinæ øi legæminte 2 este o reafirmare fæcutæ de îngerul

Moroni a ceea ce a spus Maleahi în 4:5–6. Putem obfline mai

multe informaflii comparând cele douæ scrieri (vezi secfliunea

„Înflelegerea scripturilor”, dacæ avefli nevoie de ajutor). 

1. Comparafli Maleahi 4:5 cu Doctrinæ øi legæminte 2:1. Ce a

spus Moroni cæ va face Ilie øi nu se gæseøte în Maleahi? Ce

înseamnæ aceasta? 

2. Comparafli Maleahi 4:6 cu Doctrinæ øi legæminte 2:2. Ce va

face Ilie pentru a întoarce inimile taflilor øi a copiilor? 

3. Comparafli Maleahi 4:6 cu Doctrinæ øi legæminte 2:3. Care a

fost „blestemul”? Ce înseamnæ aceasta? 

4. Scriefli douæ sau trei propoziflii, explicând diferenflele din viafla

dumneavoastræ pe care vi le-au adus sau vi le vor aduce

venirea lui Ilie? 

A

Martin Harris a pierdut primele 116 pagini ale manuscrisu-
lui pe care profetul Joseph Smith le-a tradus de pe plæcile de
aur. Doctrinæ øi legæminte 3, împreunæ cu Doctrinæ øi legæ-
minte 10, sunt revelaflii pe care profetul Joseph le-a primit
ca urmare a acelei pierderi. În secfliunea 3, Domnul l-a învæ-
flat pe Joseph ce a greøit, precum øi adeværuri importante cu
privire la chemarea sa ca profet. Imaginafli-væ ce a simflit
profetul când a primit aceastæ revelaflie. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 3

Doctrinæ øi legæminte 3:12 – de ce l-a numit Domnul
pe Martin Harris „om ræu”? 

În timp ce Martin Harris scria traducerea

Cærflii lui Mormon fæcutæ de profetul

Joseph Smith, l-a implorat pe Joseph sæ îl

roage pe Domnul sæ-i permitæ sæ ia pagi-

nile traduse pentru a le aræta sofliei sale øi

altora, care, evident, credeau cæ Martin

era pæcælit. Profetul Joseph a explicat ce s-

a întâmplat: „Am întrebat, iar ræspunsul a

fost cæ nu trebuie sæ le ia. Totuøi, el nu a

fost mulflumit de acest ræspuns øi a dorit sæ întreb din nou. Am

fæcut aceasta øi ræspunsul a fost la fel ca cel dinainte. El tot nu era

mulflumit, deci a insistat sæ mai întreb încæ o datæ. Dupæ multe

solicitæri, L-am întrebat din nou pe Domnul øi permisiunea de a

Custodie (titlul secfliunii) – în

grijæ øi posesie

Copist (titlul secfliunii) – o

persoanæ care scrie ce dictea-

zæ o altæ persoanæ

A dispreflui (v. 1, 4, 7, 13) – a

nu da importanflæ

A dicta (v. 4) – a îndemna

Carnal (v. 4) – trupesc,

pæmântesc

Doctrinæ øi 
legæminte 3

Profetul învaflæ o lecflie importantæ
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avea scrierile i-a fost acordatæ, dar cu anumite condiflii; care erau,

ca sæ le arate numai fratelui sæu, Preserved Harris, sofliei sale,

tatælui øi mamei sale øi unei doamne Cobb, o soræ a sofliei sale. În

acord cu acest ultim ræspuns, l-am rugat sæ facæ legæmânt cu

mine, la modul cel mai solemn, cæ nu va face altceva decât i s-a

spus. El a fæcut aøa. A fæcut legæmânt aøa cum l-am rugat, a luat

scrierile øi a plecat. Cu toate acestea, a încælcat marile restricflii

sub care era, precum øi solemnitatea legæmântului pe care îl fæcu-

se cu mine, arætându-le altora, care prin subterfugii i le-au luat,

iar ele nu au mai fost recuperate nici pânæ în ziua de azi” (History
of the Church, 1:21). 

Pentru mai multe informaflii despre Martin Harris, vezi

„Oameni øi termeni din Doctrinæ øi legæminte” (pag. 231).

Doctrinæ øi legæminte 3:14 – ce „privilegii” a pierdut
profetul Joseph Smith pentru o vreme? 
Dupæ ce au fost pierdute cele 116 pagini din manuscris, Moroni i-

a apærut lui Joseph Smith øi a luat plæcile øi Urimul øi Tumimul,

dar i-a promis lui Joseph cæ dacæ se va pocæi pentru cæ nu a

urmat sfatul Domnului, i se va permite sæ continue traducerea

(vezi Church History in the Fulness of Times [Religion 341–343

manualul studentului, a doua ed., 2000], pag. 48–49).

Studierea scripturilor
Realizafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) când

studiafliDoctrinæ øi legæminte 3. 

Cæutafli lecflia 

Profetul Joseph Smith a fost foarte supærat din cauza pierderii

celor 116 pagini. Recitifli Doctrinæ øi legæminte 3:1–8 øi scriefli ce

dezvæluie acele versete cæ a vrut Domnul ca profetul sæ învefle

din acea experienflæ. Justificafli-væ ræspunsul folosind cuvinte øi

expresii din versete. 

Alegeri øi consecinfle

Martin Harris i-a fost de mare ajutor tânærului profet øi normal,

Joseph Smith a vrut sæ-i fie de ajutor. Împærflifli o paginæ din

caietul dumneavoastræ în trei coloane øi întocmifli urmætoarea

listæ în baza a ceea ce afli citit în Doctrinæ øi legæminte 3:1–15: 

1. În prima coloanæ, enumerafli ce i-a spus Domnul profetului

Joseph Smith cæ a greøit încercând sæ-l mulflumeascæ pe

Martin Harris øi care urmau sæ fie consecinflele acelei alegeri. 

2. În a doua coloanæ, enumerafli ce i-a spus Domnul profetului

Joseph cæ ar fi trebuit sæ facæ sau ce ar trebui sæ facæ øi care ar

fi fost binecuvântærile dacæ el s-ar fi supus. 

3. În a treia coloanæ, enumerafli câteva dintre deciziile pe care le

iau tinerii astæzi, care sunt similare cu greøelile pe care le-a

fæcut Joseph Smith (vezi în special, v. 4, 6–7) øi explicafli care

sunt astæzi consecinflele acelor alegeri. Explicafli în ce fel se

pot îmbunætæfli vieflile noastre dacæ urmæm sfatul Domnului

din versetul 8. 

Aflafli care sunt scopurile Domnului

În Doctrinæ øi legæminte 3:19–20, Domnul a spus de ce au fost

pæstrate plæcile Cærflii lui Mormon. Enumerafli motivele pe care

le gæsifli øi explicafli ce s-a întâmplat de când a fost datæ aceastæ

revelaflie în 1828 pentru a se împlini acele scopuri. 

C

B

A

De ce este nevoie pentru a fi un slujitor de succes al
Domnului? Fiecare misionar cu timp deplin învaflæ cæ
Doctrinæ øi legæminte 4 este un ræspuns la aceastæ întreba-
re. Deøi are doar øapte versete, preøedintele Joseph Fielding
Smith a spus: „Confline suficiente sfaturi øi instrucfliuni
pentru o viaflæ întreagæ de studiu. Nimeni nu a reuøit încæ
sæ o termine de studiat. Nu s-a intenflionat sæ fie o revelaflie
personalæ cætre Joseph Smith, ci sæ fie spre beneficiul tuturor
celor care se îmbarcæ în slujba lui Dumnezeu” (Church

History and Modern Revelation, 1:35). Dupæ ce citifli
aceastæ revelaflie, cæutafli modalitæfli de a spune cæ afli fost
chemafli sæ slujifli. 

Domnul a comparat munca misionaræ cu seceriøul grânelor

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 4

Doctrinæ øi legæminte 4 – tatæl lui Joseph Smith
Pentru mai multe informaflii despre Joseph Smith, tatæl, vezi

„Oameni øi termeni din Doctrinæ øi legæminte” (pag. 231).

Studierea scripturilor
Realizafli activitæflile A øi B când studiafli Doctrinæ øi legæminte 4. 

Minunatæ (v. 1) – extraordi-

naræ, divinæ

A îmbarca (v. 2) – a începe, a

pleca

Seceræ (v. 4) – un cuflit încovo-

iat pentru recoltatul grânelor

Cumpætare (v. 6) – moderaflie,

auto-control

M
a
ri

le
e 

B
. 

C
a
m

p
b

el
l

Doctrinæ øi 
legæminte 4 

Sæ ne pregætim sæ-L slujim
pe Domnul
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Aflafli ræspunsuri

În caietele dumneavoastræ, ræspundefli la urmætoarele întrebæri

din ce afli învæflat din Doctrinæ øi legæminte 4: 

1. Ce se cere de la aceia care sunt chemafli sæ-L slujeascæ pe

Domnul? (vezi v. 2).

2. Ce binecuvântare le este promisæ celor care slujesc în acest

mod? (vezi v. 2, 4).

3. În ce fel este aceastæ lucrare minunatæ asemænætoare seceriøu-

lui? (vezi v. 1, 4).

4. Cum poate øti o persoanæ dacæ a fost chematæ sæ slujeascæ?

(vezi v. 3).

5. Care sunt cele cinci atribute necesare pentru a califica o per-

soanæ sæ slujeascæ? (vezi v. 5).

6. Pe lângæ cele patru virtufli enumerate, ce nu trebuie sæ uite un

slujitor al Domnului? (vezi v. 5).

7. Ce putefli face dumneavoastræ dacæ dorifli sæ slujifli, dar nu

avefli toate atributele? (vezi v. 7).

Punefli promisiunea la încercare

1. Alegefli unul dintre atributele menflionate în Doctrinæ øi legæ-

minte 4 pe care afli vrea sæ-l avefli într-o mai mare mæsuræ în

vieflile dumneavoastræ. Scriefli-l pe un cartonaø øi aøezafli-l

într-un loc din care sæ-l putefli vedea zilnic. Dupæ cum este

menflionat în Doctrinæ øi legæminte 4:7, rugafli-L pe Tatæl

Ceresc în fiecare zi sæ væ ajute sæ væ dezvoltafli acea calitate.

Scriefli un paragraf în jurnalul personal, în fiecare zi, timp de

cel puflin o sæptæmânæ, despre progresul dumneavoastræ în

dezvoltarea acelei calitæfli. 

2. La sfârøitul fiecærei sæptæmâni, scriefli-væ în caiete un rezumat

al experienflelor dumneavoastræ. 

Martin Harris s-a pocæit pentru nesupunerea sa care a dus la
pierderea a 116 pagini din traducerea Cærflii lui Mormon
(vezi Doctrinæ øi legæminte 3), dar tot a dorit o dovadæ palpa-
bilæ despre faptul cæ profetul Joseph Smith a avut cu adeværat
plæcile. Contrar a ceea ce cred mulfli oameni din lume,
Domnul oferæ întotdeauna dovezi pentru a susfline adeværuri-
le pe care le predau slujitorii Sæi. Acea dovadæ este, deseori,
oferitæ prin martori chemafli în mod special. Domnul a promis
cæ „orice vorbæ sæ fie sprijinitæ pe mærturia a doi sau trei
martori” (2 Corinteni 13:1). Cartea lui Mormon confline pro-
feflia cæ celor trei martori li se vor aræta plæcile „prin puterea
lui Dumnezeu” (2 Nefi 27:12). În Doctrinæ øi legæminte 5,
lui Martin Harris i s-a promis cæ i se va împlini dorinfla øi cæ
va fi unul dintre aaceia martori dacæ va împlini anumite con-
diflii. Doctrinæ øi legæminte 17 este o revelaflie cætre cei trei
bærbafli care au devenit aceøti martori speciali. Pe mæsuræ ce

Doctrinæ øi 
legæminte 5

Sunt promiøi martori ai
Cærflii lui Mormon

B

A citifli aceste secfliuni, aflafli de ce nu i-a permis Domnul profe-
tului Joseph Smith sæ arate plæcile tuturor. 

David Whitmer

Martin Harris

Oliver Cowdery

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 5

Studierea scripturilor
Realizafli douæ dintre activitæflile urmætoare (A–C) când

studiafliDoctrinæ øi legæminte 5. 

Explicafli unui prieten

Sæ presupunem cæ discutafli despre Cartea lui Mormon cu un

prieten care nu este membru øi cæ suntefli întrebat dacæ plæcile de

aur au fost într-un muzeu. Folosifli Doctrinæ øi legæminte 5:1–9

pentru a explica de ce a luat îngerul Moroni plæcile înapoi dupæ

ce Joseph Smith a terminat traducerea. 

Scriefli o definiflie

Doctrinæ øi legæminte 5:10–16 vorbeøte despre trei martori care

vor depune mærturie despre veridicitatea Cærflii lui Mormon. 

1. Din ceea ce afli studiat în acele versete, scriefli o simplæ definiflie

a cuvântului mærturie astfel încât un copil de la Societatea

Primaræ sæ înfleleagæ de ce au fost numifli aceøti oameni martori. 

2. Recitifli Doctrinæ øi legæminte 5:25 øi „Mærturia celor trei mar-

tori” de la începutul Cærflii lui Mormon. Explicafli ce înseamnæ

pentru dumneavoastræ sæ øtifli cæ aceøti bærbafli au væzut plæci-

le øi au depus mærturie despre adeværul Cærflii lui Mormon. 

Ce s-ar întâmpla dacæ. . .

În Doctrinæ øi legæminte 5:16–24, Domnul a fæcut câteva promi-

siuni despre ce s-ar întâmpla dacæ oamenii ar face sau nu ar

face anumite lucruri. 

1. Ce le-a promis Domnul celor care cred în cuvintele Sale?

(vezi v. 16).

C

B

A

Rânduit (v. 6, 17) – persoanæ

cæreia i s-a dat autoritate,

numit

Rezervat (v. 9) – flinut secret

Încredinflat flie (v. 9) – dat în

grija ta

Flagel devastator (v. 19) –

plagæ distrugætoare

Verificat (v. 20) – i s-a

demonstrat veridicitatea (v. 

A recunoaøte (v. 28) – a admi-

te, a mærturisi

Prelungit (v. 33) – extins
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2. Ce a spus El cæ s-ar întâmpla dacæ oamenii øi-ar împietri ini-

mile øi nu s-ar pocæi? (vezi v. 18–20).

3. Ce i-a poruncit Domnul lui Joseph Smith sæ facæ? Ce s-ar fi

întâmplat, dacæ el s-ar fi supus? (v. 21–22).

4. Ce i-a poruncit Domnul lui Martin Harris sæ facæ? Ce s-ar fi

întâmplat dacæ el s-ar fi supus? (vezi v. 24).

Cum ne ræspunde Dumnezeu la rugæciuni? În Doctrinæ øi
legæminte 6, lui Oliver Cowdery i s-a spus cæ rugæciunile
sale au primit un ræspuns. Înflelegerea a ceea ce i-a spus
Domnul lui Oliver væ poate ajuta sæ recunoaøtefli ræspun-
surile la rugæciunile dumneavoastræ. Este minunat sæ simfli
pacea pe care a simflit-o Oliver când s-a rugat cu privire la
profetul Joseph Smith. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 6

Doctrinæ øi legæminte 6 – Cine a fost Oliver Cowdery? 
Pentru mai multe informaflii despre Oliver Cowdery, vezi

„Oameni øi termeni din Doctrinæ øi legæminte” (pag. 231–232).

Desparte (v. 2) – în pærfli

Seceræ (v. 3-4) – un cuflit înco-

voiat pentru recoltatul grânelor

Generaflie (versetele 8-9) –

oamenii din aceste timpuri

sau epocæ

Nu trata færæ respect (v. 12) –

a nu se comporta cu uøurinflæ

sau cu nepæsare

A lumina, luminat (v. 15) –

comunicat, predat

Avertizeazæ (v. 19) – corectea-

zæ, pedepseøte

Adunafli pentru un lucru
oarecare (v. 32) – în acord,

unifli

Doctrinæ øi 
legæminte 6
Mærturia Spiritului

Doctrinæ øi legæminte 6:2 – Puterea cuvântului
Domnul a folosit imagini impresionante pentru a descrie puterea

cuvântului Sæu. Ideea cæ, cuvântul lui Dumnezeu este puternic,

este uøor de înfleles, pentru cæ, prin cuvântul Sæu se miøcæ totul,

de la ceruri, pânæ la inima omului. Cuvântul viu, aici nu înseam-

næ iute, înseamnæ „în viaflæ” sau cæ „træieøte”. Fraza „mai ascuflit

decât o sabie cu douæ tæiøuri, care desparte atât încheieturile, cât

øi mæduva” descrie plastic cum cuvântul lui Dumnezeu poate

pætrunde chiar în inima unei persoane (vezi, de asemenea, 1Nefi

16:1–2). 

Doctrinæ øi legæminte 6:6 – „cauza Sionului” 
Cuvântul Sion se foloseøte în mai multe moduri diferite în

Doctrinæ øi legæminte (vezi „Oameni øi termeni din Doctrinæ

øi legæminte”, pag. 233). În fiecare caz, totuøi, se referæ la efor-

turile Domnului de a ridica un popor care sæ træiascæ împreunæ

cu El în credincioøie. A „cæuta sæ înfæptuifli øi sæ stabilifli cauza

Sionului” înseamnæ a încuraja ræspândirea Evangheliei øi a face

sæ se mæreascæ credincioøia sfinflilor. 

Doctrinæ øi legæminte 6:10 – 11 – Ce dar i-a fost 
oferit lui Oliver Cowdery? 
Darul pe care Domnul i l-a oferit lui Oliver Cowdery a fost spiri-

tul revelafliei (vezi D&L 8:3–4). Preøedintele Joseph Fielding Smith

ne-a învæflat cæ „trebuia sæ fie ca o protecflie pentru el, în caz cæ ar

avea nevoie øi aceasta l-ar scæpa din mâinile duømanilor sæi øi l-ar

proteja de nimicitor” (Church History and Modern Revelation, 1:52). 

Doctrinæ øi legæminte 6:14–24 – Ce mærturie a primit
Oliver Cowdery? 
Profetul Joseph Smith a notat: „Dupæ ce am primit aceastæ revela-

flie, Oliver Cowdery mi-a spus cæ fusese în casa tatælui meu øi

dupæ ce familia i-a spus cæ am primit plæcile, în acea noapte dupæ

ce s-a retras la culcare, el L-a chemat pe Domnul pentru a øti dacæ

lucrurile stæteau aøa, iar Domnul i-a dezvæluit cæ era adeværat, dar

cæ trebuia sæ flinæ secrete circumstanflele øi cæ nu trebuia sæ le rela-

teze nimænui; astfel cæ dupæ ce a fost datæ aceastæ revelaflie, el a

øtiut cæ aceasta era adeværatæ, pentru cæ nici o fiinflæ vie în afaræ de

Dumnezeu Însuøi nu a øtiut despre lucrurile menflionate în aceastæ

revelaflie” (History of the Church, 1:35). 

Studierea scripturilor
Realizafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) când

studiafliDoctrinæ øi legæminte 6. 

Facefli comparaflie

În Doctrinæ øi legæminte 6, Domnul foloseøte imagini sau simbo-

luri pentru a preda adeværuri importante. Copiafli în caietele

dumneavoastræ frazele urmætoare øi terminafli-le cu ceea ce afli

învæflat din versetele 1–5: 

1. Mesajul Evangheliei este ca o sabie pentru cæ . . .

2. O misiune este comparabilæ cu munca la fermæ pentru cæ . . .

3. Rugæciunea este ca un ciocænit la uøæ pentru cæ . . .

Cum sæ fii bogat øi fericit

1. Comparafli Doctrinæ øi legæminte 6:7, 13 cu ceea ce a învæflat

Nefi în 1 Nefi 11:21–23. Explicafli ce afli învæflat despre a fi

bogat øi fericit. 

B

A
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2. În ce fel se deosebeøte ceea ce ne învaflæ acele versete despre a

fi bogat øi fericit de ceea ce crede lumea cæ ne va face bogafli

øi fericifli? 

3. De ce credefli cæ bogæfliile lumeøti nu pot aduce felul de ferici-

re pe care ni-L oferæ Domnul? 

4. Într-o propoziflie sau douæ, explicafli ce înseamnæ darul salvæ-

rii øi viafla veønicæ pentru dumneavoastræ. 

Înflelegerea modului în care este datæ
revelaflia

1. Din ce afli citit în Doctrinæ øi legæminte 6:14–24, explicafli cum

a øtiut Oliver Cowdery cæ Joseph Smith era cu adeværat che-

mat de Dumnezeu (vezi, de asemenea, secfliunea „Înflelegerea

scripturilor”, dacæ este necesar). 

2. Alegefli douæ versete din Doctrinæ øi legæminte 6:14–24 care v-

au impresionat øi descriefli cum putefli sæ aplicafli aceste verse-

te când primifli revelaflie în propria dumneavoastræ viaflæ. 

În cursul lunii aprilie, anul
1829, profetul Joseph Smith
a continuat traducerea plæ-
cilor Cærflii lui Mormon
avându-l pe Oliver Cowdery
drept copist. Profetul a des-
cris circumstanflele în care a
fost primitæ aceastæ revela-
flie: „O diferenflæ de opinii
care s-a iscat între noi cu
privire la relatarea apostolu-
lui Ioan, care este menfliona-

tæ în Noul Testament [vezi Ioan 21:20–23], despre faptul cæ
a murit sau a continuat sæ træiascæ, am stabilit de comun
acord sæ o rezolvæm cu ajutorul Urimumului øi Tumimului”
(History of the Church, 1:35–36). 

Pe mæsuræ ce citifli Doctrinæ øi legæminte 7, aflafli ce øi-au
dorit cel mai mult apostolii Ioan øi Petru. Ce øi-a dorit Ioan
sæ facæ mai mærefl decât tot ce a fæcut înainte? Dacæ v-ar
întreba Salvatorul ce væ dorifli cel mai mult, ce I-afli spune? 

Doctrinæ øi 
legæminte 7

O relatare ascunsæ despre
Ioan Revelatorul

C

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 7

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A când studiafli Doctrinæ øi legæminte 7. 

Ræspundefli într-o singuræ propoziflie

Titlul secfliunii Doctrinæ øi legæminte 7 spune ce L-au întrebat pe

Domnul Joseph Smith øi Oliver Cowdery (vezi, de asemenea,

introducerea la D&L din acest îndrumar). Din ceea ce afli citit în

secfliunea 7, scriefli un ræspuns de o propoziflie la fiecare din

urmætoarele întrebæri: 

1. Care era diferenfla între ce-øi dorea Ioan øi ce-øi dorea Petru? 

2. Ce învæflafli din aceastæ secfliune despre importanfla împærtæøi-

rii Evangheliei? 

3. Ce învæflafli despre dorinflele drepte? 

Mæreafla binecuvântare de a primi revelaflie personalæ prin
Duhul Sfânt este oferitæ celor credincioøi. În Doctrinæ øi legæ-
minte 6, lui Oliver Cowdery i s-a promis darul revelafliei,
îndeosebi puterea de a traduce scrieri strævechi. Dupæ cum a
aflat Oliver, totuøi, primirea revelafliei adesea necesitæ mai
mult efort decât o simplæ cerere. Elder S. Dilworth Young,
care a fost membru al celor Øaptezeci, ne-a învæflat: „Pot sæ
mærturisesc cæ nici unul dintre dumneavoastræ nu vefli expe-
rimenta o mai mare aventuræ, mai emoflionantæ øi care sæ
aducæ mai multæ bucurie decât aflarea modului de a înflelege
Spiritul care vine asupra dumneavoastræ depunând mærturie
despre adevær. . . . Trebuie sæ aflæm modalitatea prin care ne
øopteøte Spiritul în inimi. Trebuie sæ învæflæm sæ ascultæm øi
sæ înflelegem øi sæ øtim când am primit-o øi cæ uneori este

Doctrinæ øi 
legæminte 8-9

Primirea øi recunoaøterea revelafliei

A

Pergament (titlul secfliunii) –

piele de oaie sau capræ pregæ-

titæ pentru a se scrie pe ea

A ræmâne (v. 3-4) – a sta, a

ræmâne dupæ

A sluji (v. 6-7) – a servi, a

ajuta

Chei (v. 7) – autoritate
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nevoie de mult timp” (în ConferenceReport, apr. 1959, pag.
59). Pe mæsuræ ce citifli Doctrinæ øi legæminte 8–9, observafli
cæ lui Oliver Cowdery i s-a spus ce trebuie sæ facæ pentru a
avea puterea de a traduce øi de ce nu a putut sæ continue.
Observafli, de asemenea, cæ aceste revelaflii ne învaflæ despre
eforturile noastre de a primi revelaflie personalæ. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 8

Moise a plecat de la Marea Roøie datoritæ spiritului revelafliei

Doctrinæ øi legæminte 9

Doctrinæ øi legæminte 8:6–8 – „Darul lui Aaron” 
Preøedintele Joseph Fielding Smith ne-a învæflat: „A mai fost un

dar conferit lui Oliver Cowdery øi acela era darul lui Aaron.

Asemeni lui Aaron cu bastonul sæu, care a mers înaintea lui

Moise ca sæ vorbeascæ în numele sæu, Oliver Cowdery trebuia

sæ meargæ înaintea lui Joseph Smith. Orice trebuia sæ-L întrebe

pe Domnul prin puterea acestui dar îi era acordat dacæ cerea cu

credinflæ øi înflelepciune. Oliver a fost binecuvântat cu marea

onoare de a defline cheile acestei dispensaflii împreunæ cu Joseph

Smith øi asemeni lui Aaron, a vorbit în numele lui în multe oca-

zii. Oliver a rostit primul discurs public în aceastæ dispensaflie”

(Church History and Modern Revelation, 1:52). 

Avertizat (titlul secfliunii) –

sfætuit

Început (v. 1) – a începe

Necesar (v. 3, 10-11) – adec-

vat, dezirabil

Amorflire (v. 9) – confuzie,

îndoialæ

Dupæ dictarea profetului (tit-

lul secfliunii) – în timp ce pro-

fetul vorbea

Rugæciune (titlul secfliunii) –

implorare

Dupæ cât este de sigur cæ
(v. 1) – cu siguranflæ

Nu este tot (v. 6) – nu

glumi cu

Doctrinæ øi legæminte 9:7–9 – Spiritul face 
întotdeauna inima sæ ardæ? 

Elder Dallin H. Oaks, un membru al

Cvorumului celor Doisprezece Apostoli,

a explicat: 

„A fi învæflat prin Spirit nu este un lucru

pasiv. De multe ori, mesajul Domnului

nu vine pânæ când noi nu studiem pro-

blema în mintea noastræ. Dupæ aceea,

primim o confirmare. 

Domnul i-a explicat procesul lui Oliver Cowdery într-o altæ reve-

laflie primitæ în Harmony, Pennsylvania, în aprilie 1829. Domnul

a descris de ce Oliver nu a putut traduce Cartea lui Mormon: 

‘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; subliniere adæugatæ). 

Aceasta poate fi una dintre cele mai importante øi mai greøit inter-

pretate învæflæturi din toatæ Doctrinæ øi legæminte. Învæflæturile

Spiritului deseori vin sub formæ de sentimente. Acest lucru este

de cea mai mare importanflæ øi totuøi, unii nu înfleleg ce înseamnæ.

Am cunoscut persoane care mi-au spus cæ nu au avut niciodatæ o

mærturie de la Duhul Sfânt pentru cæ nu au simflit niciodatæ inima

‘arzându-le în piept’. 

Ce înseamnæ ‘inima arzând în piept’? Trebuie sæ fie un sentiment

de cælduræ caloricæ, asemeni uneia produsæ de o combustie? Dacæ

acesta este sensul, eu nu am simflit niciodatæ inima arzându-mi în

piept. Cu siguranflæ, cuvântul „ardere” din scripturi semnificæ un

sentiment de confort øi liniøte. Aceasta este mærturia pe care o

primesc mulfli. Acesta este modul în care se manifestæ revelaflia. 

Cu adeværat, vocea calmæ øi liniøtitæ, este doar aceea ‘calmæ’ øi

‘liniøtitæ’” („Teaching and Learning by the Spirit”, Ensign, mar.

1997, pag.13).

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A øi activitatea B sau C când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 8–9. 

Scripturæ de bazæ – Doctrinæ øi 
legæminte 8:2–3

Elder Boyd K. Packer, membru al

Cvorumului celor Doisprezece Apostoli,

a spus: „În calitate de apostol ascult øi

acum de aceeaøi inspiraflie, venind din

aceeaøi sursæ, în acelaøi mod în care

ascultam când eram bæiat. Semnalul este

mult mai clar acum” (în Conference

Report, oct. 1979, pag. 30; sau Ensign,
nov. 1979, pag. 21).

1. Studiafli Doctrinæ øi legæminte 8:1–3 øi explicafli ce se întâmplæ

când Duhul Sfânt vorbeøte minflilor noastre (vezi, de aseme-

nea, Enos 1:10). 

2. Ce sentimente apar când Duhul Sfânt vorbeøte inimii cuiva?

(vezi, de asemenea, 1 Nefi 17:45). 

A
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3. Ce învæflafli din Doctrinæ øi legæminte 8:1 care ar putea explica

de ce vocea inspirafliei a devenit mai claræ pentru vârstnicul

Packer? 

Rezumafli doctrina

1. În conformitate cu Doctrinæ øi legæminte 6:23, în ce fel i-a vor-

bit Domnul lui Oliver Cowdery? 

2. Ce l-a mai învæflat Domnul despre modul în care vine revela-

flia în Doctrinæ øi legæminte 8:2–3? 

3. Ce a învæflat Oliver Cowdery din Doctrinæ øi legæminte 9:7–9

despre a primi ræspunsuri în timpul traducerii? 

4. Scriefli un paragraf rezumând ce afli învæflat despre procesul

revelafliei din aceste pasaje (vezi, de asemenea, secfliunea

„Înflelegerea scripturilor”). 

Scriefli o moralæ a poveøtii

1. Rezumafli ce i-a promis Domnul lui Oliver Cowdery în Doctrinæ

øi legæminte 8 øi ce a spus Domnul în Doctrinæ øi legæminte 9 cu

privire la motivul pentru care nu i s-a mai permis sæ continue

traducerea. 

2. Scriefli un rezumat de o propoziflie despre lecflia pe care

putem s-o învæflæm din aceastæ revelaflie. 

3. În ce fel se poate aplica rezumatul dumneavoastræ oricui

cautæ inspiraflie de la Domnul? 

În Doctrinæ øi legæminte 3 citifli despre cum a pierdut
Martin Harris cele 116 pagini pe care le tradusese profetul
Joseph Smith de pe plæci. În Doctrinæ øi legæminte 10,
Domnul a revelat ce s-a întâmplat cu cele 116 pagini de
manuscris øi ce intenfliona Satana sæ facæ cu ele. Mai mult,
vefli descoperi ce a fæcut Domnul pentru a compensa pierde-
rea acelor pagini. Pe mæsuræ ce studiafli aceastæ secfliune,
aflafli ce ne-a învæflat Domnul despre puterea Sa de a contro-
la cursul evenimentelor aici pe pæmânt, incluzând eforturile
Satanei de a distruge lucrarea Domnului. 

Doctrinæ øi 
legæminte 10

Un complot pentru a-l
distruge pe profet

C

B

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 10

Doctrinæ øi legæminte 10:6 – Cum a încercat Martin
Harris sæ-l distrugæ pe profetul Joseph Smith? 
Intenflia lui Martin Harris nu a fost de a-l distruge pe profetul

Joseph Smith, dar ceea ce s-a întâmplat ca urmare a pierderii de

cætre el a celor 116 pagini de manuscris din Cartea lui Mormon,

ilustreazæ ce se poate întâmpla atunci când „disprefluim cuvin-

tele lui Dumnezeu” (D&L 3:13; vezi, de asemenea, secfliunea

„Înflelegerea scripturilor” corespunzætoare D&L 3:12, pag. 17).

Dacæ Domnul nu ar fi øtiut dinainte ce urma sæ facæ Martin

Harris øi dacæ nu S-ar fi pregætit pentru aceasta, Satana øi sluji-

torii sæi ar fi putut reuøi sæ-l distrugæ cu minciunile lor pe profe-

tul Joseph Smith (D&L 10:10–33). Cerând în mod repetat sæ ia

manuscrisul, împotriva sfatului Domnului øi prin încælcarea

promisiunii sale de a-l pæzi cu stræønicie, Martin a slujit efectiv

cauza Satanei, chiar dacæ nu aceasta a fost intenflia sa. 

Doctrinæ øi legæminte 10:30 –45 – Domnul øtie 
sfârøitul chiar de la început

Schimbæri (titlul secfliunii) –

modificæri

A discredita (titlul secfliunii)

– a convinge oamenii sæ nu

creadæ

Discrepanfle (titlul secfliunii) –

diferenfle

Rezumat (titlul secfliunii) – o

versiune scurtatæ

A schimba, schimbat (v. 10-

11, 17) – a transforma

Diferit (v. 11) – deosebit

Nedreptate (v. 20, 29) – pæcat

Condamnare (v. 23) – a fi

declarat vinovat

Te-ai contrazis pe tine însufli
(v. 31) – o parte scrisæ a unui

text care nu este în acord cu

ceea ce ai scris înainte

Generaflie (versetele 33, 53) –

oamenii din aceste timpuri

sau epocæ

A învinge (v. 42) – a umili, a

face de ruøine

Disensiuni (v. 48) – neînflele-

geri, ræzvrætiri

A înflelege (v. 58) – a înflelege 

Denatureazæ (v. 63) – îi

schimbæ sensul
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Domnul a pregætit cu peste douæ mii de ani înainte, o cale pentru

a-l împiedica pe Satana sæ-l distrugæ pe profetul Joseph Smith øi

Cartea lui Mormon ca urmare a pierderii celor 116 pagini de

manuscris. El l-a instruit pe profetul Nefi sæ facæ încæ un set de

plæci care sæ acopere aceeaøi perioadæ de timp ca øi manuscrisul

care urma sæ fie pierdut. O diferenflæ importantæ între cele douæ

cronici este aceea cæ partea care a fost pierdutæ conflinea mai

multæ istorie, în timp ce partea duplicat, este mai profeticæ øi mai

sfântæ (vezi 1 Nefi 9:3–6; Cuvintele lui Mormon 1:1–7). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A øi douæ dintre celelalte activitæfli (B–D)

când studiafliDoctrinæ øi legæminte 10. 

Scripturæ de bazæ – Doctrinæ øi 
legæminte 10:5

Cuvântul Satana înseamnæ „adversar” sau „oponent” øi descrie

rolul diavolului ca oponent al dreptæflii. Satana øi slujitorii sæi ne

ispitesc sæ pæcætuim, lucru care ne conduce la suferinflæ øi neferi-

cire, dar Domnul are puterea mai mare de a ne ajuta sæ biruim

acele ispite. 

1. Citifli Alma 34:17–27 øi 3 Nefi 20:1. Ce trebuie sæ facem noi

pentru a-l „învinge [birui] pe Satana? (D&L 10:5)? Ce credefli

cæ înseamnæ sæ væ „rugafli întotdeauna”? 

2. Citifli Doctrinæ øi legæminte 10:5 øi apoi 2 Nefi 32:8–9. Cine ne

învaflæ sæ nu ne rugæm? 

„Planul viclean” al Satanei, comparat
cu Înflelepciunea Domnului

1. Împærflifli o paginæ din caietul dumneavoastræ de lucru în

douæ coloane. Numifli-o pe prima „Planul viclean al Satanei”,

iar pe a doua, „Înflelepciunea Domnului”. 

2. Din ceea ce afli citit în Doctrinæ øi legæminte 10:6–29, descriefli

în prima coloanæ ce a spus Domnul cæ a plænuit Satana sæ

facæ cu cele 116 pagini furate de Martin Harris. 

3. Din ceea ce afli citit în versetele 30–45, descriefli în a doua

coloanæ, ce a fæcut Domnul pentru a împiedica pe Satana sæ

aibæ succes. 

4. Citifli 1 Nefi 9:3–6 øi Cuvintele lui Mormon 1:1–7. Explicafli cât

timp a durat pregætirea Domnului pentru a rezolva problema

pe care a creat-o pierderea celor 116 pagini. 

Fifli atenfli la metodele Satanei

Doctrinæ øi legæminte 10:20–29 explicæ unele dintre metodele pe

care le foloseøte Satana pentru a ne înøela. 

1. Citifli din nou versetele 20–24 øi explicafli cum øi de ce îi face

Satana pe oameni sæ se lupte împotriva adeværului? 

2. Studiafli versetele 25–29 øi descriefli ce le-a spus Satana duø-

manilor lui Joseph Smith pentru a-i convinge cæ era corect sæ

încerce sæ-l distrugæ pe profet, precum øi Cartea lui Mormon. 

3. În ce fel ar putea diferite grupuri sau persoane sæ facæ astæzi

acelaøi lucru? 

C

B

A

Pregætifli o lecflie pentru Societatea
Primaræ

1. Scriefli ce i-afli învæfla pe copiii de øapte ani de la Societatea

Primaræ despre relatarea din Doctrinæ øi legæminte 3 øi 10,

despre cele 116 pagini pierdute. 

2. Expunefli douæ lucruri pe care le putem învæfla din experienfla

profetului Joseph Smith øi arætafli în ce fel se aplicæ acestea în

vieflile noastre, astæzi. 

Vârstnicul Neal A. Maxwell din Cvorumul celor Doisprezece
Apostoli ne-a învæflat: „De fiecare datæ când lucruri semnifi-
cative spirituale sunt inifliate, sunt prezente dorinfle drepte”
(în ConferenceReport, oct. 1996, pag. 27; sau Ensign, nov.
1996, pag. 21). Pe mæsuræ ce citifli Doctrinæ øi legæminte 11,
cæutafli cuvântul dorifli øi ceea ce spune Domnul despre
importanfla dorinflelor noastre. Remarcafli, de asemenea, cæ
mare parte a sfatului din aceastæ revelaflie se aplicæ „tuturor
acelora care au dorinfle bune” (v. 27) – ceea ce væ include øi pe
dumneavostræ.

Hyrum Smith a fost fratele mai mare al profetului Joseph
Smith (vezi Joseph Smith – Istorie 1:4). În

mai 1829 el a cælætorit de la Palmyra, New
York, cætre Harmony, Pennsylvania, pen-
tru a-i vizita pe Joseph øi soflia lui, Emma,

øi Oliver Cowdery, în timp ce lucrau la tra-
ducerea Cærflii lui Mormon. Hyrum a fæcut

o „cerere sinceræ” fratelui sæu, profetul,
iar rezultatul a fost revelaflia gæsitæ în

Doctrinæ øi legæminte 11 (vezi History

of the Church, 1:45).

Doctrinæ øi 
legæminte 11

„Dacæ dorifli”

D
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Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 11

Doctrinæ øi legæminte 11 – Hyrum Smith
Pentru mai multe informaflii despre Hyrum Smith, vezi

„Oameni øi termeni din Doctrinæ øi legæminte” (pag. 231).

Doctrinæ øi legæminte 11:6 – „Stabilifli cauza Sionului”
Pentru mai mult ajutor în a înflelege acestæ frazæ, vezi secfliunea

„Înflelegerea scripturilor” pentru Doctrinæ øi legæminte 6:6 (pag.

20) øi Sion în „Oameni øi termeni din Doctrinæ øi legæminte”

(pag. 233).

Doctrinæ øi legæminte 11:9 – „Nu vorbifli decât
despre pocæinflæ cætre aceastæ generaflie”
Preøedintele Joseph Fielding Smith ne-a învæflat: „Când Domnul

îi cheamæ pe slujitorii Sæi sæ strige numai pocæinflæ, El nu se refe-

ræ la faptul cæ ei nu vor striga despre botez, øi sæ-i cheme pe

oameni sæ se supunæ poruncilor Domnului, însæ El doreøte ca tot

ceea ce ei spun øi fac sæ fie în spiritul de a aduce oamenii cætre

pocæinflæ” (Church History and Modern Revelation, 1:57). Cu alte

cuvinte, scopul principal al celor care sunt chemafli sæ slujeascæ

în împæræflia Domnului ar trebui sæ fie sæ-i ajute pe oameni sæ

devinæ mai buni øi sæ-øi schimbe vieflile în accord cu învæflæturile

lui Isus Hristos.

Studierea scripturilor
Realizafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–D) când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 11.

Obflinefli binecuvântærile promise

1. Împærflifli o paginæ a caietului dumneavoastræ în douæ coloa-

ne. Denumifli o coloanæ „Binecuvântæri promise” øi cealaltæ

coloanæ „Cerinfle pentru a obfline binecuvântærile”

2. Din ceea ce citifli în Doctrinæ øi legæminte 11, facefli o listæ cu

binecuvântærile pe care i le-a dat Domnul lui Hyrum Smith

(øi „tofli cei care au dorinfle bune”) în prima coloanæ. Pe lângæ

fiecare binecuvântare, notafli versetul în care afli gæsit-o.

3. În a doua coloanæ scriefli ceea ce a spus Domnul cæ ar trebui ca

Hyrum Smith (sau dumneavoastræ) sæ facefli pentru a primi

acea binecuvântare. Afli putea sæ cæutafli înainte sau dupæ ver-

setul unde afli gæsit binecuvântarea.

4. Alegefli douæ dintre binecuvæntærile øi cerinflele care credefli cæ

ar fi interesante în special pentru oricare dintre un misionar

sau un pærinte. Explicafli de ce afli ales-o pe fiecare.

A

Rugæminte øi întrebare (titlul

secfliunii) – rugæciune øi între-

bare umilæ

Desparte (v. 2) – în pærfli

Seceræ (v. 3–4, 27) – un cuflit

încovoiat pentru recoltarea

grânelor

A da (v. 13) – a spune, a face

cunoscut

Se referæ la (v. 14) – referitor la

Fæ apel la (v. 18) – cautæ sfat

de la

Lipeøte-te de (v. 19) – stai

aproape de

Stai liniøtit (v. 22) – sæ nu

începi, încæ, sæ predici

Importanfla dorinflei

1. Gæsifli øi facefli o listæ care sæ conflinæ cuvintele dorinflæ, dorinfle,
sau dorifli în Doctrinæ øi legæminte 11. (Poate vefli dori sæ le

însemnafli în propriile scripturi).

2. Citifli, de asemenea, 1 Nefi 11:1; Alma 29:4, 41:3–6; øi Avraam

1:2. Scriefli un paragraf explicând importanfla dorinflelor noas-

tre în planul Evangheliei.

3. Ce-ar putea face o persoanæ dacæ ar fi ceva bun care ar trebui

fæcut (precum citirea scripturilor în fiecare zi sau rugæciunea

în mod des) dar el sau ea nu vrea sæ facæ acest lucru?

Sæ învæflæm despre Spirit

1. Din Doctrinæ øi legæminte 11:12–14 ce învæflafli despre Spiritul

lui Dumnezeu?

2. Scriefli despre un moment când afli simflit Spiritul într-unul

(sau mai multe) din felurile descrise în acele versete.

Ce înseamnæ aceasta?

1. Descriefli cu propriile cuvinte ceea ce i-a spus Domnul lui

Hyrum Smith sæ facæ, în Doctrinæ øi legæminte 11:21.

2. Explicafli ce înseamnæ sæ „obflii cuvântul Meu” descriind

lucrurile pe care credefli cæ Hyrum Smith (sau dumneavostræ)

le-ar face pentru a obflne cuvântul.

Chiar dinainte de a fi organi-
zatæ Biserica, Joseph Knight
Sr. a dorit sæ ajute în lucrarea
Domnului (vezi informaflia
despre Joseph Knight, tatæl
în „Oameni øi termeni din
Doctrinæ øi legæminte,” pag.
232). El s-a alæturat Bisericii

la scurt timp dupæ ce a fost organizatæ. Profetul Joseph
Smith l-a omagiat spunând: „Se va spune despre el, de
cætre fiii Sionului, atât timp cât va ræmâne unul dintre ei,
cæ acest om a fost un om credincios în Israel; de aceea,
numele lui nu va fi uitat niciodatæ” (History of the

Church, 5:124-125).

Pe mæsuræ ce citifli Doctrinæ øi legæminte 12, remarcafli ceea ce
i-a spus Domnul lui Joseph Knight, tatæl despre felul în care s-
ar putea califica pentru a ajuta în totalitate în cadrul lucrærii.
Remarcafli, de asemenea, cæ Domnul a spus cæ El vorbea „celor
care au dorinfla” precum a Fratelui Knight (v. 7).

Doctrinæ øi 
legæminte 12
Pentru cei care „ajutæ

în aceastæ lucrare”

D

C

B
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Înflelegerea scripturilor
Pentru ajutor suplimentar în a înflelege Doctrinæ øi legæminte

12:1-6, vezi materiale suplimentare „Înflelegerea scripturilor” pen-

tru Doctrinæ øi legæminte 6:1-6 øi 11:1-6, care sunt aproape identice.

Doctrinæ øi legæminte 12

Doctrinæ øi legæminte 12:8 – „Plin de dragoste”
Profetul Joseph Smith ne-a învæ-

flat: „Dragostea este una dintre

caractericticile cele mai înalte ale

Dumnezeirii øi ar trebui sæ fie

manifestatæ de cætre aceia care

aspiræ sæ fie fiii lui Dumnezeu.

Un om plin de dragostea lui

Dumnezeu nu se mulflumeøte

cu a-øi binecuvânta doar familia sa, ci merge prin toatæ lumea,

neræbdætor sæ binecuvânteze întrega rasæ umanæ” (History of
the Church, 4:227).

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A când studiafli Doctrinæ øi legæminte 12.

Dafli un exemplu

Scriefli despre o persoanæ din scripturi sau despre un conducæ-

tor al Bisericii care credefli cæ a dat dovadæ de una din calitæflile

Domnului despre care se vorbeøte în Doctrinæ øi legæminte 12:8.

Explicafli felul în care a dat dovadæ de acea calitate øi modul în

care l-a ajutat sau a ajuta-o sæ facæ mai bine lucrarea Domnului.

Citifli în Joseph Smith –
Istorie 1:68-74 despre res-
taurarea Preofliei Aaronice.
Doctrinæ øi legæminte 13
este identic cu Joseph
Smith –Istoria 1:69.Când
citifli cuvintele lui Ioan
Botezætorul, de aceastæ
datæ, examinafli-le pentru
importanfla lor doctrinaræ.

Doctrinæ øi 
legæminte 13

Restaurarea Preofliei Aaronice

A

Fiind moderat (v. 8) – având

auto-control

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 13

Doctrinæ øi legæminte 13:1 – Cheile preofliei
Spunând ca Preoflia aaronicæ defline anumite chei nu înseamnæ

cæ tofli aceia care primesc Preoflia aaronicæ primesc, de aseme-

nea, øi pot folosi cheile acelei preoflii. La fel cum a spus Ioan

Botezætorul cæ el „acfliona sub îndrumarea lui Petru, Iacov øi

Ioan” (titlul secfliunii), Preoflia aaronicæ este guvernatæ de cea

mai mare sau Preoflia lui Melhisedec.

Vorbind „despre preoflia øi acele chei pe care ni le-a oferit

Domnul în aceastæ ultimæ dispensaflie a Evangheliei”, preøedin-

tele Joseph Fielding Smith a explicat:

„Aceste chei sunt dreptul preøedinfliei; ele sunt puterea øi autorita-

tea de a guverna øi conduce toate treburile Domnului pe pæmânt.

Cei care le deflin au puterea de a guverna øi controla modul în care

alflii ar putea sluji în cadrul preofliei. Fiecare dintre noi ar putea

defline preoflia, dar nu o putem folosi decât dacæ este autorizatæ øi

condusæ în aøa fel de cætre aceia care deflin cheile.

Aceastæ preoflie [a lui Melhisedec] øi aceste chei au fost conferite

lui Joseph Smith øi Oliver Cowdery de cætre Petru, Iacov øi Ioan,

øi Moise øi Ilie øi alfli profefli din vechime. Ele au fost date fiecærui

bærbat care a fost pus deoparte ca membru al Consiliului celor

Doisprezece. Dar, din moment ce sunt dreptul preøedinfliei, ele nu

pot fi exercitate pe deplin decât de apostolul senior al Domnului

pe pæmânt, care este preøedintele Bisericii” (în ConferenceReport,

apr. 1972, pag. 98-99 sau Ensign, iulie 1972, pag. 87).

Doctrinæ øi legæminte 13:1 – Fiii lui Levi
Deøi Moise a deflinut preoflia lui Melhisedec, legea lui Moise a

fost administratæ sub preoflia Aaronicæ (vezi D&L 84:23-27).

Numai bærbaflilor din tribul lui Levi (numifli Levifli) li s-a dat

preoflia aaronicæ. Expresia „fiii lui Levi” a fost folositæ pentru a

se referi la tofli deflinætorii preofliei din acele zile. Moise øi Aaron

au aparflinut acelui trib. Era datoria Leviflilor de a face sacrificii-

le legii lui Moise în timpurile Vechiului Testament. Astæzi,

expresia „fiii lui Levi” este folositæ pentru a-i caracteriza pe

cei, din cadrul Bisericii, care primesc preoflia cu credinflæ øi

devin „fii ai lui Moise øi ai lui Aaron” (vezi D&L 84:33-34).

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A când studiafli Doctrinæ øi legæminte 13.

Preoflia în acfliune

Vorbifli cu un episcop sau cu un deflinætor al preofliei aaronice

despre modurile în care a væzut cheile øi puterile preofliei aaro-

nice binecuvântând vieflile oamenilor øi ajutându-i sæ vinæ la

Hristos. Scriefli ceea ce învæflafli în caietul dumneavoastræ.

A

Conferitæ (titlul secfliunii) –

datæ prin autoritate

Mesia (v. 1) – Isus Hristos

A conferi (v. 2) – a da

Slujire a (v. 1) – serviciu exe-

cutat de cætre

Scufundare (v. 1) – fiind com-

plet acoperit de apæ

Iertare (v. 1) – iertare
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În timp ce Oliver Cowdery era în Harmony, Pennsylvania,
ajutându-l pe profetul Joseph Smith la traducerea Cærflii
lui Mormon, el i-a scris o scrisoare prietenului sæu David
Whitmer în Fayette, New York. În acea scrisoare, el øi-a
depus mærturia despre lucrare. David Whitmer a fost intere-
sat øi a ræspuns înapoi, oferindu-se oricând pentru ajutor.

Mai târziu, în mai 1829, persecuflia împiedica munca de tra-
ducere a Cærflii lui Mormon. Profetul Joseph Smith øi Oliver
Cowdery i-au scris lui David Whitmer øi l-au întrebat des-
pre posibilitatea de a sta cu familia sa pentru a termina tra-
ducerea. Tatæl sæu, Peter Whitmer, a fost de acord øi a luat o
cæruflæ spre Harmony (cam 135 mile), i-a luat pe Joseph
Smith øi soflia sa, Emma, øi Oliver Cowdery, øi i-a adus în
Fayette. La scurt timp dupæ aceea, profetul Joseph Smith a
primit revelafliile aflate în Doctrinæ øi legæminte 14-16, la
cererea lui Peter fiul, John øi David Whitmer, care doreau sæ
øtie ce vroia Dumnezeu ca ei sæ facæ. (Vezi, de asemnea,
informaflia despre familia Whitmer în „Oameni øi termeni
din Doctrinæ øi legæminte,” pag. 232).

V-afli întrebat vreodatæ ce vrea Domnul ca dumneavostræ sæ
facefli? Gândifli-væ la aceastæ întrebare pe mæsuræ ce studiafli
aceste trei secfliuni øi vedefli dacæ vi s-ar aplica vreun sfat pe
care l-a dat Domnul acelor trei bærbafli.

David Whitmer John Whitmer

Înflelegerea scripturilor
Pentru ajutor suplimentar în a înflelege Doctrinæ øi legæminte 14:1-

7, vezi ajutoarele secfliunii „Înflelegerea scripturilor” corespunzæ-

toare Doctrinei øi Legæmintelor 11:1-7 øi 12:1-6, care sunt similare.

Doctrinæ øi legæminte 14

Putere de exprimare (v. 8) –

cuvinte pentru a vorbi

Temporal (v. 11) – material,

fizic

Doctrinæ øi 
legæminte 14–16

Sfat cætre trei dintre fraflii Whitmer

Doctrinæ øi legæminte 15 øi 16

Studierea scripturilor
Realizafli activitæflile A øi B când studiafli Doctrinæ øi legæminte

14-16.

Scripturæ de bazæ – Doctrinæ øi 
legæminte 14:7

1. Pe o hârtie de marimea caietului dumneavoastræ, facefli un pos-

ter care ilustreazæ ideile gæsite în Doctrinæ øi legæminte 14:7.

2. În scripturæ, termenul salvare se referæ, cel mai des, la exalta-

re. Având acest lucru în minte, comparafli Doctrinæ øi legæ-

minte cu 2 Nefi 31:20. Ce spune 2 Nefi 31:20 despre modul în

care putem îndeplini ceea ce a spus Domnul cæ trebuie sæ

facem în Doctrinæ øi legæminte 14:7?

Cel mai valoros pentru tine

1. Ce le-a spus Domnul lui John

Whitmer øi Peter Whitmer, fiul, cæ era

„lucrul care va fi cel mai valoros”?

(vezi D&L 15:6; 16:6).

2. Facefli o listæ cu cel puflin douæ

motive pentru care acesta ar fi avut

mai multæ valoare decât orice altceva

ce ar fi putut face.
„Dupæ ce toate acestea au
fost spuse, cea mai mare
øi mai importantæ îndato-
rire este sæ predicæm
Evanghelia” (History of
the Church 2:478).

Titlul secfliunii la Doctrinæ øi legæminte 17 oferæ trei referin-
fle din Cartea lui Mormon cu profeflia cæ trei persoane vor fi
martori speciali ai acelei cærfli când va apærea în zilele din
urmæ. Aceastæ secfliune este revelaflia datæ celor trei bærbafli
care doreau sæ fie aaceia martori. În ea, li s-a spus ce trebuie
sæ facæ pentru a se pregæti sæ aibæ acea dovadæ specialæ. Pe
mæsuræ ce citifli, gândifli-væ la modul în care sfatul Domnului
cætre David Whitmer, Martin Harris øi Oliver Cowdery vi
s-ar putea aplica în timp ce cæutafli sæ obflinefli sau sæ væ
întærifli mærturia despre veridicitatea Cærflii lui Mormon øi
alte adeværuri spirituale.

Doctrinæ øi 
legæminte 17

O revelaflie pentru cei
trei martori speciali

B

A

Clar (v. 2) – cu exactitate, cla-

ritate
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Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 17

Doctrinæ øi legæminte 17 – Când øi în ce fel au primit
dovada promisæ aceøti trei martori?

Dovada pe care o cæutau aceøti trei

bærbafli a venit la scurt timp dupæ

ce a fost datæ revelaflia din secfliu-

nea 17. Profetul Joseph Smith,

David Whitmer, Oliver Cowdery øi

Martin Harris au mers în pædurea

de lângæ casa familiei Whitmer.

Acolo, aceia patru bærbafli cæutau

dovada promisæ prin rugæciune

sinceræ – dar numic nu s-a întâm-

plat. În cele din urmæ, Martin Harris s-a scuzat, spunând cæ se

credea nedemn. În timp ce el a plecat singur pentru a cere iertare,

aceia trei bærbafli ræmaøi au primit o viziune minunatæ øi au auzit

vocea lui Dumnezeu depunând mærturie despre ceea ce ei au

væzut. Apoi, profetul Joseph Smith a plecat sæ-l caute. Profetul i

s-a alæturat în rugæciune øi, dupæ o perioadæ de timp, Martin

Harris a primit acceaøi viziune pe care au primit-o øi aceialalfli

mai înainte. „Mærturia a Trei Martori”, la începutul Cærflii lui

Mormon, este descrierea lor despre aceastæ experienflæ. Oamenii

acestei generaflii vor fii ræspunzætori de mærturia acestor martori,

la fel cum vor fi øi pentru mærturiile din carte (vezi 2 Nefi 33:11-15;

Eter 12:38-39).

La câteva zile dupæ aceastæ experienflæ sacræ, lui Joseph i s-a

permis sæ arate plæcile Cærflii lui Mormon øi altor opt bærbafli.

Deøi nu au avut o viziune øi nici nu au auzit vocea Domnului,

ei au putut sæ atingæ plæcile. Mærturia lor este, de asemenea,

gæsitæ la începutul Cærflii lui Mormon.

Înainte ca (titlul secfliunii) –

anterior

Desemnafli (titlul secfliunii) –

aleøi

Miraculoase mijloace de
orientare (v. 1) – Liahona

(vezi 1 Nefi 16:10, 28–29;

Alma 37:38–42)

A birui (v. 8) – a fi victorios

Har (v. 8) – tærie øi putere de

la Dumnezeu

De ajuns (v. 8) – destul, exact

de cât este nevoie

Doctrinæ øi legæminte 17:1 – Ce era „platoøa”?
Lucy Mack Smith, mama profetului, a avut ocazia sæ examineze

platoøa pe care Joseph a primit-o împreunæ cu plæcile (vezi

Joseph Smith – Istorie 1:35). În biografia ei despre fiul sæu, ea a

dat urmætoarea explicaflie despre aceasta:

„Era învelitæ într-o basma muselinæ subflire, aøa de subflire încât

îi puteam simfli proporfliile færæ nici o dificultate.

„Era concavæ pe o parte øi convexæ pe cealaltæ, øi întinsæ de la

gât în jos, cam pânæ la centrul stomacului unui om de o mæri-

me extraordinaræ. Avea patru curele din acelaøi material, cu

scopul de a o lega de piept, dintre care douæ mergeau în spate

peste umeri, iar celelate douæ erau proiectate pentru a se lega

de coapse. Erau de exact læflimea a douæ degete de-ale mele

(pentru cæ le-am mæsurat) øi aveau gæuri la capetele lor pentru

a fi comode la legare” ((History of Joseph Smith, ed. Preston

Nibley (1958), pag. 111).

Doctrinæ øi legæminte 17:6 – Mærturia Domnului 
despre Cartea lui Mormon
Vârstnicul Bruce R. McConkie, un membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, ne-a învæflat:

„Unul dintre cele mai

solemne juræminte oferi-

te vreodatæ omului este

gæsit îm aceste cuvinte

ale Domnului privitoare

la Joseph Smith øi Cartea

lui Mormon. ‚El [însem-

nând Joseph Smith] a

tradus cartea, chiar acea

parte pe care Eu i-am

poruncit s-o traducæ’, a

spus Domnul, ‚øi, dupæ

cât este de sigur cæ

Domnul vostru øi

Dumnezeul vostru træ-

ieøte, tot aøa este adevæ-

rat’. (D&L 17:6)

„Aceasta este mærturia lui Dumnezeu despre Cartea lui

Mormon. În ea, Dumnezeirea øi-a pus zeitatea pe linie. Sau car-

tea este adeværatæ, sau Dumnezeu înceteazæ sæ fie Dumnezeu.

Nu este øi nici nu poate fi un alt limbaj mai oficial sau mai

puternic cunoscut omului sau dumnezeilor” (Conference

Report, apr. 1982, pag. 50; sau Ensign, mai 1982, pag. 33).

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A când studiafli Doctrinæ øi legæminte 17.

Dovada lor øi a dumneavoastræ

1. Facefli, în caietul dumneavoastræ, un tabel asemænætor urmæ-

torului:

A
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2. Ræspundefli întrebærilor despre aceia Trei Martori cu ceea ce

afli învæflat în Doctrinæ øi legæminte 17.

3. Ræspundefli celorlalte întrebæri prin a væ aplica acele scripturi

dumneavoastræ înøivæ. Poate vefli dori, de asemenea, sæ folo-

sifli Ghidul pentru scripturi pentru a gæsi alte scripturi care sæ

væ ajute sæ ræspundefli la întrebæri.

Eu

Ce trebui  (H fac pentru 
a-mi întæri dovada, sau
mærturia despre Cartea lui
Mormon øi alte adeværuri
spirituale?

Ce se aøteaptæ Domnul sæ
fac eu dupæ ce am primit o
dovadæ?

De ce vrea Domnul ca eu
sæ am o mærturie despre
Evanghelia Sa øi Bisericæ?

Cum i se aplica mærturiei
mele despre Evanghelie
promisiunea Domnului
fæcutæ celor Trei Martori?

Aceia trei martori

De ce aveau nevoie pentru
a primi dovada pe care o
doreau? (vezi D&L 17:1–2).

Ce a spus Domnul cæ tre-
buie sæ facæ ei dupæ ce au
obflinut acea dovadæ spe-
cialæ? (vezi v. 3, 5–6).

Ce a spus Domnul despre
motivul Sæu pentru a le da
acea dovadæ? (vezi v. 4, 8–9).

Ce promisiuni le-a fæcut
Domnul privind semnifi-
caflia doveziii lor? (vezi
v 7–9)

Revelaflia înregistratæ în
Doctrinæ øi legæminte 18 a
fost datæ în apropierea timpu-
lui când Petru, Iacov øi Ioan
le-au conferit Preoflia lui
Melhisedec lui Joseph Smith øi
Oliver Cowdery. Era potrivit
ca trei apostoli ai Domnului
Isus Hristos sæ-i rânduiascæ
sæ fie Apostoli øi martori spe-

ciali ai numelui Sæu øi, de asemenea, sæ poarte cheile sluji-
rii (vezi D&L 27:12-13). Deøi primul Cvorum al celor
Doisprezece apostoli nu avea sæ fie chemat decât peste încæ
øase ani, Domnul a dat câteva sfaturi în secfliunea 8 despre
apostoli øi membrii Cvorumului celor Doisprezece în dis-
pensaflia noastræ. Pe mæsuræ ce citifli aceastæ revelaflie, luafli
în considerare modul în care fiecare doctrinæ øi principiu
pe care îl citifli væ învaflæ despre rolul apostolilor øi despre
preoflia lui Melhisedec în general.

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 18

Doctrinæ øi legæminte 18:20 – „Biserica diavolului”
„Biserica diavolului” nu se referæ la a anumitæ bisericæ, ci la

orice persoanæ, grup, organizaflie sau filozofie care lucreazæ

împotriva Bisericii lui Isus Hristos øi a salværii copiilor lui

Dumnezeu. Adevær øi bunætate pot fi gæsite, cu siguranflæ, în

afara Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ,

dar plenitudinea Evangheliei, care este gæsitæ numai în Biserica

restauratæ, este esenflialæ pentru salvarea pe care Tatæl Ceresc o

doreøte pentru copiii Sæi. Aøa cum a spus Preøedintele Joseph

Fielding Smith despre Doctrinæ øi legæminte 18:20, „trebuie sæ

înflelegem cæ aceasta este o indicaflie ca sæ luptæm împotriva

oricærui ræu, care este opus dreptæflii øi adeværului” (Church
History and Modern Revelation, 1:83).

Acordare (titlul secfliunii) –

a da

A birui (v. 5) – a fi victorios 

Necesar (v. 18) – potrivit,

dezirabil

Luptafli (v. 20) – certafli,

batefli-væ, opunefli

Sobrietate (v. 21) – seriozitate

Responsabilitate (v. 42) – a

da socotealæ pentru propriile

acfliuni

Doctrinæ øi 
legæminte 18

Lucrarea apostolilor øi
valoarea sufletelor
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Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A øi una dintre activitæflileB sau C când

studiafli Doctrinæ øi legæminte 18.

Scripturæ de bazæ – Doctrinæ øi 
legæminte 18:10, 15-16

În lumea afacerilor, valoarea unui lucru este determinatæ de pre-

flul pe care este dispus cineva sæ-l plateascæ pentru acesta. O per-

soanæ ar putea sæ spunæ cæ un anumit obiect meritæ o anumitæ

sumæ de bani,dar acest lucru este adeværat numai dacæ altæ per-

soanæ este dispusæ sæ plæteascæ atât pentru acel abiect.

1. Studiafli Doctrinæ øi legæminte 18:10-13 øi explicafli care a fost

preflul plætit pentru sufletele noastre øi cine a plætit acel prefl.

2. Ce cuvânt descrie sentimentele Domnul faflæ de aceia care se

pocæiesc? Ce væ spune acest lucru despre El?

3. În Doctrinæ øi legæminte 18:14, lui Joseph Smith, Oliver

Cowdery øi David Whitmer (øi nouæ) li se porunceøte sæ

„propovæduiascæ pocæinflæ” cætre popor. Din ceea ce afli

învæflat în versetele 10-13, ce-afli putea spune unora pentru

a-i ajuta sæ doreascæ sæ se pocæiascæ?

4. Citifli Alma 34:14-17. Care este un al motiv bun pentru

pocæinflæ?

5. Citifli Alma 37:9. Care este o cale prin care oamenii pot ajunge

sæ cunoascæ pentru ei înøiøi cæ aceste lucruri sunt adeværate?

Cæutafli cuvinte cheie

În Doctrinæ øi legæminte 18:9, Domnul le vorbeøte lui Oliver

Cowdery øi David Whitmer „în chip de poruncæ”.

1. Studiafli versetele 9-21 øi facefli o listæ în caietul dumneavoas-

træ cu ceea ce li s-a poruncit sæ facæ. Cæutafli urmætoarele

cuvinte cheie pentru a væ ajuta sæ identificafli fiecare porun-

cæ: tuturor oamenilor, amintifli-væ, propovæduifli, cerefli, luptafli,
luafli øi spunefli.

2. Alegefli trei dintre acele porunci øi descriefli modul în care vi

s-ar aplica øi dumneavoatræ.

B

A

Afli auzit vreodatæ vocea lui Hristos?

Scripturile ne mærturisesc cæ, dacæ nu auzim øi nu ne supunem

vocii Domnului, nu putem fi salvafli (vezi Alma 5:38-39; D&L 1:14).

1. Studiafli Doctrinæ øi legæminte 18:34-36 øi explicafli modul în

care putefli „auzi” vocea Domnului în fiecare zi.

2. Cum væ poate ajuta acest lucru sæ conoaøtefli numele cu care

vefli fi chemat în ultima zi, aøa cum este descris în versetele

24-25?

Pentru a-l face pe tipograful din Palmyra, Egbert B. Grandin
sæ accepte tipærirea a 5000 de copii ale Cærflii lui Mormon,
Martin Harris a garantat plætirea costului pentru tipærire.
Putea face acest lucru deoarece deflinea proprietæfli care valo-
rau mai mult decât aceia 3000 de dolari pe care i-a cerut
tipograful. Oricum, înainte de terminarea tipæririi, „un
numær de oameni au flinut o adunare øi au ajuns la rezoluflia
de a nu achizifliona cartea atunci când aceasta va ieøi din
tipografie. Când Grandin a început sæ se sperie,profetul s-a
întors în Palmyra pentru a-l reasigura cæ vor fi plætite costu-
rile tipæririi. Martin Harris, temându-se cæ øi-ar putea pier-
de ferma dacæ nu s-ar vinde Cartea lui Mormon, a venit la
profet øi a cerut îndrumare. Prin revelaflie, lui Martin i s-a
poruncit sæ nu ‘pofteascæ’ propria sa proprietate, ci sæ ‘o dea
cu generozitate’ cu scopul de a acoperi costurile pentru tipæ-
rirea Carflii lui Mormon (vezi D&L 19:26). O sutæ cincizeci
øi unu de acrii din ferma lui Martin Harris au fost vândufli
la o licitaflie publicæ în aprilie 1831 pentru a achita datoria
faflæ de dl. Grandin. Acest sacrificiu a fæcut posibilæ tipærirea
Cærflii lui Mormon” (Church History in the Fulness of

Times, pag.65).

Doctrinæ øi 
legæminte 19

O poruncæ pentru Martin Harris

C
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Pe mæsuræ ce citifli Doctrinæ øi legæminte 19, gândifli-væ la
modul în care l-ar fi putut afecta pe Martin Harris øi l-ar fi
ajutat sæ vadæ cum se încadreazæ problemele sale într-un
plan mai larg. Care este cel mai mare sacrificiu pe care îl
cere Domnul de la dumneavoastræ acum? fiinefli acest lucru
în minte pe mæsuræ ce citifli aceastæ revelaflie øi luafli în con-
siderare modul în care principiile pe care Domnul i le-a pre-
dat lui Martin Harris se aplicæ la ceea ce cere El de la
dumneavoastræ acum – sau în viitor.

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 19

Doctrinæ øi legæminte 19:4, 16-17 – Sæ se pocæiascæ
sau sæ sufere?
Referindu-se la Alma 42:16 øi Doctrinæ øi legæminte 19:16-17,

Vârstnicul Dallin H. Oaks, membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, a spus:

„Oare aceste scripturi se referæ la faptul cæ, o persoanæ care se

pocæieøte nu trebuie sæ sufere deloc fiindcæ întreaga pedeapsæ

este purtatæ de cætre Salvator? Nu poate fi acesta înflelesul

Alfa øi Omega (v. 1) – prima

øi ultima literæ din alfabetul

grecesc (un titlu al lui Isus

Hristos, descriptiv pentru

natura Sa atot-înconjurætoare)

A supune (v. 2) – a câøtiga

putere asupra

A pæstra (v. 3) – a defline sau

a poseda

Fapte (v. 3) – acfliuni

A revoca (v. 5) – a anula, a

retrage

Explicit (v. 7) – simplu, clar

Drept (v. 8) – adecvat,

potrivit

Lovesc (v. 15) –pedepsesc

Cumplite (v. 15) – intense

Nimic altceva (v. 21) – atât

A pofti (vv. 25–26) – a avea o

dorinflæ egoistæ 

A da (v. 26, 34) – a oferi

Ræmæøiflæ (v. 27) – aceia ræmaøi

Veøti (v. 29) – noutæfli, mesaje

Neinsultând pe aceia care
insultæ (v. 30) – færæ sæ jig-

neøti pe aceia care insultæ

Doctrine (v. 31) – crezuri reli-

gioase variate

Suficientæ (v. 32) – destulæ

A dispreflui (v. 33) – a trata cu

uøurinflæ

A îndemna (v. 37) –a învæfla, a

încuraja

Coruptibilitatea corespunzæ-
toare acestora (v. 38) – cu

toate lucrurile trecætoare care

le însoflesc

deoarece acest lucru ar fi discordant faflæ de celelalte învæflæturi

ale Salvatorului.

Înflelesul este cæ, o persoanæ care se pocæieøte nu trebuie sæ sufe-

re ‘chiar în acelaøi fel’ în care a suferit Salvatorul pentru acel

pæcat. Pæcætoøii care se pocæiesc vor avea parte de ceva suferin-

flæ, dar, datoritæ pocæinflei lor øi datoritæ Ispæøirii, ei nu vor avea

parte de întreaga extindere ‘insuportabilæ’ a torturii veønice pe

care a suferit-o Salvatorul pentru acel pæcat” (Sins, Crimes, and
Atonement [address to religious educators, 7 febr. 1992], 5).

Doctrinæ øi legæminte 19:6-12 – Pedeapsa færæ de
sfârøit øi veønicæ
Domnul a revelat fatul cæ termenii „pedeapsæ færæ de sfârøit” øi

„pedeapsæ veønicæ” se referæ mai degrabæ la felul pedepsei,

decât la durata pedepsei. Pedeapsa færæ de sfârøit øi pedeapsa

veønicæ sunt „pedeapsa de la Dumnezeu” (D&L 19:11-12).

Profetul Joseph Smith ne-a învæflat cæ „atât timp cât omul nu va

fline seama de porunci, el trebuie sæ ræmânæ færæ salvare.

“. . . Salvarea lui Isus Hristos a acflionat asupra tuturor oameni-

lor pentru a triumfa asupra ræului. . . . Tofli vor suferi pânæ se

vor supune lui Hristos Însuøi (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], pag.357). Astfel, în cele

din urmæ, pedeapsa va avea un sfârøit pentru tofli, cu excepflia

fiilor pierzaniei care refuzæ pentru totdeauna sæ-I se supunæ lui

Hristos (vezi D&L 76:33-44).

Totuøi, aøa cum ne-a predat Vârstnicul James E. Talmage, mem-

bru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, „eliberarea din

iad nu este admitere în cer” (The Vitality of Mormonism [1919],

pag. 256). Atunci când pedeapsa færæ de sfârøit sau veønicæ –

pedeapsa lui Dumnezeu – s-a sfârøit pentru aceia care o primesc,

ei îøi vor primi locurile lor în împæræfliilr gloriei. Vefli învæfla mai

multe despre aceste judecæfli pe mæsuræ ce studiafli Doctrinæ øi

legæminte 76.

Doctrinæ øi legæminte 19:15-19 – Suferinflele lui
Isus Hristos

Mærturia Salvatorului din

Doctrinæ øi legæminte

19:15-19 despre suferinfla

Sa pentru toatæ omenirea

ne ajutæ sæ o înflelegem

la un nivel mai personal.

Vârstnicul Joseph Fielding

Smith, pe când a fost

membru al Cvorumului

celor Doisprezece

Apostoli, a spus: „Avem

obiaceiaul sæ gândim,

presupun, cæ marea sufe-

rinflæ [a Salvatorului] a

fost atunci când mâinile

øi picioarele Sale au fost

stræpunde de cuie øi a fost læsat sæ sufere pânæ când a murit. Pe

cât de cumplitæ a fost acea durere, aceasta n-a fost cea mai mare

suferinflæ pe care a îndurat-o, pentru cæ, într-un mod pe care eu

nu pot sæ-l înfleleg, dar pe care îl accept în credinflæ, øi pe care øi

dumneavoastræ trebuie sæ-l acceptafli în credinflæ, el a purtat în

spatele Sæu greutatea pæcatelor întregii lumi [în Ghetsimani].

Este destul de greu pentru mine sæ-mi port propriile pæcate. . . .

Øi totuøi el a trebuit sæ poarte pæcatele întregii lumi” (în

ConferenceReport, oct. 1947, pag.147-48).
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Studierea scripturilor
Realizafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A-C) când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 19.

„Învaflæ de la Mine”

Salvatorul ne-a invitat sæ învæflæm de la El pentru ca sæ avem pace

(D&L 19:23; vezi, de asemenea, Matei 11:29). În caietul dumnea-

voastræ, facefli o listæ cu ceea ce învæflafli despre Isus Hristos în

Doctrinæ øi legæminte 19. Cæutafli cuvinte øi fraze care Îl descriu øi

notafli ceea ce a spus øi a fæcut El øi din ce cauzæ. Luafli în conside-

rare, de asemenea, ceea ce învæflafli despre modul în care predæ øi

se comportæ El cu noi.

Scripturæ de bazæ – Doctrinæ øi 
legæminte 19:16-19

1. Selectafli trei cuvinte pe care le considerafli importante în

Doctrinæ øi legæminte 19:16-19 øi explicafli de ce afli ales fieca-

re cuvânt.

2. Din ceea ce învæflafli în Doctrinæ øi legæminte 19:16-19, ca øi în

1 Nefi 19:9; 2 Nefi 9:21-22; Mosia 3:7-9 øi 3 Nefi 27:14-15,

explicafli ce a suferit Isus øi de ce a suferit.

3. Notafli în caietul dumneavoastræ câteva din gândurile øi senti-

mentele pe care le-afli avut când afli studiat øi v-afli gândit la

Doctrinæ øi legæminte 19:16-19 øi la celelalte scripturi din

aceastæ activitate.

Gæsifli poruncile øi alinarea

Martin Harris a apelat la Joseph Smith pentru îndrumare, iar

profetul a primit aceastæ revelaflie pentru el (vezi introducerea

acestui ghid de scripturi pentru D&L 19).

1. Desenafli douæ coloane în caietul dumneavoastræ. Denumifli-o

pe una „Porunci” iar pe cealaltæ „Alinare”.

2. Revedefli Doctrinæ øi legæminte 19 øi gæsifli poruncile øi cuvin-

tele de alinare. Scriefli-le în coloanele corespunzætoare.

3. Selectafli o poruncæ øi o expresie de alinare care v-au impre-

sionat øi spunefli de ce v-au impresionat.

Când profetul Joseph Smith a fost vizitat de cætre Tatæl øi
Fiul, i s-a spus sæ nu se alæture nici unei biserici øi i s-a dat
„o promisiune cæ plinætatea Evangheliei îi va fi fæcutæ cunos-
cutæ [lui] într-un timp viitor” (History of the Church,

4:536). Plenitudinea Evangheliei a început sæ fie fæcutæ
cunoscutæ pe masuræ ce el a primit øi a tradus Cartea lui
Mormon, a primit autoritatea øi cheile preofliilor lui Aaron øi
a lui Melhisedec øi i s-au dat alte instrucfliuni privitoare la
împæræflia lui Dumnezeu în zilele din urmæ.

Doctrinæ øi
legæminte 20
Constituirea Bisericii

C

B

A

Doctrinæ øi legæminte 20 s-a numit iniflial „Articolele øi
Legæmintele Bisericii lui Hristos” øi a servit drept manual
pentru organizarea øi guvernarea Bisericii. A fost cititæ des,
în întregime, la întâlnirile Bisericii împreunæ cu secfliunea
22. Câteodatæ, se face referinflæ la ea ca fiind „Constituflia
Bisericii”. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 20

Manifestat (v. 5) – Fæcut

cunoscut

Iertarea (vv. 5, 37) – Iertare

Deøertæciuni (v. 5) – Prostii

Înfæfliøare (v. 6) – Înfæfliøare

Confirmatæ (v. 10) – Asiguratæ

Senzual (v. 20) – Preocupat,

în cea mai mare parte, de

simflurile øi plæcerile fizice

Jumætate (v. 26) – Moment de

referinflæ

Justificare (v. 30) – A fi decla-

rat nevinovat

Har (vv. 30–32) – Puterea lui

Dumnezeu

Sfinflire (v. 31) – Procesul de

a deveni pur øi sfânt

Inimæ frântæ (v. 37) – Inimi

umile pline de regret pentru

pæcatele trecute (indiferent

cine a fæcut-o)

Spirit smerit (v. 37) –

Bunævoinfla de a se supune

lui Dumnezeu

Simboluri (v. 40) – Simboluri,

lucruri care reprezintæ alte

lucruri

Explica (v. 42, 46, 50, 59, 68) –

A explica detaliat

Îndemna (v. 42, 46, 50, 59) –

A încuraja, a încerca sæ con-

vingæ

Nedreptate (v. 54) – Pæcat,

ræutate

Compun (v. 61, 81) – Care

alcætuiesc

Împuternicit (v. 73) – Numit

øi cu autoritate conferitæ

Sfinfleøti (v. 77, 79) – Sfinfleøti
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Doctrinæ øi legæminte 20:1 – De ce øase aprilie?
Domnul a dat ziua de 6 aprilie 1830

ca ziua organizærii Bisericii Sale de

altædatæ. Preøedintele Harold B. Lee

a vorbit despre semnificaflia acestei

date: „6 aprilie 1973 este o datæ cu o

semnificaflie particularæ deoarece

comemoreazæ nu doar aniversarea

organizærii Bisericii lui Isus Hristos a

Sfinflolor din Zilele din Urmæ în

aceastæ dispensaflie, ci, de asemenea,

aniversarea naøterii Salvatorului,

Domnului øi Mântuitorului nostru, Isus Hristos” (în Conference

Report, aprilie 1973, pag. 4 sau Ensign, iulie 1973, pag. 2).

Doctrinæ øi legæminte 20:9 – Cartea lui Mormon
confline „plenitudinea Evangheliei”
Preøedintele Ezra Taft Benson ne-a învæflat cæ, atunci când Domnul

a spus despre Cartea lui Mormon, cæ ea confline plenitudinea

Evangheliei, aceasta „nu înseamnæ cæ ea confline fiecare învæflæturæ,

fiecare doctrinæ revelatæ vreodatæ. Mai degrabæ, înseamnæ cæ, în

Cartea lui Mormon vom gæsi plenitudinea acelor doctrine necesa-

re pentru salvarea noastræ. Øi ele sunt propovæduite clar øi simplu

astfel încât chiar øi copiii pot învæfla cæile salværii øi ale exaltærii”

(în Conference Report, octombrie 1986, pag. 4; sau Ensign, noiem-

brie 1986, 6).

Lumea va fi judecatæ despre modul în care primeøte scripturile øi pe aceia
care depun mærturie despre veridicitatea lor (vezi D&L 20:8–15).

Doctrinæ øi legæminte 20:27–28 – Tatæl, Fiul øi Duhul
Sfânt sunt „un singur Dumnezeu”

Dumnezeu Tatæl, Fiul Sæu, Isus Hristos øi Duhul Sfânt sunt trei

personaje separate. Atunci când scripturile ne învaflæ cæ sunt

un singur Dumnezeu, ele se referæ la unitatea membrilor

Dumnezeirii. Ei pot vorbi pentru Ei Înøiøi øi pot depune mær-

turie despre fiecare dintre Ei datoritæ unitæflii Lor în scop øi

doctrinæ.

Doctrinæ øi legæminte 20:38–60 – Dar despre oficiile
Bisericii care nu sunt menflionate aici?

Preøedintele Joseph Fielding Smith ne-a învæflat cæ, în Doctrinæ øi

legæminte 20, Domnul a revelat doar ceea ce era necesar „pentru

conducerea Bisericii la timpul organizærii sale” (Church History
and Modern Revelation, 1:95). În revelafliile de mai târziu, învæflæm

mai multe despre oficiile menflionate în aceastæ revelaflie, împreu-

næ cu altele care au fost adæugate pe mæsuræ ce Biserica a crescut.

Domnul a continuat øi va continua sæ adauge øi sæ perfecflioneze

datoriile øi oficiile în Biserica Sa pentru a ajuta nevoilor membri-

lor sæi în creøtere (vezi Articolelel de Credinflæ 1:9).

Studierea scripturilor
În timp ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 20, facefli trei dintre

urmætoarele activitæfli (A–F).

Importanfla Cærflii lui Mormon

Nu este surprinzætor faptul cæ o discuflie despre importanfla Cærflii

lui Mormon este gæsitæ în Doctrinæ øi legæminte 20 – „Constituflia

Bisericii”. Profetul Joseph Smith a spus: „Îndepærtafli Cartea lui

Mormon øi revelafliile, øi unde mai este este religia noastræ? N-

avem nimic” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 71).

1. Facefli o listæ cu ceea ce învæflafli despre Cartea lui Mormon

din Doctrinæ øi legæminte 20:8–16.

2. Din versetele 17–36, facefli o listæ cu revelafliile pe care le „øtim”

datoritæ Cærflii lui Mormon. Selectafli una din aceste doctrine øi

explicafli de ce este importantæ pentru dumneavostræ.

Importanfla doctrinei adeværate

Vârstnicul Boyd K. Packer, membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, ne-a învæflat cæ „doctrina adeværatæ,

înfleleasæ, schimbæ atitudini øi comportamente” (în Conference

Report, octombrie 1986, pag. 20; sau Ensign, noiembrie 1986,

17). Doctrinæ øi legæminte 20:17–36 enumeræ doctrinele care

sunt fundamentale Bisericii restaurate. Alegefli douæ dintre

acele doctrine øi explicafli cum øi de ce fiecare dintre ele poate

avea o influenflæ puternicæ pentru totdeauna în vieflile oameni-

lor numai dacæ aceøtia o înfleleg.

Un interviu înainte de botez

1. Bazându-væ pe Doctrinæ øi legæminte 20:37, facefli o listæ cu

întrebæri care ar putea fi adresate cuiva dornic de a fi botezat.

Amintifli-væ cæ noii convertifli, de obiaceia nu prea au experien-

flæ în Bisericæ sau cu scripturile, aøa cæ scriefli întrebærile astfel

încât persoana sæ înfleleagæ despre ceea ce vorbifli.

2. Citifli Mosia 18:8–10 øi Moroni 6:1–6 øi adæugafli alte întrebæri

care ar fi potrivite.

Facefli un tabel

1. Doctrinæ øi legæminte 20:38–60 subliniazæ datoriile diverselor

oficii øi chemæri în Bisericæ. Desenafli în caietele dumneavoas-

træ un tabel similar cu cel de mai jos øi completafli-i rubricile

cu informaflia pe care o obflinefli din aceste versete.

D

C

B

A

33

34190_171_21-40.qxd  08-02-2006  1:26 PM  Page 33



2. Ce înflelegere afli obflinut din ceea ce afli scris în tabelul dum-

neavoastræ?

Scriefli un test

Doctrinæ øi legæminte 20:61–84 ne învaflæ despre responsabilitæfli-

le øi datoriile membrilor Bisericii.

1. Scriefli 7–10 întrebæri pentru test despre principiile importante

predate în acele versete. Dupæ fiecare întrebare, scriefli ræs-

punsul øi versetul unde poate fi gæsit ræspunsul.

2. (Opflional) Facefli o copie a testului dumneavoastræ, færæ ræs-

punsuri, øi dafli un exemplar unui membru al familiei sau

unui alt student al clasei dumneavoastræ. Sæ fifli capabili sæ

explicafli orice întrebare care primeøte ræspuns incorect.

Predafli aceasta unui copil

Supuøi revelafliei pe care o primise profetul Joseph Smith refe-
ritor la ziua în care trebuia sæ fie organizatæ Biserica (vezi
titlul secfliunii D&L 20 øi versetul 1), tofli aceia care au mani-
festat interes, s-au adunat la casa familiei Whitmer în data de
6 aprilie 1830. Legea statului din acea perioadæ prevedea ca
cel puflin trei persoane, dar nu mai mult de nouæ sæ participe
la organizarea unei noi societæfli religioase. Aceia øase bærbafli
care au participat, deøi au fost multe alte persoane prezente,

Doctrinæ øi
legæminte 21

Îfli mulflumim, 
o Doamne, pentru profet! 

Imaginafli-væ cæ vi s-a cerut sæ flinefli o lecflie despre împærtæøanie la

Clasa Primaræ din episcopia sau ramura dumneavoastræ. Scriefli

ceea ce le-afli preda pentru a-i ajuta sæ înfleleagæ mai bine rugæciu-

nile de împærtæøanie gæsite în Doctrinæ øi legæminte 20:77, 79.

Scriefli, de asemenea, despre modul în care ar putea ei sæ facæ din

împærtæøanie o experienflæ cu o mai mare însemnætate. Dacæ este

potrivit, împærtæøifli o experienflæ cu o mai mare însemnætate pe

care afli avut-o cu împærtæøania ca parte a mærturiei dumneavoas-

træ cætre ei. Dupæ ce le-afli arætat lecflia pærinflilor øi învæflætorului

dumneavoastræ øi le-afli ascultat sfatul, poate vefli dori sæ væ oferifli

sæ flinefli lecflia în cadrul clasei Primare.

F

E

Datorii sau responsabilitæfliOficiu sau chemare au fost Joseph Smith, fiul, Oliver Cowdery, Hyrum Smith,
Samuel Smith,Peter Whitmer, fiul øi David Whitmer. 

O scurtæ prezentare a eveni-
mentelor din cadrul acelei
întruniri se gæseøte în titlul
secfliunii 21 din Doctrinæ øi
legæminte. În timpul acelei
întruniri, profetul a primit
revelaflia aflatæ în Doctrinæ
øi legæminte 21. 

Într-unul din imnurile foarte
cunoscute ale Bisericii, noi cân-
tæm: „Îfli mulflumim, Doamne,
pentru profet ” (Imuri øi cân-

tece pentru copii, pag. 36). De ce suntem recunoscætori?
Secfliunea 21 ne aratæ câteva motive minunate pentru care
sæ fim recunoscætori, precum øi câteva sfaturi importante. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 21

Doctrinæ øi legæminte 21:5–6 – Binecuvântæri care
vin dacæ îl urmæm pe profet
Preøedintele Harold B. Lee a spus: 

„Mai avem câteva lucruri de fæcut înainte ca Domnul sæ încheie

lucrarea cu aceastæ Bisericæ øi aceastæ lume în aceastæ dispensaflie,

care este ultima dispensaflie, care va precede Venirea Domnului.

Evanghelia a fost restauratæ pentru a pregæti un popor sæ fie gata

sæ-L primeascæ. Puterea Satanei se va mæri; vedem dovada aces-

tui lucru în tot ceea ce ne înconjoaræ... 

Singura cale pe care o avem, ca membrii ai acestei Biserici, pentru

a fi în siguranflæ, este de a face cu exactitate ceea ce a spus Domnul

Bisericii în ziua în care a fost organizatæ. Trebuie sæ învæflæm sæ

dæm ascultare cuvintelor øi poruncilor pe care Domnul ni le va

spune prin profetul Sæu… Se poate sæ nu væ convinæ ceea ce vine

de la autoritæflile Bisericii. Se poate sæ vinæ în contradicflie cu pære-

rile dumneavoastræ politice. Se poate sæ vinæ în contradicflie cu

pærerile dumneavoastræ sociale. Se poate sæ se interfereze cu o

parte din viafla dumneavoastræ socialæ... 

Siguranfla dumneavoastræ øi a noastræ

depinde de faptul dacæ noi îi urmæm

sau nu pe aceia pe care i-a ales Domnul

pentru a prezida în Biserica Sa. El øtie

pe cine vrea sæ prezideze asupra

Bisericii Sale øi El nu va greøi... 

Haidefli sæ privim la preøedintele

Bisericii” (în Conference Report, oct.

1970, pag. 152–153).

Unanim (titlul secfliunii) – cu

toflii de acord, færæ voturi

împotrivæ

Væzætor (v. 1) – o persoanæ

care poate øti lucruri din tre-

cut, prezent øi viitor (vezi

Mosia 8:13–17; Moise 6:35–36) 

A dispersa (v. 6) – a împræøtia 

Consider necesar (v. 10) –

doresc 

34

34190_171_21-40.qxd  08-02-2006  1:26 PM  Page 34



Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B, când studiafliDoctrinæ øi legæminte 21. 

Descriefli rolurile profetului

Imaginafli-væ cæ alcætuifli împreunæ un articol de ziar despre pro-

fetul Joseph Smith. Editorul dumneavoastræ v-a cerut o descriere

a rolurilor lui Joseph Smith în Bisericæ. Folosind cele cinci titluri

pe care Domnul le-a menflionat în Doctrinæ øi legæminte 21:1,

descriefli ce înseamnæ fiecare, precum øi modul în care profetul

øi-a împlinit acel rol. Se poate sæ fie nevoie sæ folosifli Ghidul

pentru scripturi pentru a væ ajuta la definirea câtorva dintre

aceøti termeni. Aceleaøi titluri sunt valabile pentru profetul care

træieøte astæzi. 

De ce sæ-l urmæm pe profet? 

Ræspundefli la urmætoarele întrebæri, folosindu-væ de sfatul pe

care l-a dat Domnul Bisericii în Doctrinæ øi legæminte 21:4–9: 

1. Ce cuvinte ale profetului ne-a fost poruncit sæ primim?

(vezi v. 4–5).

2. Enumerafli cel puflin trei locuri în care putefli gæsi cuvintele

unui profet în viaflæ. 

3. De ce credefli cæ este nevoie de „ræbdare øi credinflæ” (v. 5)

pentru a urma un profet? 

4. Dafli un exemplu de un moment în care dumneavoastræ sau o

persoanæ pe care o cunoaøtefli sau despre care afli citit, a urmat

învæflæturile unui profet øi a primit binecuvântærile despre care

se vorbeøte în versetul 6. 

Unele persoane cred cæ pentru
a fi acceptat de Dumnezeu este
necesaræ numai efectuarea
rânduielii botezului. Totuøi,
Domnul cere ca botezul sæ fie
efectuat de o persoanæ „care este
chematæ de cætre Dumnezeu øi
are autoritate de la Isus Hristos”
(D&L 20:73). Pe mæsuræ ce citifli

Doctrinæ øi legæminte 22, aflafli de ce Domnul va accepta
numai botezurile efectuate de cætre aceia cærora le-a dat
autoritatea preofliei. 

Doctrinæ øi 
legæminte 22

Pentru a boteza, 
este necesaræ autoritate

B

A

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 22

Doctrinæ øi legæminte 22:2 – „Legea lui Moise” øi
„Munca fæcutæ în van” 
Legea lui Moise este sistemul de rânduieli øi ritualuri revelate

copiilor lui Israel prin profetul Moise ( vezi Ghid pentru scripturi

„legea lui Moise”, pag. 117). Acest „legæmânt vechi” (D&L 22:1) a

luat sfârøit odatæ cu ispæøirea lui Isus Hristos (vezi 3 Nefi 15:3–9). 

Botezul corect stabileøte un „legæmânt nou øi nepieritor” între

Dumnezeu øi individ (D&L 22:1; vezi, de asemenea, D&L 20:37).

Botezul efectuat færæ autoritate este „muncæ fæcutæ în van”, pen-

tru cæ nu se face nici un legæmânt. 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A când studiafliDoctrinæ øi legæminte 22. 

Explicafli doctrina

Sæ presupunem cæ avefli un prieten care este interesat de a deveni

membru al Bisericii, dar nu înflelege de ce este necesar sæ fie bote-

zat din nou, pentru cæ el sau ea a fost botezat(æ) deja într-o altæ

bisericæ. Folosind ce afli învæflat în Doctrinæ øi legæminte 22 (vezi,

de asemenea, D&L 20:37, 72–74), scriefli ce i-afli putea spune

prietenului ce l-ar putea ajuta sæ înfleleagæ de ce cere Domnul ca

el sau ea sæ fie botezat(æ) de cætre o persoanæ care are autoritatea

preofliei restaurate. 

Oliver Cowdery Hyrum Smith Samuel Smith

Doctrinæ øi 
legæminte 23

„Sub nici o condamnare” 

A

Ca urmare (titlul secfliunii) –

ca rezultat

Nu are nici o valoare pentru
el (v. 2) – nu îi este de folos

Strâmtæ (v. 2) – îngustæ,

limitatæ
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Joseph Smith, tatæl Joseph Knight, tatæl 

În aceastæ perioadæ timpurie din istoria Bisericii, cinci frafli
s-au dus la profetul Joseph Smith pentru a primi o revelaflie
personalæ pentru a afla ce trebuie sæ facæ. Deøi sunt asemæ-
næri între sfaturile primite de fiecare în parte, acordafli o
atenflie deosebitæ câtorva diferenfle importante. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 23

Doctrinæ øi legæminte 23:1 – „Oliver,... fereøte-te de
mândrie” 
Preøedintele James E. Faust, consilier în Prima Preøedinflie, a

spus dupæ ce a citit avertizarea Domnului cætre Oliver Cowdery

din Doctrinæ øi legæminte 23:1: 

„Oliver era foarte inteligent øi se bucura de multe binecuvântæri

spirituale. Totuøi, a uitat cu timpul avertizarea Domnului øi

mândria a intrat în inima sa. Brigham Young a spus mai târziu

despre aceastæ mândrie: 

Am væzut bærbafli care au aparflinut acestei împæræflii øi care au

crezut cu tærie cæ dacæ ei nu ar fi fost afiliafli acesteia, ea nu ar fi

putut progresa. Un bærbat, în special, la care mæ gândesc în acest

moment,… avea un dar însemnat de încredere în sine øi multe

abilitæfli. El i-a spus profetului Joseph Smith de mai multe ori cæ

dacæ el ar pæræsi aceastæ împæræflie, aceasta nu ar mai putea pro-

gresa. Vorbesc despre Oliver Cowdery. El a abandonat-o, iar ea a

mers înainte øi a continuat sæ triumfe asupra fiecærui duøman øi

i-a dus în siguranflæ pe tofli aceia care s-au lipit de ea’ (în Journal
of Discourses, 11:252)” (în ConferenceReport, apr. 1996, pag. 4). 

La zece ani dupæ ce a pæræsit Biserica, Oliver Cowdery s-a întors

øi a fost rebotezat, dar a pierdut binecuvântærile pe care le-ar fi

avut dacæ ar fi ræmas credincios (vezi „Oameni øi termeni din

Doctrinæ øi legæminte”, pag. 231–232).

Doctrinæ øi legæminte 23:6 – Ce înseamnæ sæ „îfli iei
crucea”? 

Domnul a spus: „ca cineva sæ îøi ia crucea lui înseamnæ sæ nege

tot ceea ce este necuvios øi orice poftæ lumeascæ, øi sæ flinæ

poruncile Mele” (Tjs, Matei 16:26). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A când studiafliDoctrinæ øi legæminte 23. 

Condamnare (v. 1, 3–5) –

declarare a vinei

De-acum øi pânæ în veac
(v. 2) – din acest moment

A îndemna (v. 3) – a predica,

a încuraja

A aræta (v. 6) – a dezvælui

Comparafli instrucfliunile

Recitifli Doctrinæ øi legæminte 23 øi ræspundefli la urmætoarele

întrebæri: 

1. Cine a fost avertizat cu privire la mândrie? Ce este descris în

secfliunea „Înflelegerea scripturilor” care sæ arate cæ sfatul era

necesar? 

2. Care era diferenfla dintre sentimentele din inima lui Oliver

Cowdery øi cea a lui Hyrum Smith? 

3. Din aceia cinci bærbafli despre care se vorbeøte în aceastæ reve-

laflie, numai Joseph Knight, tatæl, nu fusese botezat încæ. Ce i-

a spus Domnul lui øi nu spusese celorlalfli? Ce le-a spus

Domnul celorlalfli øi nu i-a spus lui Joseph Knight? 

4. Care este „ræsplata lucrætorului” (v. 7)? (vezi D&L 4:2–4). 

În iulie 1830, erau numai trei ramuri ale Bisericii:
Manchester, Fayette øi Colesville. La Colesville, profetul
Joseph Smith a fost arestat sub acuzaflii false ale duømanilor
sæi. A fost gæsit nevinovat, dar persecufliile au continuat sæ
facæ probleme conducætorilor Bisericii. Pe mæsuræ ce citifli
Doctrinæ øi legæminte 24, aflafli ce le-a spus Domnul lui
Joseph Smith øi lui Oliver Cowdery cæ trebuia sæ facæ pen-
tru membrii Bisericii øi ce trebuie sæ facæ membrii Bisericii
pentru conducætori. 

Doctrinæ øi 
legæminte 24
Responsabilitæfli ale

conducætorilor Bisericii

A
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Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 24

Doctrinæ øi legæminte 24:3, 9 – „Îndeplineøte cu
credinflæ øi sârguinflæ oficiul tæu” 
Preøedintele Thomas S. Monson, consilier în Prima Preøedinflie, a

spus: „Ce înseamnæ sæ îfli îndeplineøti cu credinflæ øi sârguinflæ ofi-

ciul? Înseamnæ sæ îl clædeøti în demnitate øi importanflæ, sæ îl faci

sæ devinæ onorabil øi meritoriu în ochii tuturor oamenilor, sæ îl

extinzi øi sæ îl întæreøti, sæ laøi lumina cerului sæ luceascæ în el ast-

fel încât sæ fie væzutæ de alfli oameni. Øi cum poate o persoanæ sæ-

øi îndeplineascæ oficiul cu credinflæ øi sârguinflæ? Pur øi simplu

prin efectuarea slujirii care îi corespunde. Un vârstnic îndeplineø-

te cu credinflæ øi sârguinflæ oficiul chemærii de vârstnic, învæflând

care sunt responsabilitæflile sale în aceastæ calitate øi apoi, îndepli-

nindu-le. La fel cum trebuie sæ facæ un vârstnic, trebuie sæ facæ øi

un diacon, un învæflætor, un preot, un episcop øi orice persoanæ

care defline un oficiu al preofliei” (în Conference Report, apr. 1986,

pag. 49; sau Ensign, mai 1986, pag. 38–39). 

Doctrinæ øi legæminte 24:15 – „Scuturând praful de
sub picioarele voastre” 
Vârstnicul James E. Talmage, membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, ne-a învæflat: „A scutura praful de sub

picioarele unei persoane, în mod ceremonial, ca mærturie împo-

triva altcuiva, era înfleles de evrei ca simbol al încetærii prieteni-

ei øi a renunflærii la responsabilitatea consecinflelor care ar putea

urma. A devenit o rânduialæ de acuzare øi mærturie prin

instrucfliunile Domnului cætre apostolii Sæi, dupæ cum este citat

în text. În actuala dispensaflie, Domnul i-a îndrumat pe slujito-

rii Sæi autorizafli sæ mærturiseascæ în acest fel împotriva acelora

care se opun în mod voit øi cu rea intenflie adeværului, atunci

când este prezentat de persoane cu autoritate (vezi D&L 24:15;

60:15; 75:20; 84:92; 99:4). Responsabilitatea mærturiei în fafla

Domnului prin acest simbol de acuzare este atât de mare, încât

se poate întrebuinfla acest mijloc numai în condiflii deosebite øi

extreme, în funcflie de îndemnurile Spiritului Domnului” (Jesus
the Christ [1962], pag.320). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B când studiafliDoctrinæ øi legæminte 24. 

Responsabilitæflile profetului

1. Desenafli douæ coloane în caietul dumneavoastræ de lucru.

Numifli-o pe una „Profetul”, iar pe cealaltæ, „Membrii”. Scriefli

sub denumirea corespunzætoare, responsabilitæflile profetului

øi pe cele ale membrilor din ceea ce afli învæflat în Doctrinæ øi

legæminte 24:5–9. 

A

Izolare parflialæ (titlul secfliu-

nii) – a sta departe de locurile

în care era persecuflie

Semænat (v. 3) – a planta

sæmânfla

Temporal (v. 3) – material, fizic

A explica (v. 5) – a expune

Confirmare (v. 9) – întærire

Sunetul unei trâmbifle (v. 12)

– cu îndræznealæ, clar

A lovi, lovire (v. 16) – pedep-

sire

Te va duce în fafla legii (v. 17)

– îfli va aduce acuzaflii false

Traistæ (v. 18) – o plasæ

pentru cælætorii

2. La sfârøitul listei din coloana „Profetul” explicafli ce face pro-

fetul de astæzi pentru a împlini acele responsabilitæfli. La sfâr-

øitul listei din coloana „Membrii”, explicafli ce facefli

dumneavoastræ pentru a væ îndeplini responsabilitæflile. 

Facefli un rezumat al sfatului Domnului

Facefli un rezumat al sfatului Domnului din Doctrinæ øi legæ-

minte 24: 

1. Pentru Joseph Smith (vezi v. 1–9);

2. pentru Oliver Cowdery (vezi v. 10–12);

3. despre miracole (vezi v. 13–14).

Profetul Joseph Smith era cæsæ-
torit cu Emma de trei ani când
a primit revelaflia aflatæ în
Doctrinæ øi legæminte 25.
Aaceia trei ani, 1827–1830, au
fost plini de momente tensiona-
te øi de încercare. Totuøi, Emma
Smith a stat lângæ soflul ei øi l-a
susflinut cu credinflæ. O parte
din aceastæ revelaflie s-a împli-

nit doisprezece ani mai târziu, când ea a fost chematæ sæ
fie preøedinta Societæflii de Alinare la 17 martie 1842 (vezi
History of the Church, 4:552–553). 

Vorbind la o întrunire generalæ a femeilor, preøedintele
Gordon B. Hinckley, a spus: „Dupæ câte øtiu eu, aceasta
este singura revelaflie datæ în mod special unei femei øi în
încheierea ei, Domnul a spus: Acesta este glasul Meu pen-
tru tofli’ (D&L 25:16). Astfel, sfatul dat de Domnul cu
aceastæ ocazie se aplicæ fiecæreia dintre dumneavoastræ” (în
Conference Report, oct. 1984, pag. 109; sau Ensign, nov.
1984, pag. 90).

La trei luni dupæ ce a fost organizatæ Biserica, Domnul a
chemat-o pe Emma Smith „sæ faci o selecflie de imnuri,...
ceea ce este plæcut pentru Mine” (D&L 25:11). Cartea de
imnuri pe care a compilat-o ea a fost publicatæ în 1835.
Conflinea unele imnuri scrise de sfinfli ai zilelor din urmæ,
iar altele folosite în alte biserici, la fel ca în toate cærflile de
imnuri ale sfinflilor din zilele din urmæ care au urmat de
atunci. 
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Doctrinæ øi 
legæminte 25

Emma Smith—o femeie aleasæ 
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Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 25

Doctrinæ øi legæminte 25:7 – Ce înseamnæ cæ Ema
a fost „rânduitæ”? 
Preøedintele Joseph Fielding Smith a explicat: „Termenul rân-

duit’ era folosit în general în zilele de început ale Bisericii cu

referire atât la rânduire, cât øi la punere deoparte øi, de aseme-

nea, în funcflie de înflelesul cuvântului în context. Despre bærba-

flii care deflineau preoflia se spunea cæ au fost „rânduifli” sæ

prezideze peste ramuri øi sæ efectueze o muncæ specialæ. Øi des-

pre surori se spunea cæ au fost „rânduite” când erau chemate sæ

îndeplineascæ o chemare sau când li se dædea o responsabilitate.

În ultimii ani, am fæcut o deosebire între rânduire øi punere deo-

parte. Bærbaflii sunt rânduifli la oficii ale preofliei, iar pentru a

prezida peste flæruøi, episcopii, ramuri, misiuni øi organizaflii

auxiliare, sunt puøi deoparte. Surorile sunt puse deoparte – nu

rânduite- ca preøedinte ale organizafliilor auxiliare, pentru

misiuni, etc. Când s-a spus cæ Emma a fost „rânduitæ” pentru a

explica scriptura, nu înseamnæ cæ i s-a conferit preoflia, ci cæ a

fost pusæ deoparte pentru aceastæ chemare, care s-a împlinit în

Societatea de Alinare a Bisericii” (Church History and Modern
Revelation, 1:126). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A øi B când citifli Doctrinæ øi legæminte 25. 

Porunci øi promisiuni

1. Desenafli douæ coloane în caietele dumneavoastræ. Numifli-o

pe una „Porunci sau chemæri” øi pe cealaltæ, „Binecuvântæri

sau promisiuni”. Cæutafli în Doctrinæ øi legæminte 25 ce i-a

spus Domnul lui Emma Smith øi scriefli în coloane. 

2. Alegefli o poruncæ øi o binecuvântare care vi s-ar putea aplica

øi dumneavoastræ øi descriefli cum putefli fline acea poruncæ øi

de ce v-afli dori sæ primifli acea binecuvântare. 

A

Aleasæ (v. 3) – preferatæ

Reconfortare (v. 5) – de mân-

gâiere

A explica (v. 7) – a prezenta

A îndemna (v. 7) – a încuraja

Lipeøte-te de (v. 13) – fline–te

de 

Scripturæ de bazæ – Doctrinæ øi
legæminte 25:12

Citifli Doctrinæ øi legæminte 25:12 øi ræspundefli la urmætoarele

întrebæri: 

1. Ce credefli cæ a vrut sæ spunæ Domnul prin „cântecul

inimilor”? 

2. În ce fel se aseamænæ muzica bunæ cu o rugæciune? 

3. De ce gen de muzicæ credefli cæ nu se „bucuræ” Domnul? 

4. Citifli urmætoarea afirmaflie øi scriefli despre ce putefli face

în viafla dumneavoastræ pentru a væ înconjura de muzicæ

demnæ: 

V-afli gândit vreodatæ la ce semnificaflie are atunci când
ridicafli mâna în Bisericæ pentru a susfline o persoanæ într-
o chemare în episcopia sau ramura dumneavoastræ? Este
la fel ca un vot? V-ar surprinde sæ øtifli cæ promitefli sæ
facefli ceva? 

Doctrinæ øi 
legæminte 26

Legea consimflæmântului comun

„Muzica poate... sæ væ ajute sæ væ apropiafli de Tatæl Ceresc”.

Ea poate fi folositæ în educaflie, întærirea spiritului øi crearea

unitæflii. „Totuøi, ea poate fi folositæ øi pentru scopuri rele. Prin

cadenflæ, mæsuræ, intensitate øi versuri, muzica poate diminua

sensibilitatea dumneavoastræ spiritualæ. Nu væ putefli permite

sæ væ îmbibafli minflile cu muzicæ nedemnæ. Muzica este o

parte importantæ øi puternicæ din viaflæ. Trebuie sæ acordafli

atenflie alegerii muzicii prin rugæciune. Trebuie sæ dorifli sæ væ

controlafli genul de muzicæ pe care îl ascultafli øi sæ înlæturafli

muzica ce este dæunætoare spiritului. Nu ascultafli muzicæ ce

confline idei care contrazic principiile Evangheliei. Nu ascultafli

muzica ce alungæ Spiritul, ce încurajeazæ imoralitatea, glorificæ

violenfla, foloseøte un limbaj urât sau ofensator, promoveazæ

satanismul sau alte practici rele”. Folosifli judecata atentæ øi

dafli dovadæ de maturitate atunci când alegefli muzica pe care

o ascultafli, precum øi nivelul volumului ei. (Pentru întærirea
tineretului [broøuræ, 2002], pag. 20–21). 
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Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 26

Doctrinæ øi legæminte 26:2 – Ce înseamnæ
„consimflæmânt comun”? 
Într-o revelaflie de mai înainte, Domnul a declarat: „Nici o per-

soanæ nu trebuie sæ fie rânduitæ într-un oficiu în aceastæ Bisericæ,

unde existæ o ramuræ corect organizatæ, færæ votul acesteia”

(D&L 20:65). Principiul cerinflei ca toate rânduielile øi chemærile

sæ fie susflinute de membrii Bisericii a fost fæcut cunoscut ca legea

consimflæmântului comun (vezi D&L 26:2). Vorbind despre con-

simflæmântul comun, vârstnicul Mark E. Petersen, care a fost

membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a explicat:

„Prin acesta se exclud cultele de orice fel, învæflætorii faløi, condu-

cætorii faløi de orice fel øi se avertizeazæ poporul Domnului cæ

este un singur glas de îndrumare în Bisericæ øi cæ acesta este gla-

sul profetului, væzætorului øi revelatorului ales cum se cuvine

prin revelaflie øi acceptat prin votul oamenilor la conferinfla gene-

ralæ a Bisericii” (în Conference Report, apr. 1974, pag. 82; sau

Ensign, mai 1974, pag. 56). 

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, membru al

Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a

vorbit despre cât este de important acest

vot de susflinere pentru conducætorii

Bisericii: „Væ mulflumesc în mod deosebit

pentru cæ væ susflinefli conducætorii, indi-

ferent care ar fi limitele lor. În aceastæ

dimineaflæ, v-afli oferit de comun acord sæ

susflinefli – sau mai literar spus sæ flinefli

sus’ – funcflionarii care prezideazæ Împæræflia, pe aceia care deflin

cheile øi responsabilitatea pentru lucrare, dintre care nici unul nu

a cæutat aceastæ poziflie øi nici unul nu a simflit cæ se ridicæ la înæl-

flimea aøteptærilor. Øi chiar atunci când este propus numele lui

Jeffrey Holland, ca ultimul øi cel mai neînsemnat dintre aceia noi

rânduifli, braflul dumneavoastræ se ridicæ cu dragoste în unghi

drept. Øi dumneavoastræ îi spunefli fratelui Holland în timp ce el

se plimbæ noaptea plângând prin casæ: Bizuifli-væ pe noi. Bizuifli-

væ pe noi aceia din Omaha øi din Ontario øi Osaka, aceia care nu

v-au væzut niciodatæ øi care de-abia øtiu cine suntefli dumnea-

voastræ. Dar suntefli unul dintre „frafli”, deci nu ne suntefli stræin,

ci cetæflean împreunæ cu noi în casa lui Dumnezeu. Ne vom ruga

pentru dumneavoastræ în familiile noastre øi vefli avea un loc în

inimile noastre. Tæria dumneavoastræ va fi tæria noastræ.

Credinfla noastræ va clædi credinfla dumneavoastræ. Lucrarea

dumneavoastræ va fi lucrarea noastræ’ ” (în Conference Report,

oct. 1994, pag. 41–42; sau Ensign, nov. 1994, pag. 32).

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A când studiafliDoctrinæ øi legæminte 26. 

Binecuvântæri øi promisiuni

Din ceea ce afli citit în Doctrinæ øi legæminte 26 øi în secfliunea

„Înflelegerea scripturilor”, explicafli în ce fel legea consimflæmân-

tului comun este o binecuvântare pentru dumneavoastræ.

Explicafli, de asemenea, ce responsabilitate væ luafli atunci când

ridicafli mâna pentru a oferi votul de susflinere. 

A

Confirmare (v. 1) – întærire Munca pe câmp (v. 1) – agri-

cultura

De ce folosim apæ la împærtæøanie
în loc de vin, aøa cum se fæcea în
vechime øi în zilele de început ale
Bisericii restaurate? Øtiafli cæ la a
Doua Venire a lui Isus Hristos va fi
flinutæ o adunare de împærtæøanie
specialæ? Cine va fi acolo? Aflafli
ræspunsul la aceste întrebæri când
citifli Doctrinæ øi legæminte 27. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 27

Doctrinæ øi legæminte 27:5 – Ce este „cronica toiagului
lui Efraim” ale cærei „chei” le defline Moroni? 

Domnul i-a spus profetului

Ezechiel despre douæ cærfli.

Una este o cronicæ „pentru

Iuda øi pentru copiii lui

Israel care sunt tovaræøii

lui”, pe care El o numeøte

„toiagul lui Iuda” (Ezechiel

37:16, 19). Cealaltæ a fost o

cronicæ „pentru Iosif, toia-

gul lui Efraim øi pentru

toatæ casa lui Israel, care

este tovaræøa lui” (v. 16).

Iudeii sunt urmaøi ai lui

Iuda øi a altor triburi ale împæræfliei lui Iuda (vezi Ghidul pentru

scripturi, „iudei”, pag. 105 713), iar cronica lor este în Biblie.

Lehi øi familia sa erau urmaøi ai lui Iosif care a fost vândut în

Egipt øi cronica urmaøilor sæi øi a celor care li s-au alæturat aces-

tora, este Cartea lui Mormon. Moroni a fost ultimul profet øi

istoric al poporului din Cartea lui Mormon øi a îngropat plæcile

pe dealul Cumora (vezi Joseph Smith- Istorie 1:33–34). 

A procura (titlul secfliunii) – a

obfline

Viu (v. 1) – activ 

Bæuturi tari (v. 3) – bæuturi

care conflin alcool

Încingefli-væ coapsele (v. 15) –

aceasta înseamnæ literalmente

sæ îfli strângi hainele în jurul

coapselor pentru a putea aler-

ga. Este simbolul pentru a fi

pregætit. 

Doctrinæ øi 
legæminte 27

Împærtæøania în zilele din urmæ
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Studierea scripturilor
Realizafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 27. 

Ce este important? 

1. Studiafli Doctrinæ øi legæminte 27:1–4 øi facefli o listæ cu ce este

important øi cu ce nu este important atunci când luæm din

împærtæøanie. 

2. Ce pregætiri trebuie sæ facefli pentru a lua cuviincios din

împærtæøanie în fiecare sæptæmânæ? 

Facefli o listæ

În Doctrinæ øi legæminte 27:5–14 se descrie o adunare de împær-

tæøanie minunatæ care va avea loc chiar înainte de a Doua Venire

a lui Isus Hristos. 

1. Studiafli Doctrinæ øi legæminte 27:5–14 øi facefli o listæ cu tofli

aceia care vor participa. Conform versetului 11, cine este

Mihail? 

2. Ce verset indicæ cæ mulfli alflii, inclusiv dumneavoastræ, dacæ

suntefli credincioøi, vor fi acolo? 

Valea lui Adam-ondi-Ahman

3. Citifli, de asemenea, Doctrinæ øi legæminte 116:1 øi scriefli unde

va avea loc aceastæ adunare. 

4. Citifli urmætoarele pasaje de scripturi øi scriefli-le ca referinfle la

Doctrinæ øi legæminte 27:5–14; Daniel 7:9–14; Matei 26:29;

Doctrinæ øi legæminte 107:53–57; 116:1. 

Verificafli-væ armura

Recitifli Doctrinæ øi legæminte 27:15–18 øi facefli urmætoarele: 

1. Scriefli, în caietele dumneavoastræ, douæ exemple despre cum

supunerea faflæ de o anumitæ poruncæ (cum ar fi Cuvântul de

Înflelepciune sau rugæciunea) este ca o armuræ. 

2. În ce mod v-ar ajuta dacæ afli avea o armuræ ca cea descrisæ în

aceste versete sæ fifli demni de a participa la marea adunare de

împærtæøanie descrisæ în versetele 5–14? 

3. Facefli un desen care sæ ilustreze versetele 15–18, pe care sæ îl

atârnafli în camera dumneavoastræ. Asigurafli-væ cæ denumifli

fiecare parte de armuræ. 

C

B

A

În prima perioadæ a Bisericii, membrii nu au înfleles cæ
Domnul cheamæ doar o singuræ persoanæ care primeøte reve-
laflii pentru a conduce întreaga Bisericæ. Noi tofli putem
primi revelaflii personale øi pentru anumite responsabilitæfli
ale noastre, dar numai profetul øi preøedintele Bisericii vor-
beøte lumii în numele Domnului. 

Hiram Page a fost cumnatul lui Oliver
Cowdery øi al familiei Whitmer. El a

fost cæsætorit cu Catherine Whitmer, o
soræ a lui Peter, fiul, Christian, Jacob
øi David Whitmer. Oliver Cowdery a
fost øi el cæsætorit cu una din surori-
le lor, Elizabeth Ann Whitmer.
Hiram Page a fost unul dintre aceia

opt martori ai Cærflii lui Mormon. El
a obflinut o piatræ prin care credea cæ

primea revelaflii de la Dumnezeu. Pe
mæsuræ ce citifli Doctrinæ øi legæminte 28, 

Oliver Cowdery

Doctrinæ øi 
legæminte 28

Numai profetul primeøte revelaflii
pentru Bisericæ
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observafli cui i-a fost adresatæ aceastæ revelaflie øi de ce. Observafli,
de asemenea, diferenfla dintre chemarea profetului Joseph Smith øi
chemarea lui Oliver Cowdery. 

Doctrinæ øi legæminte 28 cuprinde, de asemenea, chemarea lui
Oliver Cowdery de a fi misionar indienilor nativi americani øi
afirmæ cæ Sionul „va fi la frontiere, lângæ lamanifli” (v. 9).

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 28

Doctrinæ øi legæminte 28:1–3 – Cine are dreptul de a
primi revelaflie pentru Bisericæ? 
Într-o declaraflie din 1913, numitæ „Un glas de avertizare”, Prima

Preøedinflie – Joseph F. Smith, Anthon H. Lund øi Charles W.

Penrose – a explicat: 

„Din zilele lui Hiram Page (Doctrinæ øi legæminte, secfliunea 28),

au fost, în diferite perioade, manifestæri ale spiritelor înøelætoare

date membrilor Bisericii. Uneori, acestea au apærut bærbaflilor øi

femeilor pentru cæ, din cauza pæcatelor, au devenit o pradæ uøoa-

ræ pentru tatæl minciunilor. Alteori, oameni care s-au mândrit cu

stricteflea cu care respectæ regulile, rânduielile øi ceremoniile

Bisericii, sunt înøelafli de spirite false, care exercitæ o influenflæ

care imitæ atât de bine pe cea care provine dintr-o sursæ divinæ,

încât acestor persoane, care consideræ cæ sunt ‘aceia aleøi’, le este

foarte greu sæ observe diferenfla esenflialæ. Satana însuøi s-a tran-

sformat pentru a apærea ca ‘un înger de luminæ’. 

„Când viziuni, visuri, vorbitul în limbi, profeflii, impresii sau

orice fel de daruri extraordinare sau inspiraflii transmit ceva care

nu este în armonie cu revelafliile acceptate ale Bisericii sau sunt

contrare deciziilor autoritæflilor constituite, sfinflii din zilele din

urmæ trebuie sæ øtie cæ nu vin de la Dumnezeu, indiferent cât de

plauzibile pot pærea. De asemenea, trebuie sæ înfleleagæ cæ

îndemnurile pentru cælæuzirea Bisericii vor veni prin revelaflie,

prin cel care o conduce. Tofli membrii credincioøi au dreptul la

inspiraflie de la Sfântul Spirit pentru ei înøiøi, familiile lor øi pen-

tru aceia asupra cærora au fost aleøi øi rânduifli sæ prezideze. Dar

orice este în neconcordanflæ cu ceea ce vine de la Dumnezeu prin

conducætorul Bisericii, nu va fi primit ca autorizat sau demn de

încredere” (Improvement Era, sept. 1913, 1148).

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A când studiafli Doctrinæ øi legæminte 28. 

Cine primeøte revelaflie pentru
Bisericæ? 

Citifli titlul secfliunii de la Doctrinæ øi legæminte 28 øi versetele

1–7, 11–13. Ræspundefli apoi, la urmætoarele întrebæri: 

1. Care a fost problema despre care profetul Joseph Smith „a

întrebat cu sinceritate”? 

A

Declara (titlul secfliunii) – pre-

tindea

Frontiere lângæ lamanifli (v. 9)

– frontiera dintre Statele Unite

øi Teritoriul indian (vezi hærfli-

le 5–6 de la sfârøitul tripticului

dumneavoastræ cu scripturi) 

Consimflæmânt comun (v. 13)

– aprobare colectivæ (vezi sec-

fliunea „Înflelegerea scripturi-

lor” corespunzætoare D&L

26:2, pag. 38).

2. Ce ræspuns i-a dat Domnul? (vezi v. 1–7).

3. În ce mod sunt acceptate revelafliile pentru Bisericæ astæzi?

(vezi v. 11–13; vezi, de asemenea, D&L 26:2). 

4. Cine primeøte astæzi revelaflie pentru întreaga Bisericæ? 

Pufline subiecte ne atrag atenflia mai repede decât profefliile
despre ultimele zile. Noi træim în ultimele zile (D&L 1:4).
Øtiind acest lucru, trebuie sæ fim foarte interesafli de ceea ce
a revelat Domnul despre timpurile noastre. Pe mæsuræ ce
citifli Doctrinæ øi legæminte 29, aflafli ce a spus Domnul cæ se
va întâmpla înainte, în timpul øi dupæ a Doua Venire øi ce
putefli face pentru a væ pregæti pentru acele evenimente. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 29

Doctrinæ øi legæminte 29:7 – Cine sunt aceia aleøi? 
Profetul Joseph Smith ne-a învæflat cæ „cel ales însemna sæ fie ales

[selectat] pentru o anumitæ lucrare” (History of the Church, 4:552). 

„Într-un sens general, aceia aleøi sunt atât aceia din înæuntrul,

cât øi aceia din afara Bisericii care Îl iubesc pe Domnul øi care

fac din toatæ inima tot ce le stæ în putinflæ pentru a træi aproape

de îndrumærile Spiritului. 

Preøedintele George Q. Cannon [care era consilier în Prima

Preøedinflie], a spus: ‘Toatæ omenirea este aleasæ pentru a fi sal-

vatæ. Nici un om nu este neghinæ afaræ de cazul când compor-

tamentul sæu îl face sæ devinæ astfel’ ([Gospel Truth,] 1:140.)

Aleøii din afara Bisericii sunt ‘oile’care aud glasul Pæstorului cel

Mare, se supun acelui glas øi sunt primifli în Bisericæ (Mosia

A ispæøit (v. 1) – a plætit preflul

Pericole (v. 3) – obstacole

Avocat (v. 5) – cel care ple-

deazæ cauza altuia

Decret (v. 8, 12) – ordin,

poruncæ, lege

Necazuri øi distrugere (v. 8) –

probleme øi distrugere

Oøtiri (v. 15, 36) – mulflimi 

A pedepsi (v. 17) – a se ræz-

buna pe drept

Mânie (v. 17) – supærare, furie

Lucrurile abominabile sæ nu
mai domneascæ (v. 21) – ræu-

tatea nu va domni

Fir de pai (v. 25) – ceva foarte

mic

Temporal (v. 31–32, 34–35) –

fizic sau temporar

Carnal… senzual (v. 35) –

lumesc

Mort din punct de vedere
spiritual (v. 41) – alungat din

prezenfla lui Dumnezeu

Mântuire, mântuit (v. 42, 44,

46) – salvare, eliberat din cap-

tivitate

Încercare (v. 43) – probæ, test

Doctrinæ øi 
legæminte 29

Promisiuni pentru „aleøii”
din zilele din urmæ
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26:21–28). Aceøtia sunt aceia aleøi pe care misionarii sunt che-

mafli sæ-i adune (D&L 29:7)” (Hoyt W. Brewster Jr., Doctrine and
Covenants Encyclopedia [1988], pag.148). 

Doctrinæ øi legæminte 29:35–39 – Ce este libertatea
de alegere? De ce este atât de sacræ? 
Libertatea de alegere este liberul arbitru øi libertatea de a acflio-

na øi Doctrinæ øi legæminte 29:35–39 ilustreazæ cât de importantæ

øi sacræ este libertatea pentru Tatæl nostru Ceresc. În loc de a le

lua dreptul la libertatea de alegere, El a permis unei treimi din-

tre copiii Sæi, care au fost conduøi de diavol, sæ se ræzvræteascæ.

Încercarea noastræ din viafla muritoare este de a ne pæstra liber-

tatea de alegere. 

Vârstnicul Bruce R. McConkie, care a fost membru al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, a explicat de ce este nevoie pentru ca

libertatea de alegere sæ poatæ exista: „Patru mari principii trebuie

sæ aibæ valabilitate pentru a fi libertatea de alegere: 1. Trebuie sæ

existe legi, legi rânduite de o putere omnipotentæ, legi care pot fi

respectate sau nerespectate; 2. trebuie sæ existe opoziflie – bun sau

ræu, virtute sau viciu, corect sau greøit – trebuie sæ fie o opoziflie, o

forflæ care sæ tragæ într-o parte øi o alta, într-altæ parte; 3. trebuie ca

aceia care se bucuræ de libertatea de alegere, sæ aibæ cunoøtinflæ

despre bine øi ræu, aceasta înseamnæ cæ trebuie sæ øtie care este

diferenfla dintre lucrurile care sunt în opoziflie; øi 4. trebuie sæ pre-

domine o putere descætuøatæ de a alege” (Mormon Doctrine, a doua

ed. [1966], pag. 6).

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A când studiafli Doctrinæ øi legæminte 29. 

Facefli un rezumat al doctrinei

Alegefli patru din întrebærile urmætoare øi ræspundefli la ele din

ceea ce afli învæflat în Doctrinæ øi legæminte 29: 

1. Pe cine va aduna Domnul? Cum vor fi ei adunafli? (vezi v. 1–8).

2. Ce se va întâmpla la a Doua

Venire? (vezi v. 9–13).

3. Ce se va întâmpla înainte de a

Doua Venire? (vezi v. 14–21).

4. Ce se va întâmpla la sfârøitul

celor o mie de ani? (vezi v.

22–30).

A

5. Ce ne învaflæ aceste versete despre Satana øi libertatea de ale-

gere? (vezi v. 35–40).

6. Ce ne învaflæ aceste versete despre Cædere øi despre mântuire?

(vezi v. 40–50).

Cum credefli cæ ar fi sæ slujifli într-o misiune øi sæ predicafli
Evanghelia unor stræini? Poate afli experimentat deja împær-
tæøirea Evangheliei cu cineva care nu este de aceeaøi credinflæ
cu dumneavoastræ. Afli avut emoflii øi v-a fost teamæ puflin?
În Doctrinæ øi legæminte30, fraflii Whitmer au fost chemafli
sæ predice Evanghelia. Aflafli ce le-a spus Domnul fiecæruia
despre teamæ. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 30

Doctrinæ øi legæminte 30:1–2 – „Convins de cætre
aceia cærora nu le-am dat porunci” 
David Whitmer a fost înøelat împreunæ cu toatæ familia sa, de

revelafliile false primite de Hiram Page (vezi D&L 28). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A când studiafli Doctrinæ øi legæminte 30. 

Cum vi se poate aplica aceasta 
dumneavoastræ? 

Doctrinæ øi legæminte 30 cuprinde sfatul Domnului dat prin pro-

fetul Joseph Smith lui David Whitmer (25 de ani), lui Peter

Whitmer, fiul (21 de ani) øi lui John Whitmer (28 de ani). Recitifli

aceastæ secfliune øi ræspundefli la urmætoarele întrebæri: 

1. Ce le-a spus Domnul fraflilor Whitmer despre teamæ? 

2. Citifli versetele 1–2 ca øi cum Domnul v-ar vorbi dumneavoas-

træ. Ce afli vrea sæ facefli pentru a væ asigura cæ nu facefli acele

greøeli? 

A

Necesar (v. 5) – adecvat, dezi-

rabil

Ajutæ-l în toate necazurile
lui (v. 6) – stai alæturi de el

øi împærtæøeøte toate încercæ-

rile lui

A proclama (v. 9) – a declara

Doctrinæ øi 
legæminte 30

David, Peter øi John Whitmer –
„Sæ nu væ fie teamæ” 
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Doctrinæ øi legæminte 31 a fost primitæ aproape în aceeaøi
perioadæ cu secfliunea 30 (vezi introducerea de la D&L 30).
Sfatul Domnului pentru Thomas B. Marsh ilustreazæ cât de
bine îi cunoaøte El pe copiii Sæi. Pe mæsuræ ce citifli promisiu-
nile øi avertizærile pentru Thomas Marsh, avefli în minte fap-
tul cæ el urma sæ devinæ primul preøedinte al Cvorumului
celor Doisprezece Apostoli atunci când acesta avea sæ fie orga-
nizat. Mai târziu, el nu l-a susflinut pe profetul Joseph Smith
øi pânæ la urmæ a pæræsit Biserica cu supærare din cauza pro-
blemei ivite atunci când nu a reuøit sæ-øi corecteze soflia. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 31

Doctrinæ øi legæminte 31:4–5 – „Câmpul care este
alb, gata pentru a fi ars” 

Domnul foloseøte, deseori,

simbolul seceriøului când vor-

beøte despre munca misiona-

ræ (vezi Ioan 4:35–36; D&L

4:4). Când grânele, cum ar fi

grâul, sunt coapte, vârfurile

lor se fac albe, arætând cæ sunt

gata de seceriø. În acele zile,

tulpinile grânelor erau tæiate

cu o seceræ øi legate în mænu-

chiuri, care se numeau snopi.

Dupæ ce erau tæiate grânele,

câmpul era deseori ars pentru a distruge tulpinile ræmase, care se

numeau miriøte. 

Toate acestea sunt o metaforæ pentru munca pe care o fac

misionarii. Ei îi culeg pe aaceia oameni care sunt gata sæ audæ

Evanghelia øi sæ se supunæ pentru a se pregæti de arderea care

va curæfla pæmântul la a Doua Venire a Salvatorului. 

M
a
ri

le
e 

B
. 

C
a
m

p
b

el
l

Seceræ (v. 5) – un cuflit încovo-

iat pentru seceratul grânelor

Încærcat cu snopi (v. 5) –

încærcat cu mænuchi de grâne

(succes în munca misionaræ) 

Plata (v. 5) – remuneraflie

A insulta (v. 9) – a certa cu

disprefl

Doctrinæ øi 
legæminte 31

Thomas B. Marsh – Promisiuni
øi avertizæri

Doctrinæ øi legæminte 31:9–13 – Preflul neascultærii
sfatului, sau cât de bine îi cunoaøte Dumnezeu pe
copiii Sæi
Thomas B. Marsh a fost unul dintre aceia mai capabili conducæ-

tori din primele zile ale restaurærii. El a slujit în câteva misiuni, a

fost chemat apostol atunci când a fost organizat Cvorumul celor

Doisprezece în 1835 øi a devenit primul preøedinte al acestuia.

Dar apoi, a apærut o problemæ în familie øi neascultarea sa faflæ

de sfatul Domnului de „a fi ræbdætor”, „a nu insulta”, „a guver-

na casa cu blândefle”, „a se ruga întotdeauna” øi de „a fi credin-

cios pânæ la sfârøit” (v. 9, 12–13) a dus la apostazia sa. Vârstnicul

George A. Smith, care a fost chemat membru al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli în 1839, a descris ce s-a întâmplat

când preøedintele Marsh a plecat spre Far West, Missouri: 

„Soflia lui Thomas B. Marsh, care era atunci preøedintele Celor

Doisprezece Apostoli øi sora Harris (soflia lui George Harris) au

ajuns la concluzia cæ, pentru a obfline puflin mai multæ brânzæ,

trebuia sæ facæ schimb de lapte. Pentru a se asigura cæ vor lucra

corect, s-a hotærât ca sæ nu opreascæ nici una caimacul (partea

cea mai grasæ a laptelui), ci cæ vor preda laptele cu caimacul. Nu

este ceva deosebit în faptul cæ douæ femei au fæcut schimb de

lapte pentru a face brânzæ. 

Se pare cæ doamna Harris, a respectat înflelegerea øi i-a dus

doamnei Marsh laptele øi caimacul, dar aceasta, dorind sæ facæ

mai multæ brânzæ bunæ, a pæstrat o parte de caimac de la fiecare

vacæ øi i-a trimis doamnei Harris laptele færæ caimac. 

Pânæ la urmæ s-a aflat cæ doamna Marsh a pæstrat caimac øi s-a

ajuns ca problema sæ fie rezolvatæ de cætre Învæflætori. Ei au înce-

put sæ examineze situaflia øi s-a dovedit cæ doamna Marsh a pæs-

trat caimacul øi în consecinflæ, a furat-o pe doamna Harris de

acea parte. 

Învæflætorii au fæcut un apel cætre episcop øi a avut loc un proces

normal în Bisericæ. Preøedintele Marsh nu a considerat cæ epis-

copul le-a fæcut dreptate lui øi sofliei lui, deoarece ei considerau

cæ acel caimac fusese oprit pe drept øi cæ femeia a încælcat legæ-

mântul fæcut. 
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Marsh a fæcut imediat un apel la Înaltul consiliu, care a cercetat

situaflia cu multæ ræbdare øi væ asigur cæ nu au discutat nicioda-

tæ despre aceasta cu cineva din afaræ. Marsh, fiind preøedintele

Celor Doisprezece Apostoli, øi un mare om în Israel, era extrem

de dornic sæ dovedeascæ cæ soflia sa avea un caracter bun, deci a

încercat cu disperare sæ se apere, dar Înaltul consiliu a confirmat

decizia episcopului. 

Marsh, nefiind mulflumit, a fæcut un apel la Prima Preøedinflie

a Bisericii øi Joseph øi consilierii sæi, au fost nevoifli sæ rezolve

cazul, øi au aprobat decizia Înaltului consiliu. 

Aceastæ micæ problemæ, vefli vedea, a pornit un mic scandal, iar

Thomas B. Marsh a declarat atunci cæ el va susfline cæ soflia sa

avea un caracter bun, chiar dacæ va trebui sæ meargæ în iad pen-

tru aceasta. 

Dacæ preøedintele de atunci al Celor Doisprezece Apostoli, omul

care ar fi trebuit sæ fie primul care sæ facæ dreptate øi sæ îndrepte

ræul fæcut, chiar dacæ fusese sævârøit de vreun membru al famili-

ei sale, a luat acea poziflie, ce urma sæ se întâmple? El s-a dus

înaintea unui magistrat øi a jurat cæ ‘mormonii’ erau ostili faflæ de

statul Missouri. 

Declaraflia scrisæ sub juræmânt a adus din partea guvernului din

Missouri un ordin de exterminare, care a alungat din casele lor

øi de pe pæmânturile lor 15.000 de sfinfli øi câteva mii au pierit

din cauza suferinflelor la care au fost expuøi” (în Journal of
Discourses, 3:283–284). 

Preøedintele Gordon B. Hinckley a repetat aceastæ povestire

într-o conferinflæ generalæ øi apoi a fæcut urmætorul comentariu:

„Omul care ar fi trebuit sæ rezolve aceastæ neînflelegere, dar care

în loc de aceasta, a amplificat-o, deranjând funcflionarii Bisericii

pânæ la Preøedinflie, a trecut cu adeværat prin iad din aceastæ

cauzæ. Øi-a pierdut poziflia în Bisericæ. A pierdut mærturia sa

despre Evanghelie. Timp de nouæsprezece ani a træit în særæcie,

întuneric øi amæræciune, experimentând boala øi singurætatea.

A îmbâtrânit înainte de vreme. Pânæ la urmæ, asemeni fiului

rætæcitor din pilda Salvatorului (vezi Luca 15:11–32), el øi-a

recunoscut greøeala øi øi-a croit drum cu mare greutate prin

aceastæ vale øi l-a rugat pe Brigham Young sæ-l ierte øi sæ-i

permitæ sæ fie rebotezat în Bisericæ. Fusese primul preøedinte al

Cvorumului celor Doisprezece, fusese iubit, respectat øi onorat

în zilele Kirtland-ului øi în zilele de început din Vestul îndepær-

tat. Acum el cerea numai sæ fie rânduit diacon øi sæ fie uøier în

casa Domnului” (în Conference Report, apr. 1984, pag. 111; sau

Ensign, mai 1984, pag. 83). 

Dupæ întoarcerea sa în Bisericæ, fratele Marsh a vorbit despre

apostazia sa: 

„Am vrut de multe ori sæ øtiu cum a început apostazia mea øi

am ajuns la concluzia cæ trebuie sæ fi pierdut Spiritul Domnului

din inimæ. 

Urmætoarea întrebare este: Cum øi când ai pierdut Spiritul?’ Am

devenit gelos pe profet øi atunci am început sæ nu mai væd ade-

værul, am neglijat ceea ce era corect øi mi-am petrecut tot timpul

cæutând ceea ce era ræu øi atunci, când diavolul a început sæ mæ

conducæ, a fost uøor ca mintea mea omeneascæ sæ iasæ la ivealæ,

prin uræ, gelozie øi furie. Am simflit asta înæuntrul meu; eram

mânios øi furios; øi Spiritul Domnului nemaifiind prezent, pre-

cum spun scripturile, am fost orbit øi am crezut cæ væd o bârnæ

în ochiul fratelui Joseph, dar nu era decât un pai, iar ochiul meu

era plin cu bârne” (în Journal of Discourses, 5:206–207). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B când studiafliDoctrinæ øi legæminte 31. 

Pregætifli o lecflie 

Folosind ce afli învæflat în Doctrinæ øi legæminte 31 øi în secfliunea

„Înflelegerea scripturilor”, facefli un plan în scris pentru o cuvân-

tare pe care afli putea sæ o avefli la adunarea de împærtæøanie,

referitoare la a urma sfatul dat de Domnul. 

fiinefli o lecflie la o searæ de familie

Din ceea ce afli învæflat din Doctrinæ øi legæminte 31 øi din secfliu-

nea „Înflelegerea scripturilor”, flinefli o lecflie la o searæ de familie

despre învæflæmintele pe care le tragem din secfliunea 31 øi din

viafla lui Thomas B . Marsh. 

Prima oaræ când se menflioneazæ în Doctrinæ øi legæminte
despre trimiterea misionarilor la lamanifli a fost chemarea
Domnului cætre Oliver Cowdery (vezi D&L 28:8). În ace-
eaøi lunæ, septembrie 1830, Peter Whitmer, fiul, a fost
chemat sæ meargæ cu Oliver (vezi D&L 30:5). În luna urmæ-
toare, Parley P. Pratt øi Ziba Peterson au fost chemafli sæ li
se alæture. Pe mæsuræ ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 32,
aflafli ce le-a promis Domnul acestor misionari. Pe mæsuræ
ce studiafli secfliunea „Înflelegerea scripturilor”, vefli afla cum
a fost împlinitæ promisiunea Lui. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 32

Rugæciune (titlul secfliunii) –

implorare

Avocat (v. 3) – apærætor, cel

care pledeazæ cauza lor

Nu trata cu uøurinflæ (v. 5) –

nu glumi cu

Doctrinæ øi 
legæminte 32

O misiune la lamanifli

B

A
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Doctrinæ øi legæminte 32:1 – Cine a fost Parley P. Pratt? 

Doctrinæ øi legæminte 32:2–3 Ce s-a întâmplat în
misiune la lamanifli? 
Acest grup mic de misionari a cælætorit aproape 1500 de mile

(aproximativ 2.400 kilometri) în timpul iernii 1830–1831, mare

parte din drum, pe jos. Ei au prezentat Evanghelia triburilor

de indieni americani nativi din New York, Ohio øi dincolo de

Missouri în teritoriul indian. Missouri se afla atunci la granifla

de vest a Statelor Unite, iar la vest de Missouri era teritoriul

indian. Cel mai mare succes al lor, totuøi, a fost în zona din

jurul Kirtland, Ohio. Ei au gæsit un grup de oameni care aøtep-

tau întoarcerea creøtinætæflii din Noul Testament. În numai trei

sæptæmâni, misionarii au botezat 127 de persoane, dublând

aproape numærul membrilor Bisericii (vezi Church History in
the Fulness of Times, pag. 79–88).

Parley P. Pratt a devenit membru al

Bisericii în 1830 în New York, cu numai

o lunæ înainte de a fi primitæ aceastæ

revelaflie. El a îndeplinit multe che-

mæri de slujire în Bisericæ (vezi

D&L 32, titlul, 1–2; 49:1–3; 50:37;

52:26; 97:3–5; 103 titlul, 30, 37;

124:127–129) øi a fost unul dintre

primii membrii ai Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, care a fost

organizat în 1835. El a scris multe

cuvântæri øi imnuri care au fost publica-

te de Bisericæ øi a fost unul dintre primii

pionieri care au ajuns în Valea Salt Lake. A fost asasinat

în 1857 în timp ce slujea într-o misiune în Arkansas. 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B când studiafli Doctrinæ øi legæminte 32. 

Cum sæ „învefli de la Mine” 

Descriefli care credefli cæ este legætura între a fi „blând øi smerit

în inimæ” (D&L 32:1) øi capacitatea noastræ de a învæfla lucruri

spirituale (vezi, de asemenea, D&L 136:32–33). 

„Eu însumi voi merge cu ei øi voi fi în
mijlocul lor” 

Descriefli o perioadæ când Domnul a fæcut pentru dumneavoas-

træ sau pentru o persoanæ pe care o cunoaøtefli, ce a promis El în

Doctrinæ øi legæminte 32:3 cæ va face pentru misionari. 

B

A
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Un scop principal pentru restaurarea Evangheliei este de a
scoate copiii lui Dumnezeu din apostazie øi din starea lumeas-
cæ øi de a-i pregæti pentru a Doua Venire a lui Isus Hristos
(vezi D&L 1:12–17). În Doctrinæ øi legæminte 33, Domnul a
chemat doi bærbafli la slujire misionaræ pentru a duce în lume
acel mesaj. Pe mæsuræ ce studiafli aceastæ revelaflie, aflafli ce
trebuie sæ facefli pentru a væ pregæti. Cæutafli, de asemenea,
binecuvântærile promise acelor care ajutæ la a avertiza lumea. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 33

Doctrinæ øi legæminte 33:17 – „Læmpile voastre
pregætite øi aprinse” 

Læmpile, uleiul øi Mirele menflionate

în Doctrinæ øi legæminte 33:17 se

referæ la pilda celor zece fecioare pe

care a spus-o Salvatorul (vezi Matei

25:1–13). În acea pildæ, Domnul ne-a

învæflat cæ aceia care nu sunt pregæ-

tifli (læmpile lor s-au stins) pentru

venirea Salvatorului (Mirele), vor fi

alungafli din prezenfla Sa. 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B când studiafli Doctrinæ øi legæminte 33. 

Ilustrafli un verset

Domnul a folosit multe imagini lumeøti în aceastæ revelaflie.

Alegefli una din imaginile din Doctrinæ øi legæminte 33:3, 6–9, 13,

17 øi facefli un desen care sæ ilustreze ce ne învæfla Domnul. Nu

ilustrafli numai ce spune literalmente versetul, ci ce înseamnæ.

Scriefli o explicaflie alæturi de ilustraflie, descriind ce afli desenat

øi de ce. 

A

A afirmat (titlul secfliunii) – a

mærturisit, a declarat cæ este

adeværat

Care desparte (v. 1) – taie

în douæ

Cunoscætor (v. 1) – persoanæ

care øtie

Perversæ (v. 2) – care se încæ-

pæflâneazæ sæ fie rea

Vicleøuguri preofleøti (v. 4) –

predicare pentru a primi

laude øi câøtiguri personale

(vezi 2 Nefi 26:29) 

Încærcat cu snopi (v. 9) –

încærcat cu legæturi de grâne

(succes misionar) 

Doctrinæ øi 
legæminte 33

Sæ ne pregætim pentru a Doua
Venire a lui Isus Hristos

Punefli în aplicare revelaflia

1. Explicafli ce credefli cæ a vrut sæ spunæ Domnul când a descris

lumea în Doctrinæ øi legæminte 33:3,7. 

2. În ce fel se deosebeøte acea descriere de modul în care a des-

cris Domnul lumea în versetele 2 øi 4? 

Orson Pratt a devenit unul dintre
marii apostoli ai zilelor din urmæ.
Observafli ce i s-a spus lui despre
Domnul øi despre el însuøi în
Doctrinæ øi legæminte 34. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 34

Un corn sau trompetæ evreiascæ stræveche, – numitæ shofar – era fæcutæ
dintr-un corn de berbec. 

Doctrinæ øi legæminte 34:1 – Orson Pratt
Orson Pratt a fost botezat pe 19 septembrie 1830, când împlinea

nouæsprezece ani, dupæ ce a auzit mesajul Evangheliei de la fra-

tele sæu mai mare Parley P. Pratt. Ei au fost amândoi chemafli sæ

Înflelege (v. 2) – pricepe 

Ticæloasæ øi perversæ (v. 6) –

coruptæ 

Nu væ reflinefli (v. 10) – nu væ

oprifli

Doctrinæ øi 
legæminte 34

Orson Pratt – „Ridicafli-væ glasul” 

B
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fie apostoli când a fost organizat Cvorumul Celor Doisprezece

Apostoli în 1835. Asemeni fratelui sæu, Orson Pratt a slujit în

multe misiuni pentru Bisericæ (vezi D&L 34, titlul, 1–10; 52:26;

75:14; 103:40; 124:127–129; 136:13). El a scris, de asemenea, multe

cærfli despre subiecte religioase øi øtiinflifice øi a fost primul pio-

nier care a sosit în Valea Salt Lake. El a fost apostol timp de

peste patruzeci øi cinci de ani, pânæ la moartea sa în 1881. 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B când studiafli Doctrinæ øi legæminte 34. 

Comparafli douæ versete

Citifli øi comparafli Ioan 3:16 øi Doctrinæ øi legæminte 34:3. Scriefli

un paragraf descriind ce afli învæflat din aceste versete despre

Tatæl øi Fiul. 

Ce învæflæm despre a Doua Venire a lui
Isus Hristos? 

1. Citifli Marcu 13:32–37 øi

scriefli ce a spus Isus despre

când øi cum va avea loc a

Doua Venire. 

2. Studiafli Doctrinæ øi legæ-

minte 34:6–12 øi explicafli ce

informaflii suplimentare

gæsim acolo despre a doua

Venire. Asigurafli-væ cæ

observafli øi explicafli cuvin-

tele curând, înainte øi repede.

Doctrinæ øi legæminte 35, o revelaflie datæ lui Joseph Smith øi
lui Sidney Rigdon, aratæ cæ Domnul îi cunoaøte personal pe
copiii Sæi. Observafli ce i-a spus Domnul lui Sidney Rigdon
despre trecutul øi despre viitorul sæu. Pe mæsuræ ce studiafli
aceastæ revelaflie, gândifli-væ la modul în care v-a pregætit
Domnul pe dumneavoastræ pentru slujire în împæræflia Sa. 

Doctrinæ øi 
legæminte 35

Sidney Rigdon – un predecesor 

B

A

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 35

Doctrinæ øi legæminte 35:2 – Ce înseamnæ sæ „devinæ
fiii lui Dumnezeu?” 
Noi tofli suntem copii de spirit ai Tatælui nostru Ceresc (vezi

Faptele apostolilor 12:9). Totuøi, pentru a træi din nou împreunæ

cu El, trebuie sæ fim næscufli din nou, spiritual, prin ispæøirea lui

Isus Hristos (vezi Mosia 5:7–8). 

Doctrinæ øi legæminte 35:3 – „slujitorul Meu, Sidney” 

Doctrinæ øi legæminte 35:11 – „pustiire asupra
Babilonului” 
Babilonul este un simbol al ræutæflii omeneøti care a adus pæcat

øi suferinflæ în toate popoarele. Toatæ ræutatea aceasta va fi înde-

pærtatæ la a Doua Venire a lui Isus Hristos. 

Doctrinæ øi legæminte 35:13 – Ce înseamnæ a „zdrobi
nafliunile”? 
În zilele lui Joseph Smith, a distruge însemna a separa grâul de

paie sau de pleavæ. În timpurile Vechiului Testament grâul era

separat pe o suprafaflæ duræ øi apoi trecea un bou peste el (vezi

Deuteronom 25:4) sau se bætea cu un bæfl (vezi Rut 2:17).

Domnul a folosit acea imagine în Doctrinæ øi legæminte 35:13

pentru a descrie modul în care îi separæ misionarii pe aceia

drepfli de aceia ræi, folosind „bæflul” cuvântului lui Dumnezeu

(vezi 1 Nefi 11:25). 

Sidney Rigdon era pastor în Kirtland,

Ohio. S-a alæturat Bisericii în 1830 dupæ

ce a citit, rugându-se, Cartea lui

Mormon. El a slujit ca secretar al pro-

fetului Joseph Smith øi consilier în

Prima Preøedinflie din 1833 pânæ în

1844 (vezi titlul secfliunii 35 din

D&L, 3–6; 58:50; 57–58; 71:1; 76, titlul,

11–15; 90:6, 21; 93:44, 51; 102:3;

124:126). Dupæ moartea lui Joseph

Smith , Sidney Rigdon a încercat sæ

preia controlul Bisericii din mâinile

Celor Doisprezece Apostoli øi a fost exco-

municat din Bisericæ în septembrie 1844. 

Nebunia øi. . . lucruri abomi-
nabile (v. 7) – prostie øi ræutate

Scut (v. 14) – ceva care ocro-

teøte (un scut era o piesæ de

armuræ micæ øi rotundæ, care

se purta de obiaceia pe brafl) 

A le încinge coapsele (v. 14) –

a-i ajuta sæ fie pregætifli

Înfruntafli (v. 25) – amestecafli

cu alte popoare pentru ca sæ

nu se mai recunoascæ identi-

tatea lor
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Doctrinæ øi legæminte 35:20–21 – Traducerea Bibliei
fæcutæ de Joseph Smith (TJS) 
Multe pærfli importante din Biblie s-au pierdut sau au fost schim-

bate (vezi 1 Nefi 13:24–29) øi Domnul i-a poruncit profetului

Joseph Smith sæ facæ multe corecturi la ea (vezi D&L 35:20; 41:7;

45:60–61; 73:3–4; 93:53). În Doctrinæ øi legæminte 35, Domnul i-a

poruncit lui Sidney Rigdon sæ scrie în timp ce profetul dicta

schimbærile (vezi v. 20). Aceastæ versiune este cunoscutæ ca

Traducerea lui Joseph Smith (TJS). Unele schimbæri se gæsesc în

notele de subsol ale Bibliei pe care o avefli dumneavoastræ sau în

anexa dinainte de hærfli. Când Joseph Smith lucra la traducerea

Bibliei, Domnul i-a dat revelaflii care explicau multe pærfli (vezi

D&L 76; 77; 86; 91; 93; 113; 132; vezi, de asemenea, Moise; Joseph

Smith – Matei; „Traducerea Bibliei fæcutæ de Joseph Smith”, pag.

3 a acestui îndrumar de studiu). 

Studierea scripturilor
Realizafli una dintre activitæflile urmætoare (A–C) când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 35. 

Explicafli doctrina
1. Însemnafli cuvântul unul de fiecare datæ când apare în

Doctrinæ øi legæminte 35:2. 

2. Explicafli ce înseamnæ unul în acest verset øi ce ne învaflæ des-

pre relaflia dintre Tatæl Ceresc, Fiul Sæu, Isus Hristos øi noi

(vezi, de asemenea, Ioan 17). 

Identificafli „Lucrarea mai mare” 

Recitifli sfatul dat de Domnul lui Sidney Rigdon în Doctrinæ øi

legæminte 35:3–6. Explicafli în ce fel lucrarea la care a fost chemat

Sidney Rigdon era „mai mare” decât ce fæcuse înainte (vezi, de

asemenea, secfliunea „Înflelegerea scripturilor”,corespunzætoare

D&L 35:3). 

Explicafli cum funcflioneazæ

În Doctrinæ øi legæminte 35:20, Domnul a explicat cæ scripturile

au fost date „pentru salvarea aleøilor Mei”. În versetul 21, lui i s-

a spus în ce fel ne pot ajuta scripturile sæ fim salvafli. Folosind

urmætoarele referinfle øi propriile dumneavoastræ idei, explicafli

în ce mod ne ajutæ scripturile: 

1. sæ auzim glasul Domnului (vezi, de asemenea, D&L 18:34–36). 

2. sæ-L vedem (vezi, de asemenea, Matei 5:8). 

3. sæ fim prezenfli la a Doua Venire (vezi, de asemenea, Joseph

Smith – Matei 1:37). 

4. sæ fim purificafli (vezi, de asemenea, Moroni 7:48). 

C

B

A

Credefli cæ Domnul øtie cu adeværat cine suntefli dumnea-
voastræ? Øtie, øi aceastæ revelaflie este o altæ ilustrare a cât de
bine îi cunoaøte El pe copiii Sæi. Pe mæsuræ ce studiafli
Doctrinæ øi legæminte 36, încercafli sæ væ imaginafli cæ sun-
tefli în locul lui Edward Partridge. Ce credefli cæ a vrut sæ væ
spunæ Domnul? 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 36

Doctrinæ øi legæminte 36:1– Edward Partridge
Edward Partridge a auzit prima datæ

despre Evanghelia restauratæ prin

octombrie 1830, când misionarii care

au fost trimiøi la lamanifli s-au oprit

în Kirtland, Ohio, în drum spre

Missouri (vezi D&L 28:8; 32:2–3).

Totuøi, el nu s-a alæturat Bisericii

decât câteva luni mai târziu. Lucy

Mack Smith, mama profetului, a

scris urmætoarele despre decizia lui

Edward Partridge de a fi botezat: „În

luna decembrie a aceluiaøi an [1830],

Joseph a stabilit o întrunire în casa noastræ.

În timp ce predica, Sidney Rigdon øi Edward Partridge au venit

øi s-au aøezat pe scaune în mijlocul congregafliei. Când Joseph a

terminat discursul sæu, el le-a dat posibilitatea de a vorbi tutu-

ror celor care doreau sæ facæ vreo remarcæ. Dupæ aceasta, dom-

nul Partridge s-a ridicat øi a spus cæ fusese în Manchester,

pentru a obfline mai multe informaflii cu privire la doctrina pe

care o predicam noi; dar, negæsindu-ne, i-a întrebat pe vecinii

noøtri despre caracterul nostru, despre care ei au afirmat cæ a

fost impecabil, pânæ când Joseph ne-a înøelat [pe ei] în privinfla

Cærflii lui Mormon. El a spus, de asemenea, cæ s-a plimbat prin

ferma noastræ øi a observat ordine øi dovezi de hærnicie care

erau uøor de væzut; øi væzând cât am sacrificat de dragul credin-

flei noastre øi auzind cæ nimeni nu se îndoia de sinceritatea noas-

træ, în afara lucrurilor referitoare la religia noastræ, el a crezut

mærturia noastræ øi a fost gata sæ fie botezat, „dacæ”, a spus el,

„mæ va boteza fratele Joseph”. (History of Joseph Smith, pag.

191–192). El a fost botezat de Joseph Smith pe 11 decembrie 1830. 

Un model de evlavie (titlul

secfliunii) – un exemplu de

devotament faflæ de

Dumnezeu

Generaflie ticæloasæ (v. 6) –

popor rebel sau care nu se

lasæ îndrumat uøor

Doctrinæ øi 
legæminte 36

Edward Partridge – „Unul dintre cei
mai importanfli oameni ai Domnului” 

48

34190_171_21-40.qxd  08-02-2006  1:27 PM  Page 48



Edward Partridge a devenit, mai târziu, primul episcop al

Bisericii (vezi titlul D&L 35; titlul secfliunii 36, 1–7; 41:9–11; 42:10;

50:39; 51:1–4; 52:24; 57:7; 58:14–16, 24–25, 61–62; 60:10; 64:17;

124:19) øi a suferit multe persecuflii în Missouri. El a murit ca

membru credincios al Bisericii în 1840 în Nauvoo, Illinois, la

vârsta de patruzeci øi øapte de ani. 

Doctrinæ øi legæminte 36:2 – „Îmi voi aøeza mâna
Mea pe tine” 
Referitor la Doctrinæ øi legæminte 36:2, vârstnicul Harold B. Lee,

atunci membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a

spus: „Domnul spune aici, cæ atunci când unul dintre slujitorii

Sæi autorizafli îøi aøeazæ mâinile având autoritate, pe capul unei

persoane pentru a o binecuvânta, este ca øi cum El însuøi Øi-ar

pune mâna împreunæ cu ei pentru a efectua acea rânduialæ.

Astfel începem sæ vedem cum Îøi manifestæ El puterea printre

oameni prin slujitorii Sæi cærora le-a conferit cheile autoritæflii”

(Be Secure in the Gospel of Jesus Christ, Brigham Young University

Speeches of the Year [11 feb. 1958], pag. 6).

Doctrinæ øi legæminte 36:6 – „Smulgefli-væ din foc,
urând pânæ øi veømintele mânjite de carne” 
Pentru a opri ræspândirea bolilor în timpurile Vechiului

Testament, Domnul le-a poruncit celor care erau afectafli sæ trea-

cæ printr-un proces de curæflare care includea arderea tuturor

hainelor contaminate (vezi Leviticul 13:47–59). În Doctrinæ øi

legæminte 36:6 Domnul fæcut o comparaflie între a fi curæflat de

boalæ øi a fi curæflat de pæcat (vezi, de asemenea, Iuda 1:23;

Alma 5:57). 

Vârstnicul Spencer W. Holland, atunci membru al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, a explicat nevoia de a schimba condi-

fliile care duc la pæcat: „Pentru a abandona pæcatul, un om nu tre-

buie sæ aøtepte doar circumstanfle mai bune. El trebuie sæ le facæ.

S-ar putea sæ fie nevoie sæ urascæ veømintele mânjite øi sæ-i fie

scârbæ de pæcat. Trebuie sæ fie sigur nu numai cæ a abandonat

pæcatul, dar øi cæ a schimbat circumstanflele care au dus la pæcat.

El trebuie sæ evite locurile, condifliile øi circumstanflele unde a

apærut pæcatul, pentru cæ acestea pot sæ-l provoace din nou. El

trebuie sæ se îndepærteze de oamenii cu care a fost comis pæcatul.

Nu trebuie sæ urascæ persoanele implicate, dar trebuie sæ le evite

pe ele øi tot ce este asociat cu pæcatul ” (The Miracle of Forgiveness
[1969], 171–172). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B când studiafli Doctrinæ øi legæminte 36. 

Scriefli în jurnal

Scriefli în caietele dumneavoastræ, descriind cum v-afli fi simflit

dacæ afli fi fost Edward Partridge øi Domnul v-ar fi spus ce a

fæcut în Doctrinæ øi legæminte 36. 

Explicafli ce afli învæflat

Dupæ ce afli citit Doctrinæ øi legæminte 36:2 øi secfliunea

„Înflelegerea scripturilor”, corespunzætoare acelui verset, expli-

cafli ce afli învæflat despre primirea preofliei. 

B

A

Succesul misionarilor care s-au oprit în Kirtland, Ohio, în
drumul lor spre Missouri pentru a duce Evanghelia la lama-
nifli ( vezi D&L 32:1–3) a mærit semnificativ numærul mem-
brilor Bisericii. În numai trei sæptæmâni, ei au botezat 127 de
persoane, lucru care aproape a dublat numærul Bisericii care
exista de opt luni. În timp ce atmosfera în Kirtland era favo-
rabilæ, în New York au continuat persecufliile. Pe mæsuræ ce
citifli Doctrinæ øi legæminte 37–38, aflafli care sunt poruncile
øi instrucfliunile pe care le-a dat Domnul Bisericii pentru a
ajuta la soluflionarea acelei probleme. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 37

Doctrinæ øi legæminte 38

Serafic (v. 1) – angelic

Rupt (v. 8) – sfâøiat

A domni (v. 12) – a domina

Binevoiesc (v. 18) – consider

cæ e potrivit

Nefiind pærtinitor (v. 26) – nu

îl favorizeazæ pe unul în detri-

mentul altuia

Necesar (v. 1, 3) – adecvat,

dezirabil

Doctrinæ øi 
legæminte 37–38

Adunafli-væ în Ohio øi
scæpafli de duømani
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Doctrinæ øi legæminte 38:12 – „Seceræ pæmântul,
pentru a aduna neghina” 

Acest verset se referæ la pilda

Salvatorului despre grâu øi

neghinæ (vezi Matei 13:24–30,

36–43; vezi, de asemenea,

D&L 86:1–7). 

Doctrinæ øi legæminte
38:30 – „Dacæ suntefli
pregætifli, sæ nu væ fie
teamæ” 
Preøedintele Spencer W.

Kimball ne-a învæflat: „O persoanæ trebuie sæ studieze, sæ medi-

teze, sæ învefle scripturile øi sæ-øi clædeascæ mærturia astfel încât

sæ fie pregætitæ sæ predea øi sæ instruiascæ. Domnul a spus: ‘Dacæ

suntefli pregætifli, sæ nu væ fie teamæ’ øi speranfla noastræ este din

copilærie, de-a lungul anilor pânæ la maturitate cæ lecfliile preda-

te în organizafliile auxiliare, la seminar øi institut, la serile de

familie, în adunærile de împærtæøanie øi în alte locuri, vor pregæti

fiecare tânær astfel încât sæ elimine teama” („Advice to a Young

Man: Now Is the Time to Prepare”, New Era, iunie 1973, pag. 9). 

Doctrinæ øi legæminte 38:32 – „Eu væ voi da vouæ
legea Mea” 
Aceastæ promisiune a fost împlinitæ când profetul Joseph Smith a

primit revelaflia din Doctrinæ øi legæminte 42, în Kirtland, Ohio. 

Doctrinæ øi legæminte 38:32 – „Înzestrafli cu putere
de sus” 
Vârstnicul Bruce R. McConkie, care a fost membru al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, ne-a învæflat: „În aceastæ dispensaflie,

dupæ ce vârstnicii au primit darul Duhului Sfânt øi începând

devreme, din ianuarie 1831, Domnul a început sæ le reveleze cæ

avea pregætitæ o înzestrare pentru aceia credincioøi (D&L [38:32];

43:16), ‘o binecuvântare care nu este cunoscutæ copiilor oamenilor.’

(D&L 39:15) În iunie 1833, el a spus: ‘V-am dat porunca sæ con-

struifli o casæ, în care casæ plænuiesc sæ îi înzestrez cu putere de sus

pe cei pe care i-am ales; pentru cæ aceasta este promisiunea pe care

Tatæl v-a fæcut-o; de aceea, væ poruncesc sæ ræmânefli ca øi apostolii

Mei, în Ierusalim.’ (D&L 95:8–9; 105:11–12, 18, 33.)” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 vol. [1966–1973], 1:859).

Studierea scripturilor
Realizafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 37–38. 

Comparafli aceste revelaflii cu propria
dumneavoastræ viaflæ

1. Ce a spus Domnul Bisericii sæ facæ din cauza duømanilor din

zona New York? 

2. Membrii Bisericii se pot înfrunta astæzi cu altfel de duømani, dar

Domnul încæ oferæ sfaturi pentru a scæpa de ei. Facefli o listæ cu

sfaturile Domnului pe care le-a dat în zilele noastre pentru a ne

ajuta sæ scæpæm da pericolele pe care le înfruntæm. 

A

Sfætuifli un prieten

Sæ presupunem cæ avefli un prieten care a luat niøte decizii greøi-

te øi acum suferæ øi este mâhnit. Folosind ce afli învæflat în

Doctrinæ øi legæminte 38:1–12, scriefli prietenului dumneavoastræ

un bilet, oferind cât de multe motive putefli gæsi în aceste verse-

te pentru ca acesta sæ-L urmeze pe Domnul øi sæ asculte de sfa-

tul Lui, decât sæ asculte de lume. 

Calitæfli øi capacitæfli în Sion

În Doctrinæ øi legæminte 38:18–42, Domnul l-a învæflat pe profetul

Joseph despre Sionul, sau „pæmântul fægæduinflei”, pe care

puteau sæ-l construiascæ sfinflii dacæ erau credincioøi. 

1. Desenafli douæ coloane în caietele dumneavoastræ. În prima

coloanæ, facefli o listæ cu ce ne învaflæ aceste versete despre

cum ar fi un astfel de pæmânt. În a doua, facefli o listæ cu felul

în care trebuie sæ fie sfinflii pentru a fi demni de un asemenea

pæmânt al fægæduinflei. 

2. Scriefli un paragraf explicând în ce fel ar fi acest pæmânt dife-

rit de locul în care træim noi acum øi ce v-ar plæcea cel mai

mult din modul de a træi pe acel pæmânt promis. 

De ce credefli cæ este atât de greu sæ schimbafli o deprindere
sau un obiaceia? Lucrurile care amintesc de acea deprindere
fac schimbarea mai uøoaræ sau mai dificilæ? James Covill a
fost într-o astfel de situaflie. El fusese pastor baptist timp de
patruzeci de ani, atunci când s-a dus la profetul Joseph Smith
pentru o revelaflie. Observafli promisiunile øi avertizærile
pe care i le-a dat Domnul în Doctrinæ øi legæminte 39.
Observafli apoi în Doctrinæ øi legæminte 40 ce a ales el sæ
facæ øi care au fost consecinflele. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 39

Doctrinæ øi legæminte 40

Imediat (v. 2) – færæ întârziere 

Jumætatea timpului (v. 3) –

mijloc sau moment principal

Reværsat (v. 8) – trimis, dat

A retrage mâna de la judeca-
ta nafliunilor (v. 16, 18) – a

refline pedeapsa

A tæia via (v. 17) – a îngriji øi

a pregæti

Sfinflit (v. 18) – sfânt

Osana (v. 19) – vine de la un

cuvânt în ebraicæ, însemnând

„Salveazæ-ne acum, ne rugæm” 

Doctrinæ øi 
legæminte 39–40

James Covill- Promisiuni fæcute
øi promisiuni pierdute 

C

B
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Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A øi activitatea B sau C când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 39–40. 

O schimbare tragicæ a inimii

Desenafli în caietele dumneavoastræ, douæ inimi øi scriefli deasu-

pra uneia „este” øi deasupra celeilalte „era”. 

1. Citifli titlul secfliunii 39 din Doctrinæ øi legæminte øi versetele

7–13. Scriefli în prima inimæ ce a spus Domnul despre

inima lui James Covill øi ce a fost chemat sæ facæ datoritæ

acestui lucru. 

A

2. Citifli titlul secfliunii 40 din Doctrinæ øi legæminte øi versetele 1–3.

Scriefli în a doua inimæ cum s-a schimbat inima lui James øi de

ce s-a schimbat. Explicafli, de asemenea, ce a spus Domnul cæ i

se va întâmpla din cauza acestei schimbæri. 

3. Comparafli ce i s-a întâmplat lui James Covill cu pilda pe care

a dat-o Domnul în Marcu 4:3–9, 14–20. Care dintre pæmânturi-

le descrise acolo se aseamænæ cel mai mult cu inima lui James

Covill. 

Scriefli un anunfl pentru gæsirea unui
loc de muncæ

Doctrinæ øi legæminte 39:10–24 descrie câteva responsabilitæfli

importante ale misionarilor. Gândifli-væ la modul în care este scris

în ziar un anunfl pentru oferirea unui loc de muncæ. Folosind

informafliile din acele versete, scriefli cum trebuie sæ se poarte

misionarii øi ce trebuie sæ facæ ei. Începefli anunflul dumneavoas-

træ: „Se cautæ: Misionari care sæ slujeascæ cu timp deplin”. 

Scriefli o poveste

Citifli Doctrinæ øi legæminte 40:1–3, care spune de ce James Covill

nu a urmat îndrumærile Domnului. Scriefli, apoi, o poveste scur-

tæ, fictivæ, despre o persoanæ din zilele noastre care are aceleaøi

slæbiciun ca øi James Covill, dar care reuøeøte sæ treacæ peste ele,

sæ se supunæ Domnului øi sæ slujeascæ într-o misiune. 

C

B

51

„Aaceia ani în care activitæflile mormonismului erau în cea mai

mare parte concentrate în Ohio øi Missouri au fost printre aceia

mai importanfli øi mai tragici ani din istoria [Bisericii]. În aceastæ

perioadæ a fost stabilitæ organizarea de bazæ a guvernærii Bisericii;

multe doctrine fundamentale øi distinctive au fost declarate de

cætre Joseph Smith; lucrarea s-a ræspândit pentru prima datæ în

stræinætate; øi în paralel cu aceastæ dezvoltare, Biserica a fost

subiectul unor intense persecuflii care i-a costat viafla pe unii, øi

de pe urma cærora, tofli sfinflii au suferit enorm. 

În timp ce în amândouæ locafliile aveau loc evenimente contem-

porane [în acelaøi timp], comunicarea dintre cele douæ grupuri

era limitatæ din cauza dificultæflilor de transport, deøi conducæto-

rii Bisericii cælætoreau dintr-o parte în alta de câte ori era nevoie”

(Hinckley, Truth Restored, pag. 41). 

Profetul Joseph Smith øi familia sa s-au mutat în Ohio în
lunile ianuarie øi februarie ale anului 1831. Pânæ când au

Doctrinæ øi 
legæminte 41

Ce este un adeværat discipol? 

ajuns acolo, numærul membrilor Bisericii din acea zonæ
crescuse la aproape trei sute. Mulfli dintre convertiflii noi
veneau dintr-o grupare religioasæ cunoscutæ ca „discipoli.”
Pentru cæ erau atât de noi în Evanghelie, ei au adus cu ei
ceea ce Profetul a numit „unele nofliuni neobiønuite øi spiri-
te false” (D&L 41, titlul secfliunii). Timp de câteva luni,
chiar øi dupæ ce s-au alæturat Bisericii, aceøti convertifli au
continuat sæ practice ceea ce se numea „bun comun”, sau
pæstrarea tuturor proprietæflilor în comun. Dar a apærut
discordie între ei cu privire la modul în care trebuia sæ
funcflioneze sistemul. Referitor la aceasta, John Whitmer a
scris: „Discipolii au avut toate lucrurile în comun øi se
îndreptau foarte repede cætre distrugere din punct de vedere
al lucrurilor temporale, pentru cæ ei înflelegeau din ceea ce
citeau din scripturi, cæ ceea ce aparflinea unui frate, aparfli-
nea tuturor fraflilor, deci îøi luau hainele øi alte bunuri unii
altora øi le foloseau færæ sæ aibæ permisiune, lucru care a
adus confuzie øi dezamægire, pentru cæ nu înflelegeau
scriptura” (citat din „Church History”, Journal of

History, ian. 1908, pag. U50)

Biserica în Ohio øi Missouri 
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Edward Partridge

Ce i se cere de fapt unei persoane care doreøte sæ fie discipol
al lui Isus Hristos? Pe mæsuræ ce studiafli Doctrinæ øi legæ-
minte 41, observafli ce a spus Domnul despre cine este øi
cine nu este discipolul Sæu. Din ceea ce a spus Domnul des-
pre Edward Partridge, credefli cæ el s-a calificat pentru a fi
un adeværat discipol? Dumneavoastræ v-afli califica? 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 41

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A øi B când citifli Doctrinæ øi legæminte 41. 

De ce trebuie sæ væ dorifli sæ fifli ucenic? 

La fel ca în zilele lui Joseph Smith, în lume sunt multe idei diferi-

te despre ce înseamnæ sæ fii un adeværat ucenic al lui Isus Hristos. 

1. Din ceea ce afli citit în Doctrinæ øi legæminte 41:1–6, facefli un

rezumat a ceea ce a spus Isus cæ este un ucenic (vezi, de ase-

menea, D&L 6:32; 41:5; 52:40). 

2. Din ce afli învæflat din acele versete, de ce afli dori dumnea-

voastræ sæ fifli numit ucenic? 

Cum este astæzi? 

Edward Partridge a fost chemat primul episcop în Bisericæ (vezi

D&L 41:9–12). Din acel moment, mii de bærbafli credincioøi au

acceptat chemarea de a sluji ca episcop. Întrebafli-l pe episcopul

dumneavoastræ sau preøedintele de ramuræ actual sau pe unul

care a slujit înaintea acestuia, ce semnificaflie au pentru dânsul

urmætoarele expresii: „Am chemat,” „glasul Bisericii,” „rânduit

ca episcop” øi „inima sa este puræ.” Scriefli ræspunsurile lui în

caietele dumneavoastræ. 

B

A

Au declarat (v. 1) – au spus

cæ au credinflæ, dar de fapt nu

o aveau 

Ucenic (v. 5) – adept credin-

cios øi supus

Este bine (v. 6–7) – corect,

potrivit

Comerflul sæu (v. 9) – afacerile

sale de pælærier

Vicleøug (v. 11) – necinste,

înøelætorie

Unii dintre aceøti convertifli de la început au fost confuzi
cu privire la modul în care îi influenfleazæ Spiritul pe aceia
credincioøi. John Corrill, un convertit din vremurile de
început din Ohio, a fost deranjat de comportamentul
unora care au pretins cæ au primit revelaflie:
„Ei se guvernau într-o manieræ neobiø-
nuitæ, imitând uneori faptele indie-
nilor, alergând uneori prin câmp,
urcându-se pe buøteni de copaci øi
predicând de acolo, ca øi cum ar fi
fost în mijlocul unei congregaflii, –
fiind tot timpul atât de aprofundafli
în viziuni, încât aparent erau
insensibili la tot ce se întâmpla în
jurul lor” (citat din Church History

in the Fulness of Times, pag. 92). 

Domnul le-a poruncit membrilor Bisericii sæ se mute la
Ohio øi le- a spus cæ acolo El le va da legea Sa (vezi D&L
38:32). Doctrinæ øi legæminte 42 a fost datæ pentru a împlini
acea promisiune. O parte din aceastæ revelaflie explicæ legea
consacrærii. Ce øtifli dumneavoastræ despre aceastæ lege? Se
mai practicæ øi astæzi? Pe mæsuræ ce studiafli aceastæ secfliu-
ne, gândifli-væ la cât de diferitæ ar fi lumea dacæ tofli ar træi
în acord cu poruncile date în ea. Gândifli-væ cu atenflie la ce
porunci trebuie sæ væ supunefli cu mai multæ sârguinflæ pen-
tru a væ pregæti de a Doua Venire a lui Isus Hristos. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 42

Doctrinæ øi legæminte 42:12 – Ce este „plinætatea
Evangheliei”? 

Preøedintele Joseph Fielding Smith a

explicat care a fost semnificaflia atunci

când Domnul a declarat despre Cartea

lui Mormon cæ ea cuprinde plinætatea

Evangheliei: „Unii oameni øi-au pus

întrebæri cu privire la aceasta, pentru

cæ în Cartea lui Mormon nu este scris

nimic despre cæsætoria veønicæ øi des-

pre botezul pentru aceia morfli. O lec-

turæ fæcutæ cu atenflie, va aræta cæ

Domnul nu spune cæ aceasta cuprinde toate principiile în depli-

nætatea lor, ci plinætatea necesaræ pentru fondarea Bisericii Sale

øi a Evangheliei Sale. . . . Sæ nu uitæm cæ botezul pentru morfli

nu este doctrinæ nouæ, ci doar aplicarea principiului botezului

pentru aceia morfli. În ceea ce priveøte legæmintele veønice, acestea

Include (titlul secfliunii) –

cuprinde, acoperæ

A pæcætui (v. 10) – a nu se

supune poruncilor

Articole (v. 13) – instrucfliuni,

îndrumæri

A se lipi (v. 22) – a fi credin-

cios, loial

A consacra (v. 30–31) – a da

Administrator (v. 32) – un slu-

jitor de încredere cæruia i se dæ

responsabilitatea de a avea

grijæ de bunurile stæpânului

Surplus (v. 33) – în plus

Combinaflii secrete (v. 64) –

oameni ræi care plænuiesc în

ascuns sæ facæ ræu 

A mustra (v. 68) – a certa, a

gæsi vinæ 

Remunerare (v. 72) – platæ 

Imoralitate (v. 74) – pæcat

sexual 

A se împæca 88) – a fi din nou

prieten cu cineva, a se întâlni

din nou

Mustrat (v. 90) – corectat 

Mustrat (v. 91–92) – admo-

nestat 

Doctrinæ øi 
legæminte 42

Legea Domnului pentru Biserica Sa
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sunt predate în toate scripturile. Principiile fundamentale prin

care este organizatæ Biserica øi prin care oamenii sunt aduøi la

pocæinflæ se aflæ toate în simplitatea Cærflii lui Mormon. Mai

mult, înflelesul cuvântului ‘plinætate’ aøa cum este folosit în

scripturi este ‘abundenflæ’ sau suficient pentru scopul propus.

În timp ce am avut revelate toate cheile, autoritæflile øi principii-

le necesare pentru a aduce oamenii înapoi în prezenfla lui

Dumnezeu în exaltare, dacæ ei li se supun, mai sunt încæ multe

principii ale adeværului de revelat, dar care nu ne sunt date

din cauza lipsei noastre de credinflæ øi supunere. (Vezi 3 Nefi

26:8–9)”. (Church History and Modern Revelation, 1:76–77). 

Doctrinæ øi legæminte 42:18 – Uciderea, un pæcat
de neiertat
„Cel de-al doilea mare pæcat este sæ ucizi – aceasta înseamnæ,

sæ verøi cu bunæ-øtiinflæ sânge nevinovat. Referitor la acest

pæcat, Domnul a spus: ‘Sæ nu ucizi; øi acela care va ucide nu va

avea iertare în aceastæ lume, nici în lumea ce va veni.’ (D&L

42:18). Acesta este un pæcat de neiertat, ceea ce înseamnæ cæ Isus

Hristos nu poate plæti preflul (sau ‘ispæøi’ sau ‘ierta’) cerut de

încælcarea legii. Acest pæcat este unul care se poate ierta, totuøi,

dacæ, pæcætosul poate sæ plæteascæ pânæ la urmæ întregul prefl øi

astfel, poate sæ fie primit într-o stare de iertare. Unul dintre

motivele pentru care acest pæcat este de neiertat este cæ iertarea

se bazeazæ pe pocæinflæ øi un ucigaø nu se poate pocæi pe deplin

de acest pæcat pentru cæ nu poate restitui viafla pe care a luat-

o” (Daniel H. Ludlow, A Companion to Your Study of the Book of
Mormon [1976], pag. 222). 

Doctrinæ øi legæminte 42:30–39 – Legea consacrærii
A „consacra” ceva înseamnæ a-l dedica pentru un scop spe-

cial. Legea consacrærii ne învaflæ cæ toate lucrurile îi aparflin

Domnului øi cæ tot ce ne-a dat trebuie folosit pentru a ajuta la

clædirea împæræfliei Sale pe pæmânt (D&L 104:11–18). În primele

zile ale Bisericii, membrii care au ales sæ træiascæ în acord cu

aceastæ lege, i-au dat, sau consacrat, banii øi proprietæflile epis-

copului øi au primit în schimb (bani, proprietæfli øi alte respon-

sabilitæfli) pentru a le administra. Ce primeau de la episcop

devenea proprietatea lor øi membrii foloseau ce au primit

pentru a se îngriji de nevoile lor øi de lucrurile pe care øi le

doreau. Ce produceau øi era mai mult decât aveau nevoie, era

înapoiat episcopului pentru aceia særaci øi nevoiaøi (vezi D&L

42:30–39; 51:2–9). Legea consacrærii a fost datæ pentru a-i ajuta

pe membri sæ biruie egoismul øi sæ-i pregæteascæ de a træi în

împæræflia celestialæ. (Vezi, de asemenea, Moise 7:16–19.) 

O perioadæ, unii membrii ai Bisericii au încercat sæ træiascæ

legea consacrærii într-o grupare numitæ „Ordinul unit”, dar

nu au putut træi aceastæ lege pe deplin (vezi D&L 105:1–5; 9–13).

Astæzi, zeciuiala, darul de post, programul Bisericii pentru

bunæstare, chemærile în Bisericæ øi învæflæmântul de acasæ øi

învæflæmântul prin vizite ne ajutæ sæ ne pregætim sæ træim

legea consacrærii (vezi D&L 119, titlul secfliunii). Preøedintele

Spencer W. Kimball ne-a învæflat: „Consacrarea este dæruirea

timpului, talentelor øi bunurilor unei persoane pentru a se

îngriji de aceia aflafli în nevoi – fie cæ sunt spirituale, fie mate-

riale – øi pentru a clædi împæræflia Domnului. În proiectele de

bunæstare, membrii se consacræ atunci când lucreazæ la pro-

iecte de producflie, doneazæ lucruri la Deseret Industries (lanfl

de magazine care aparfline Bisericii în care se doneazæ bunuri

pentru a fi apoi vândute la prefluri foarte mici, în special celor

nevoiaøi), îøi dæruiesc capacitæflile profesionale, oferæ daruri de

post generoase øi participæ la proiectele de slujire ale episcopii-

lor sau cvorumurilor. Ei îøi consacræ timpul acasæ sau în învæ-

flæmântul de acasæ. Noi consacræm atunci când oferim de la

noi” (în Conference Report, oct. 1977, pag.124; sau Ensign, nov.

1977, pag.78).

Doctrinæ øi legæminte 42:46 – Cum poate fi moartea
„dulce”? 
Preøedinetele Ezra Taft Benson ne-a învæflat: „Trebuie sæ ne

amintim cæ de partea cealaltæ este o mare reuniune de familie øi

multæ bucurie. Aceastæ despærflire øi separarea noastræ reprezin-

tæ reuniunea øi întoarcerea lor acasæ. Când este cazul, plângem

pierderea celor care mor,’ pentru cæ Domnul ne-a poruncit

aceasta (vezi D&L 42:45). Dar noi primim prin Mângâietor o

mare consolare cæ cei care mor în Domnul nu vor gusta

moartea, pentru cæ ea va fi dulce pentru ei’ (D&L 42:46)” (The
Teachings of Ezra Taft Benson [1988], pag. 33). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea B øi C øi una din activitæflile A sau D în timp

ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 42. 

Un model pentru primirea revelafliei

În Doctrinæ øi legæminte 42:1–3, Domnul a promis vârstnicilor

Bisericii Lui cæ dacæ vor face anumite lucruri, vor primi revela-

flia pe care o cæutau (care a fost secfliunea 42). 

1. Analizafli versetele 1–3 øi enumerafli cerinflele Domnului pen-

tru ca ei sæ primeascæ aceastæ revelaflie. 

2. Cum ar putea sæ væ ajute aceasta sæ primifli revelaflie de la

Domnul în familia dumneavoastræ? 

A

Vârstnicii Bisericii sunt chemafli sæ
slujeascæ celor bolnavi.

Noi putem sæ contribuim la ajuta-
rea celor nevoiaøi prin oferirea unui
dar de post generos.

“Iubeøte-fli nevasta cu toatæ inima
ta øi lipeøte-te de ea øi de nimeni
altul”(D&L 42:22).

Moartea este tristæ, dar nu este
înspæimântætoare pentru aceia
neprihænifli. 
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Selectafli o idee importantæ

Doctrinæ øi legæminte 42 confline multe instrucfliuni pentru sfinfli.

Revizuifli fiecare din urmætoarele øase seturi de versete. Selectafli

o instrucfliune øi explicafli de ce este importantæ pentru membrii

de astæzi: 

1. versetele 11–17

2. versetele 18–29

3. versetele 30–39

4. versetele 40–52

5. versetele 61–69

6. versetele 74–93

Cum credefli cæ va fi Sionul? 

În Doctrinæ øi legæminte 42:9, 16–55, Domnul a explicat ce fel de

viaflæ va træi poporul Sæu în Noul Ierusalim. Din ce afli citit în

acele versete øi din secfliunea “Înflelegerea scripturilor,” realizafli

una din urmætoarele activitæfli: 

1. Descriefli în ce fel credefli cæ ar fi viafla diferitæ dacæ afli træi

într-o societate asemænætoare aceleia. Includefli cel puflin øapte

exemple de diferenfle în modul de viaflæ øi scriefli pentru fieca-

re exemplu câte un numær de verset. 

2. Scriefli o povestire, ca o introducere în jurnal, care sæ descrie

cum ar fi o zi din viafla dumneavoastræ dacæ afli træi în Noul

Ierusalim. În povestirea dumneavoastræ, includefli cum credefli

cæ ar fi casa, comunitatea øi viafla øcolaræ, precum øi numærul

versetului pentru fiecare exemplu pe care îl folosifli. 

Completafli Tabelul

Domnul a folosit cuvântul a întreba de trei ori în Doctrinæ øi legæ-

minte 42:61–68. Desenafli un tabel similar celui de mai jos în caie-

tele dumneavoastræ øi cæutafli versetele pentru a completa tabelul. 

Biserica exista de mai puflin de un an când profetul Joseph
Smith a primit revelaflia din Doctrinæ øi legæminte 43. Mulfli
membri nu au înfleles procesul øi ordinea prin care se primeø-
te revelaflia. Domnul a explicat înainte despre revelaflie (vezi

Doctrinæ øi 
legæminte 43
Modalitæfli în care ne

vorbeøte Domnul

De ce este important sæ
øtim aceasta?

Întrebafli de ce?Doctrinæ øi
legæminte 42

Versetul 61

Versetul 62

Versetul 68

D

C

B D&L 21; 28; 42), dar acele revelaflii nu fuseseræ publicate
încæ øi nu erau la îndemâna tuturor. Prin urmare, s-au fæcut
greøeli care au dus uneori la confuzie øi chiar la dezamægire.
De exemplu, chiar înainte ca aceastæ revelaflie sæ fie datæ, o
femeie din Kirtland, Ohio, a pretins cæ este profeteasæ øi a
încercat sæ îi facæ pe mulfli din Bisericæ sæ urmeze învæflæturi-
le øi presupusele ei profeflii. 

Pe mæsuræ ce citifli Doctrinæ øi legæminte 43, cæutafli ce a spus
Domnul despre modul în care este datæ revelaflia Bisericii øi
despre îndatoririle fiecærui membru. Observafli, de asemenea,
ce a spus Domnul despre modurile în care vorbeøte lumii pe
lângæ ce spune prin profefli, precum øi motivele pentru care
doreøte ca noi sæ ascultæm mesajul Lui. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 43

Doctrinæ øi legæminte 43:2–5 – Doar preøedintele
Bisericii primeøte revelaflii pentru toatæ Biserica

Referitor la principiile revelafliei în Bisericæ, preøedintele James

E. Faust, consilier în Prima Preøedinflie, a explicat: 

„Revelaflia continuæ øi conducerea în Bisericæ vin prin preøedin-

tele Bisericii øi el niciodatæ nu va duce în eroare pe sfinfli. 

“. . . Membrii individuali ai Bisericii pot sæ primeascæ revelaflii

pentru chemærile lor proprii, în domeniile asupra cærora au res-

ponsabilitate øi pentru familiile lor. Ei nu pot sæ primeascæ

instrucfliuni spirituale pentru aceia care au o autoritate mai

mare. 

“. . . Aceia care susflin cæ primesc revelaflie directæ de la

Dumnezeu pentru Bisericæ în afara ordinii stabilite øi canalului

de preoflie sunt înøelafli. Aceasta este valabil øi pentru oricine îi

urmeazæ” (în Conference Report, apr. 1996, pag. 6; sau Ensign,
mai 1996, pag. 7). 

Guvernarea (titlul secfliunii) –
conducerea

Loc (v. 4) – situaflie

Va intra pe poartæ (v. 7) –Va

fi botezat øi va urma celelalte

porunci ale Domnului

A edifica (v. 8) – A înælfla

Sfinflit, a sfinfli (v. 9, 11, 16) –

Fæcut pur øi sfânt

Væ vefli obliga voi înøivæ
(v. 9) – Legæmânt

Purificare (v. 11) – Curæflare

Îmbræcæminte (v. 13) – haine

Înzestrat (v. 16) –

Binecuvântat, i s-a dat un dar

Se va face auzit (v. 18, 21–23)

– va vorbi

Nafliunile adormite (v. 18) –

Mulflimile de oameni care au

murit

Încingefli-væ coapsele (v. 19)

– Pregætifli-væ pe voi înøivæ

Fie robi, fie liberi (v. 20) –

Atât robi, cât øi oameni liberi

Furtuni (v. 25) – Ploi distru-

gætoare

Molime (v. 25) – Ciumæ

Mânia indignærii Mele (v.

26) – Furia Mea

Mileniu (v. 30) – Perioada de

o mie de ani când Hristos va

domni pe pæmânt

A fi schimbat (v. 32) – A muri

øi a fi înviat

Solemnitatea (v. 34) – Lucruri

sfinte
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Revelaflia pentru Bisericæ vine întotdeauna prin aceia pe care Dumnezeu i-a
chemat sæ conducæ Biserica Sa. 

Doctrinæ øi legæminte 43:31 – Satana va fi legat în
timpul Mileniului

Preøedintele George Q. Cannon, care a fost consilier în Prima

Preøedinflie, ne-a învæflat: „Noi vorbim despre faptul cæ Satana

va fi legat. Satana va fi legat prin puterea lui Dumnezeu; dar el

va fi legat øi prin hotærârea oamenilor lui Dumnezeu de a nu

asculta de el, de a nu fi guvernafli de el” (Gospel Truth: Discourses
and Writings of President George Q. Cannon, selecflii Jerreld L.

Newquist, 2 volume. [1957–1974], 1:86).

Studierea scripturilor
Realizafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–D) când

studiafliDoctrinæ øi legæminte 43. 

Ce afli spune dumneavoastræ? 

Imaginafli-væ cæ afli întâlnit un om care a spus cæ a citit Cartea lui

Mormon øi crede cæ este adeværatæ. El a spus øi cæ a avut câteva

experienfle spirituale deosebite øi a primit revelaflii importante

pe care trebuie sæ le cunoascæ toatæ Biserica. În caietul dumnea-

voastræ, scriefli cel puflin trei principii gæsite în Doctrinæ øi legæ-

minte 43:1–7 care væ pot ajuta sæ nu fifli înøelat într-o situaflie ca

aceasta. Ce i-afli spune acelei persoane? 

Cum sæ avem întruniri eficiente ale
Bisericii 

1. În Doctrinæ øi legæminte 43:8–10, Domnul ne-a învæflat ce tre-

buie sæ se întâmple când suntem “adunafli laolaltæ” în întru-

niri øi clase din cadrul Bisericii. Enumerafli ce a spus El cæ

trebuie sæ facem. 

2. Referitor la scopul adunærii de împærtæøanie, preøedintele

Spencer W. Kimball ne-a învæflat: „Dacæ dumneavoastræ cân-

tafli øi væ rugafli øi luafli din împærtæøanie cu demnitate, putefli

sæ stafli pânæ la sfârøitul orei în contemplare evlavioasæ cu

folos, chiar dacæ vorbitorul nu este foarte talentat. Este res-

ponsabilitatea dumneavoastræ sæ facefli ca întrunirile sæ fie

valoroase prin contribuflie individualæ” (The Teachings of
Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], pag. 514–515).

Luând în considerare sfatul preøedintelui Kimball, descriefli

trei lucruri pe care putefli sæ le facefli mai des pentru a fi siguri

cæ ceea ce a descris Domnul în Doctrinæ øi legæminte 43:8–10

se întâmplæ în adunærile Bisericii la care participafli. 

B

A

Multiple modalitæfli de a vorbi

1. Analizafli Doctrinæ øi legæminte 43:17–25 øi enumerafli modali-

tæflile prin care Domnul a spus cæ vorbeøte El oamenilor de pe

pæmânt. Cuvintele a se face auzit, a chema øi glasul væ vor ajuta

sæ gæsifli aceste diferite modalitæfli. 

2. De ce credefli cæ Domnul foloseøte aøa de multe modalitæfli

pentru a vorbi oamenilor? Ce modalitæfli suplimentare putefli

sæ adæugafli la listæ, din experienfla dumneavoastræ sau din

experienfla altora? 

Enumerafli unele comori

Reflectând la sfatul Domnului de a “pæstra aceste lucruri în inima

voastræ”(D&L 43:34), enumerafli trei învæflæturi din Doctrinæ øi

legæminte 43 pe care afli dori sæ le memorafli. Explicafli de ce afli

ales fiecare din aceste învæflæturi. Împærtæøifli-le cu un membru al

familiei sau cu un prieten. 

Imaginafli-væ cæ stafli în bisericæ øi se anunflæ cæ în douæ sæptæ-
mâni va avea loc o conferinflæ de flæruø. Un prieten se apleacæ
spre dumneavoastræ øi spune, „Nu îmi place sæ pierd întruni-
rile obiønuite din Bisericæ din cauza conferinflelor de flæruø. În
definitiv, de ce avem conferinfle de flæruø?” Ce explicaflie i-afli
da? În Doctrinæ øi legæminte 44, Domnul porunceøte Bisericii
sæ se adune pentru o conferinflæ. Motivele pentru aceasta øi
binecuvântærile pe care le-a promis El sunt valabile øi astæzi
pentru episcopiile, ramurile, flæruøii, districtele, misiunile øi
conferinflele noastre generale. 

Studierea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 44

În conformitate cu (titlu) – în

acord cu

Legæturæ (v. 5) – Plan sau

schemæ

Doctrinæ øi 
legæminte 44
Scopul conferinflelor

D

C
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Doctrinæ øi legæminte 44:2–5 – Binecuvântærile 
conferinflelor
Vârstnicul Howard W. Hunter, pe atunci membru al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, a spus: „O conferinflæ este o perioa-

dæ de renaøtere spiritualæ, când cunoøtinflele øi mærturiile cæ

Dumnezeu træieøte îi binecuvânteazæ pe aceia care sunt credin-

cioøi sunt mærite øi întærite. Este timpul când înflelegerea cæ Isus

este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu, este aprinsæ în inimi-

le celor care au determinarea de a-L sluji øi a-I pæstra poruncile.

Conferinfla este timpul când conducætorii noøtri ne dau instruc-

fliuni inspirate pentru conduita vieflilor noastre – timpul când

sufletele noastre sunt miøcate øi se iau decizii de a fi mai buni

sofli øi soflii, tafli øi mame, fii øi fiice mai ascultætoare, prieteni øi

vecini mai buni” (în Conference Report, oct. 1981, pag.15; sau

Ensign, nov. 1981, pag. 12).

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A în timp ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 44. 

Puterea unei conferinfle

1. Potrivit cu Doctrinæ øi legæminte 44:1–5, ce a promis Domnul

dacæ vârstnicii s-ar supune cu credinflæ poruncii de a se întruni

în conferinfle? Cum pot acele promisiuni sæ fie împlinite în

conferinflele de azi? 

2. Scriefli despre timpul când dumneavoastræ afli fost binecuvân-

tafli sau afli træit o creøtere spiritualæ datoritæ a ceea ce s-a spus

sau s-a fæcut într-o conferinflæ de episcopie, de flæruø sau confe-

rinflæ generalæ. Sau scriefli un raport scurt despre unele mesaje

importante care au fost transmise în timpul unei conferinfle

recente de episcopie, de flæruø sau a unei conferinfle generale. 

Ce simflifli când væ gândifli la a Doua Venire a lui Isus
Hristos? Preøedintele Joseph Fielding Smith a spus: „Noi
aøteptæm cu neræbdare acea perioadæ. Speræm sæ vinæ; ne
rugæm pentru ea. Aceia drepfli se vor bucura când El va
veni, pentru cæ atunci va veni pe pæmânt pacea [øi] drepta-
tea la oameni” (Doctrines of Salvation, 3:14). 

Doctrinæ øi legæminte 45 ne reveleazæ despre a Doua Venire.
Profetul Joseph Smith a spus cæ aceastæ revelaflie a adus
bucurie sfinflilor într-o perioadæ când multe lucruri minci-
noase au fost spuse øi scrise despre Bisericæ øi când membrii
au fost persecutafli (vezi D&L 45, titlul secfliunii). Pe mæsuræ
ce citifli aceastæ revelaflie, analizafli cum ar putea mesajul ei sæ
aducæ bucurie în timpul persecufliilor. Cum ar putea sæ væ
aducæ bucurie în timp de încercæri sau când alflii ræspândesc
bârfe despre dumneavoastræ sau religia dumneavoastræ? 

Doctrinæ øi 
legæminte 45

A Doua Venire a lui Isus Hristos

A

Studierea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 45

Doctrinæ øi legæminte 45:22–23 – „Sfârøitul lumii” 
Potrivit lui Joseph Smith – Matei 1:4, „sfârøitul lumii” se referæ

la distrugerea celor ræi. 

Doctrinæ øi legæminte 44:23–26 – Ce perioade din
istorie sunt discutate în aceastæ profeflie? 
Înflelegem mai bine ce ne-a învæflat Isus Hristos în Doctrinæ øi

legæminte 45:16–59 când cunoaøtem mai bine douæ întrebæri pe

care I le-au adresat apostolii din vechime lui Isus. În primul rând,

ei au vrut sæ øtie când urma sæ fie distrus templul din Ierusalim.

Au circulat (titlul secfliunii) –

au fost ræspândite

Sæ îmbræfliøeze (titlul secfliu-

nii) – sæ accepte

Toate oøtirile lor (v. 1) – Pe

tofli aceia care fac parte din ele

Avocat (v. 3) – apærætor, cel

care pledeazæ cauza ta

Steag (v. 9) – steag sau drapel

Mântuire (v. 17, 46) – eliberare

Restaurare (v. 17) – a forma

din nou, adunare

Distrugere, devastare (v. 19,

21, 31, 33) – rævæøire, distructiv

Rest (v. 24, 43) – o parte micæ

sau o bucatæ

Nedreptæflile se vor înmulfli
(v. 27) – vor fi multe pæcate

Preceptele (v. 29) – porunci,

reguli

Generaflie (v. 30–31) – o

perioadæ de timp

A Muri (v. 31) – a trece în

nefiinflæ

Urgie (v. 31) – o mare distru-

gere sau nenorocire

Diferite (v. 33) – variate

Înfrunzesc (v. 37) – frunze

care cresc

Acest loc (v. 43) – Ierusalim

(unde a fost Isus când a flinut

prima Sa predicæ) 

Acest munte (v. 48) – muntele

Mæslinilor deasupra

Ierusalimului

A despica (v. 48) – taie în douæ

Nebunia (v. 49) – nebunie

Calamitate (v. 50) – dezastru

Batjocoritor (v. 50) – cineva

care trateazæ lucrurile sacre

cu disprefl

A se lamenta (v. 53) – a jeli, a

simfli o tristefle adâncæ

Nafliunile pægâne (v. 54) –

aceia care nu au auzit despre

Evanghelie sau despre Hristos

Refugiu (v. 66) – adæpost,

siguranflæ

Teribil (v. 70) – formidabil, de

nebiruit
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În al doilea rând, doreau sæ øtie despre a Doua Venire a lui Isus,

când aceia ræi vor fi distruøi øi Hristos va domni ca Rege al regilor

(vezi Matei 24:3; Joseph Smith – Matei 1:4). Ucenicii Lui au crezut

cæ acele evenimente vor avea loc în aceeaøi perioadæ de timp, dar

Isus i-a învæflat cæ ele se vor întâmpla în perioade diferite. În

Doctrinæ øi legæminte 45:18–21, Salvatorul vorbeøte în general des-

pre distrugerea templului. În versetele 22–24, El explicæ care este

legætura dintre cele douæ întrebæri. Versetele de la 25 la 53 se refe-

ræ la profefliile despre ultimele zile øi a Doua Venire, iar versetele

54–59 sunt despre Mileniu sau perioada de o mie de ani în care

Hristos va domni pe pæmânt. 

Doctrinæ øi legæminte 45:25–31 – „Vremurile
neamurilor” 
Preøedinetele Ezra Taft Benson ne-a învæflat: 

„Domnul a numit aceste zile în care træim noi, ‘vremurile neamu-

rilor.’ Nafliunile neamurilor sunt aøa numitele nafliuni creøtine –

America de Nord øi de Sud øi nafliunile europene din care prove-

nim. ‘Vremurile neamurilor’ se referæ la aceea perioadæ de timp

cuprinsæ între momentul restaurærii Evangheliei în lume (1830) øi

momentul când Evanghelia va fi din nou predicatæ evreilor –

dupæ ce neamurile o vor respinge. Domnul a explicat aceasta astfel: 

‘Øi când vremurile neamurilor se vor împlini, o luminæ va ræsæri

printre aceia care stau în întuneric øi va fi plenitudinea

Evangheliei Mele; 

Dar ei nu o primesc; pentru cæ ei nu væd lumina øi îøi întorc inimile

lor de la Mine din cauza preceptelor oamenilor. 

Øi în aceastæ generaflie, vremurile neamurilor se vor împlini.’

(D&L 45:28–30; subliniere adæugatæ.) 

Noi vom øti când se aproprie plenitudinea timpului neamurilor

prin aceste semne: 

‘Øi, în acea zi, se va auzi de ræzboaie øi veøti de ræzboaie øi

întreg pæmântul va fi tulburat øi oamenii îøi vor da inimile øi ei

vor spune cæ Hristos întârzie venirea Sa pânæ la sfârøitul lumii. 

Øi dragostea oamenilor se va ræci øi nedreptæflile se vor înmulfli.’

(D&L 45:26–27.) 

‘Øi din nou, aceastæ Evanghelie a împæræfliei va fi predicatæ în toatæ

lumea, pentru a fi o mærturie pentru toate nafliunile; øi atunci, va

veni sfârøitul sau distrugerea celor ræi’ (TJS – Matei 24:32).

„Nu suntem noi oare martori ai împlinirii acestor semne în ziua

de azi? Evanghelia a fost predicatæ tuturor nafliunilor care permit

misionarilor noøtri sæ pætrundæ în flærile lor. Biserica prosperæ øi

creøte. Totuøi, cu o furie care nu se diminueazæ øi cu îngrijorarea

cæ timpul sæu este scurt – øi într-adevær este – Satana, acel mare

adversar al tuturor oamenilor, încearcæ sæ distrugæ tot ce ne este

drag” („Prepare Yourself for the Great Day of the Lord”, New
Era, mai 1982, pag. 47). 

Doctrinæ øi legæminte 45:32 – „Locuri sfinte” 
Salvatorul a spus cæ uce-

nicii Sæi nu vor trece prin

toate judecæflile teribile

ale ultimelor zile, dacæ

vor sta în locurile sfinte.

Care sunt aceste locuri

sfinte? Preøedintele Ezra

Taft Benson ne-a învæflat:

„Bærbaflii øi femeile sfinte stau în locuri sfinte øi aceste locuri sfin-

te constau în templele noastre, capelele noastre, casele noastre øi

flæruøii Sionului” (Come unto Christ [1983], pag.115). 

Domnul a revelat despre aceste locuri sfinte în Doctrinæ øi legæ-

minte 45:64–71, unde a predicat despre adunarea sfinflilor øi sta-

bilirea Sionului. 

Doctrinæ øi legæminte 45:60–61 – A tradus Joseph
Smith Noul Testament? 
Doctrinæ øi legæminte 45:60–61 se referæ la versiunea Bibliei rege-

lui Iacov tradusæ de Joseph Smith (TJS). (Pentru mai multe infor-

maflii, vezi secfliunea „Înflelegerea scripturilor” corespunzætoare

Doctrinei øi legæmintelor 35:20–21 pag. 46); Ghidul pentru scrip-

turi, „Traducerea lui Joseph Smith”, pag. 206).

Doctrinæ øi legæminte 45:68 – Ce este Sionul? 
Vezi informaflia despre Sion în „Oameni øi termeni din Doctrinæ

øi legæminte” (pag. 233).

Studierea scripturilor
Realizafli trei dintre urmætoarele activitæfli (A–E) când

studiafliDoctrinæ øi legæminte 45. 

De ce trebuie sæ ascultafli? 

1. Cæutafli øi marcafli în Doctrinæ øi legæminte 45:1–15 cuvintele øi

expresiile care ne invitæ sæ-L “ascultæm” pe Domnul (cæutafli,

de asemenea, cuvinte øi expresii precum “ascultafli”, “auzifli”

øi “pleacæ-fli urechea”, care sunt invitaflii de a asculta). De câte

ori am fost invitafli sæ-L ascultæm? 

2. Enumerafli ce ne învaflæ acele versete despre Isus Hristos care

sæ ne dea motive bune de a-L asculta. 

3. Din lista dumneavoastræ, alegefli unul din motive øi explicafli

de ce este important pentru dumneavoastræ. 

4. Când credefli cæ este cel mai greu sæ-L asculfli pe Domnul? În

ce fel væ va ajuta lista dumneavoastræ sæ ascultafli de El mai

mult în vieflile dumneavoastræ? 

Organizafli øi punefli în aplicare 
informafliile

1. Desenafli urmætorul tabel în caietele dumneavoastræ, având o

coloanæ pentru fiecare perioadæ de timp importantæ despre

care a vorbit Salvatorul în Doctrinæ øi legæminte 45:16–59. În

fiecare coloanæ, scriefli ce a spus El cæ se va întâmpla în decur-

sul acestei perioade de timp. 

2. De ce credefli cæ ne-a dat Domnul aceste informaflii? 

3. Explicafli cel puflin douæ modalitæfli în care informafliile din

aceastæ revelaflie ar putea fi importante în vieflile dumnea-

voastræ. 

Timpul
mileniului 

Timpul celei
de-a Doua

Veniri

Timpul
neamurilor

Timpul
apostolilor

lui Isus

Evenimente profeflite în Doctrinæ øi legæminte 45

B

A

57

34190_171_41-62.qxd  08-02-2006  1:23 PM  Page 57



Analizafli mesajul

Isus a spus cæ ucenicii Sæi au fost tulburafli din cauza a ceea ce

le-a spus El (vezi D&L 45:34). 

1. Recitifli Doctrinæ øi legæminte 45:26–34 øi enumerafli ce a spus

Isus care ar fi putut sæ-i neliniøteascæ sau sæ-i îngrijoreze. 

2. Recitifli versetele 35–44. Ce a spus Isus cæ ar da ucenicilor Sæi

motive bune “sæ nu fie tulburafli” (v. 35) în ciuda evenimente-

lor pe care le-a profeflit. 

„Lucruri mari væ aøteaptæ” 

Imaginafli-væ cæ episcopul sau preøedintele de ramuræ v-a rugat

sæ flinefli o cuvântare despre ultimele zile øi despre a Doua Venire

a lui Isus Hristos. El a spus cæ mulfli oameni se concentreazæ asu-

pra aspectelor negative ale ultimelor zile, dar el doreøte ca dum-

neavoastræ sæ subliniafli evenimentele pozitive pe care aceia

drepfli le pot aøtepta cu neræbdare. El, de asemenea, doreøte ca

dumneavoastræ sæ subliniafli ce putem face noi pentru a fi pregæ-

tifli sæ-L întâlnim pe Salvator cu bucurie când va veni. Facefli o

listæ cu ideile din Doctrinæ øi legæminte 45 pe care dumneavoas-

træ afli dori sæ le includefli în aceastæ cuvântare. Însemnafli verse-

tele în care se regæseøte fiecare idee. 

Protecflie în mijlocul ræutæflii

1. Potrivit cu Doctrinæ øi legæminte 45:32, cum vor evita ucenicii

Domnului ræutatea din zilele din urmæ? 

2. Ce informaflii suplimentare a dat Domnul în versetele 62–71? 

3. Ce altceva putefli dumneavoastræ sæ adæugafli din ceea ce

Domnul a spus în Doctrinæ øi legæminte 115:5–6? 

4. Scriefli despre modurile în care Biserica este un loc de “pace”,

“siguranflæ” sau “refugiu” pentru dumneavoastræ. 

Dupæ cum afli învæflat deja, Biserica restauratæ era în primii
ani ai existenflei sale, plinæ de membri neræbdætori øi devo-
tafli, dar lipsifli de experienfla modului în care lucreazæ

Doctrinæ øi 
legæminte 46
Darurile spiritului

E

D

C Domnul. Ei aveau nevoie de îndrumare în privinfla modului
în care vroia Domnul sæ se facæ lucrurile în Biserica Sa.
Doctrinæ øi legæminte 46, a fost primitæ ca ræspuns la între-
bærile øi confuzia referitoare la modul în care se conduc
întrunirile øi la modul în care se înflelegeau diferitele daruri
ale Duhului Sfânt care sunt promise credincioøilor. În aceas-
tæ revelaflie se gæseøte modul în care sunt date aceste daruri,
exemple ale diferitelor daruri øi instrucfliunile privitoare la
modul de folosire a darurilor. 

Studierea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 46

Doctrinæ øi legæminte 46:11 – Fiecæruia îi este dat
un dar
Vârstnicul Marvin J. Ashton, care a fost membru al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, a spus: 

„Una din cele mai mari tragedii ale vieflii, mi se pare mie, este

atunci când o persoanæ se clasificæ pe ea însæøi ca neavând talen-

te sau daruri. Când, în dezgust sau descurajare, ne permitem sæ

atingem nivele depresive ale disperærii din cauza auto-evaluærilor

greøite, atunci aceasta este o zi tristæ pentru noi øi o zi tristæ în

ochii lui Dumnezeu. Nu este numai incorect ca noi sæ ajungem la

concluzia cæ nu avem nici un dar atunci când ne judecæm singuri

dupæ staturæ, inteligenflæ, media notelor, bogæflie, putere, poziflie

socialæ sau înfæfliøare exterioaræ, ci este øi lipsit de logicæ. . . .

Dumnezeu ne-a dat fiecæruia dintre noi unul sau mai multe

talente speciale. . . . Stæ în puterea fiecæruia dintre noi sæ caute øi

sæ dezvolte talentele care i-au fost date. Trebuie sæ ne amintim cæ

fiecare dintre noi este fæcut dupæ chipul lui Dumnezeu øi cæ nu

existæ persoane care sæ nu aibæ importanflæ. Fiecare este impor-

tant pentru Dumnezeu øi pentru semenii lui” (în Conference

Report, oct. 1987, pag. 23 sau Ensign, nov. 1987, pag. 20).

Doctrinæ øi legæminte 46:11–29 – Este aceasta o listæ
completæ a darurilor spirituale? 
Vârstnicul Bruce R. McConkie, care a fost membru al Cvorumului

Celor Doisprezece Apostoli, a menflionat cæ: „darurile spirituale

sunt færæ sfârøit în ceea ce priveøte numærul øi sunt infinite în varie-

tate. Acele scrise pe listæ în cuvântul revelat sunt simple ilustraflii ale

reværsærii færæ limite de har divin pe care un Dumnezeu milostiv îl

dæ celor care Îl iubesc øi Îl slujesc” (A New Witness for the Articles of
Faith [1985], pag. 371). Pe lângæ Doctrinæ øi legæminte 46, liste cu

daruri spirituale se gæsesc øi în 1 Corinteni 12 øi Moroni 10. 

A pæcætuit (v. 4) – a comis o

faptæ rea

S-a pocæit (v. 4) – s-a cæit

Sinceritate (v. 5–6, 8) – sincer,

cu mare grijæ øi atenflie

Cu mânæ liberæ (v. 7) –

generos

Abætufli din drum (v. 7) –

duøi în rætæcire

Sæ risipeascæ în plæcerile lor
(v. 9) – fac lucruri din motive

egoiste

Potrivit (v. 15) – în acord cu,

corespunzætor

Sæ discearnæ, a discerne (v 23,

27) – a øti øi a înflelege diferen-

flele, a judeca

58

34190_171_41-62.qxd  08-02-2006  1:23 PM  Page 58



Vârstnicul Marvin J. Ashton a enumerat câteva daruri despre

care nu se vorbeøte prea mult: „Darul de a cere; darul de a

asculta; darul de a auzi øi de a folosi un glas blând øi liniøtit;

darul de a putea plânge; darul de a evita certurile; darul de

a fi plæcut; darul de a evita repetarea în van; darul de a cæuta

ceea ce este corect; darul de a nu judeca; darul de a se uita la

Dumnezeu pentru a primi îndrumare; darul de a fi ucenic;

darul de a se îngriji de alflii; darul de a medita; darul de a oferi

rugæciuni; darul de a depune o mærturie frumoasæ; øi darul de

a primi Duhul Sfânt” (în Conference Report, oct. 1987, pag. 23;

sau Ensign, nov. 1987, pag. 20).

Doctrinæ øi legæminte 46:15 – „Diferite moduri de
administrare” 
„Diferitele moduri de administrare” se referæ la administrarea

conducætorilor preofliei din Bisericæ. 

Doctrinæ øi legæminte 46:16 – „diferitele lucræri” 
„Sæ cunoascæ diferitele lucræri” înseamnæ sæ øtie dacæ o mani-

festare spiritualæ este sau nu de la Domnul (vezi, de asemenea,

Joseph Smith – Matei 1:22). 

Doctrinæ øi legæminte 46:24–25 – Darul limbilor øi
darul interpretærii limbilor
Aceste daruri sunt de cele mai multe ori manifestate în Bisericæ

în timpul muncii misionare atunci când misionarii învaflæ limbi

stræine øi simpatizanflii pot înflelege Evanghelia care le este pre-

datæ øi pot obfline mærturii. Profetul Joseph Smith ne-a învæflat:

„Limbile au fost date pentru scopul de a predica celor a cæror

limbæ nu este înfleleasæ; aøa cum a fost în ziua Cinzecimii, etc.,

øi nu este neapæratæ nevoie ca sæ fie predate limbi stræine în

Bisericæ, pentru cæ orice persoanæ care are Duhul Sfânt poate

vorbi despre Dumnezeu în propria sa limbæ la fel cum poate

vorbi într-o alta; pentru cæ credinfla nu vine prin semne, ci prin

auzirea cuvântului lui Dumnezeu” (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, pag. 148–149). 

Studierea scripturilor
Realizafli douæ dintre activitæflile urmætoare (A–C) când

studiafliDoctrinæ øi legæminte 46. 

Aflafli ræspunsul Domnului

1. Citifli titlul secfliunii Doctrinæ øi legæminte 46. Ce sfat a vrut sæ

dea Domnul în aceastæ revelaflie? 

2. Conform versetelor 1–8, ce a sfætuit Domnul privitor la aceste

lucruri? 

3. Ce informaflii suplimentare obflinem din ceea ce ne-a învæflat

Domnul în 3 Nefi 18:28–32? 

Sæ-i ajutæm pe membrii noi sæ înfleleagæ

Enumerafli trei idei care credefli cæ ar fi important sæ fie înflelese

de cætre noii membri ai Bisericii despre darurile Spiritului aøa

cum se explicæ în Doctrinæ øi legæminte 46. Notafli versetul sau

versetele unde afli gæsit fiecare idee øi explicafli pe scurt de ce afli

ales-o. 

Sæ cæutæm darurile 

1. Din Doctrinæ øi legæminte 46:8–12, enumerafli ce vrea Domnul

sæ înflelegem despre darurile Spiritului. 

2. Gândifli-væ la darurile Spiritului menflionate în versetele 13–27

øi de cætre vârstnicul Ashton în secfliunea „Înflelegerea scriptu-

rilor” corespunzætoare versetelor 11–29. Scriefli despre douæ

daruri pe care afli vrea sæ le avefli. Explicafli de ce afli vrea sæ le

avefli – având în minte ce a spus Domnul în versetele 8–12. 

Din ziua în care a fost organizatæ Biserica, Domnul a
poruncit sæ fie pæstrate registre øi scrieri istorice (vezi D&L
21:1). Scripturile ne învaflæ cæ vom fi judecafli dupæ cærflile øi
registrele care sunt pæstrate (vezi Apocalipsa 20:12; D&L
128:7). Povestirile exacte au reprezentat o importantæ sursæ
de predare a Evangheliei øi de clædire a mærturiei începând
cu zilele lui Adam (vezi Moise 6:5–6, 45–46; 1 Nefi 3:19–20;
Mosia 1:2–5). Pe mæsuræ ce citifli Doctrinæ øi legæminte 47,
chemarea lui John Whitmer de a fi istoricul Bisericii, gân-
difli-væ la cum vi s-ar putea aplica øi dumneavoastræ atunci
când pæstrafli povestiri importante. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 47

Funcflie (titlul secfliunii) – che-

mare sau poziflie

Necesar (v. 1–2) – potrivit, de

dorit

Cu regularitate (v. 1) – sæ

pæstreze cu consecvenflæ, cu

exactitate

Doctrinæ øi 
legæminte 47

Chemarea de a fi istoric

C

B

A
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Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A când studiafliDoctrinæ øi legæminte 47. 

Sæ øtii ce sæ scrii

1. Potrivit cu Doctrinæ øi legæminte 47, cum avea sæ øtie John

Whitmer ce sæ scrie ca istorie? 

2. În ce moduri afli fost dumneavoastræ binecuvântafli pentru cæ

cineva a pæstrat o scriere istoricæ? 

3. În ce moduri ar putea fi o binecuvântare pentru alflii ceva ce

scriefli dumneavoastræ? 

Preøedintele Spencer W. Kimball, ne-a sfætuit: „Luafli un carneflel, . . . un
jurnal care sæ reziste în timp øi poate, îngerii vor cita din el pentru veønici-
tate. Începefli astæzi øi scriefli în el unde væ ducefli øi de unde venifli, gânduri-
le dumneavoastræ cele mai profunde, împlinirile øi eøecurile dumneavoastræ,
prieteniile øi triumfurile dumneavoastræ, ideile øi mærturiile dumneavoas-
træ”(“ ‘The Angels May Quote from It’, “New Era, oct. 1975, pag. 5).

Membrii Bisericii au continuat sæ se adune în Kirtland,
Ohio, ca ræspuns la revelaflia datæ în decembrie 1830 (vezi
D&L 37; vezi, de asemenea, D&L 38). Conducætorii øtiau,
totuøi, cæ nu Kirtland era locul pentru Sion. Pe de altæ
parte, ei nu øtiau unde va fi Sionul. Cât timp trebuia sæ
locuiascæ membrii în Kirtland? Vor sta acolo puflin timp
înainte de a pleca spre Sion? Doctrinæ øi legæminte 48 a fost
primitæ ca ræspuns la întrebærile profetului Joseph Smith
privitoare la aceste lucruri. Aceastæ revelaflie reprezintæ unul
dintre multele exemple din scripturi care aratæ cæ Domnul
dæ sfaturi pentru lucruri temporale øi cæ deseori, lucrurile
temporale influenfleazæ lucrurile spirituale. 

Doctrinæ øi 
legæminte 48

Cumpærarea de teren în Kirtland

A

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 48

Doctrinæ øi legæminte 48:6 – Adunarea are loc sub
îndrumarea Primei Preøedinflii
Nu trebuie sæ ne læsæm înøelafli cu privire la adunarea sfinflilor

sau la clædirea Sionului în zilele din urmæ. Dupæ cum a spus

Preøedintele Harold B. Lee: „Domnul a plasat în mod clar res-

ponsabilitatea de a conduce lucrarea de adunare în mâinile con-

ducætorilor Bisericii, cærora El le va revela dorinfla Sa cu privire

la locul unde vor avea loc astfel de adunæri øi când anume. . . .

[Membrii Bisericii] nu trebuie sæ se gândeascæ la aceasta pânæ

când nu le vor fi date instrucfliuni când va fi revelatæ de Domnul

prin autoritatea adecvatæ” (Ye Are the Light of the World [1974],

pag. 167). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A când studiafliDoctrinæ øi legæminte 48. 

Aflafli ræspunsuri

Citifli Doctrinæ øi legæminte 48, titlul øi versetele 1–6 øi ræspun-

defli la urmætoarele întrebæri: 

1. Ce a spus Domnul care sæ indice cæ locul pentru adunarea

finalæ a sfinflilor nu va fi Kirtland, Ohio? 

2. Ce le-a spus Domnul sfinflilor cæ trebuie sæ facæ? 

3. Pentru ce trebuie sæ-øi foloseascæ banii? 

4. Ce a spus Domnul cæ sfinflii pot decide singuri, sau „cum li se

va pærea lor bine” (v. 3)? (vezi, de asemenea, D&L 58:26–29;

62:4–5). 

Dacæ cineva v-ar spune: „Nu conteazæ prea mult în ce crezi.
Conteazæ doar sæ træieøti bine”. Ce afli spune dumneavoas-
træ? Convingerile noastre influenfleazæ modul în care træim?

Doctrinæ øi 
legæminte 49

Un mesaj pentru Societatea unitæ
a celor care cred în cea de-a Doua

Apariflie a lui Hristos (øeicæri) 

A

Procedeu (titlul secfliunii) –

metodæ planificatæ

Procurare (titlul secfliunii) –

obflinere, cumpærare

Locurile unde locuifli (v. 1) –

casele voastre

Potrivit condifliilor voastre
(v. 1) – cel mai bine pentru

situaflia voastræ

Împærflifli (v. 2) – a da, a

împærtæøi

Fraflii din est (v. 2) – membri

ai Bisericii care mergeau din

New York øi Pennsylvania

spre Ohio

Sæ înceapæ (v. 6) – sæ

porneascæ 
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Dacæ acele convingeri s-ar schimba, în ce moduri ar influen-
fla ele comportamentul? În ce moduri a schimbat modul în
care træifli înflelegerea adeværului veønic? 

Dupæ cum putefli citi în titlul secfliunii 49 din Doctrinæ øi
legæminte, Societatea unitæ a celor care cred în cea de-a Doua
Apariflie a lui Hristos (shakeri) era o grupare religioasæ cu un
numær mare de membri din apropiere de Kirtland, Ohio.
Titlul secfliunii descrie, de asemenea, cum unele dintre crezu-
rile lor se difereau de doctrinele Evangheliei restaurate. Pe
mæsuræ ce citifli fiecare doctrinæ pe care a subliniat-o Domnul
în Doctrinæ øi legæminte 49, gândifli-væ la cum poate influen-
fla modul nostru de viaflæ, cunoaøterea acelui adevær. 

O întrunire a shakerilor de la începuturi

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 49

Doctrinæ øi legæminte 49–8 – Cine sunt „oamenii
sfinfli”? 
Preøedintele Joseph Fielding Smith a spus cæ „oamenii sfinfli” des-

pre care se vorbeøte în Doctrinæ øi legæminte 49:8 „sunt persoane

transfigurate cum sunt Ioan Revelatorul øi Aceia Trei nefifli, care

nu aparflin acestei generaflii dar care totuøi, sunt în trup de carne

pe pæmânt, efectuând o slujire specialæ pânæ la venirea lui Isus

Hristos” (Church History and Modern Revelation, 1:209). 

Doctrinæ øi legæminte 49:24–25 – Profeflii pe care le
putem vedea împlinindu-se 
Shakerii credeau cæ a Doua Venire a avut deja loc. Doctrinæ øi

legæminte 49:24–25 vorbeøte despre douæ profeflii care trebuiau

sæ se împlineascæ înainte de a Doua Venire. Când a fost datæ

Celibat (titlul secfliunii) – a

nu se cæsætori niciodatæ sau a

nu avea relaflii sexuale

Respinsæ (titlul secfliunii) –

dezaprobatæ 

Sæ poatæ discuta raflional cu
ei (v. 4) – sæ explice adeværul

într-un mod în care ei sæ

poatæ înflelege 

Au vrut (v. 6) – dorit sau ales

Înælflat (v. 10, 23) – aøezat în

locuri înalte

Sæ poatæ ræspunde scopului
pentru care a fost creat (v. 16)

– sæ-øi împlineascæ scopurile

pentru care a fost creat

Umplut cu numærul (v. 17) –

numærul sau cantitatea totalæ

Interzice (v. 18) – evitæ sæ

mænânce

Îmbræcæminte (v. 19) – haine

A înflori (v. 24–25) – a fi

binecuvântat, a prospera

Ariergarda (v. 27) – cel care

pæzeøte spatele

Înfruntafli (v. 27) – fæcufli de

ruøine, næucifli

aceastæ revelaflie, erau pufline dovezi cæ aceste profeflii se vor

împlini. Totuøi, în zilele noastre Sionul înfloreøte pe dealurile øi

munflii din vestul Statelor Unite øi milioane de lamanifli vin în

Bisericæ øi prosperæ. 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A în timp ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 49. 

Sæ corectæm doctrina falsæ

1. Împærflifli o paginæ din caietul dumneavoastræ de lucru în

douæ coloane. Scriefli într-o coloanæ care erau crezurile shake-

rilor explicate în titlul secfliunii 49 din Doctrinæ øi legæminte.

În a doua coloanæ scriefli ce ne învaflæ Doctrinæ øi legæminte 49

pentru a corecta fiecare crez al shakerilor din prima coloanæ. 

2. Gæsifli la fiecare din acele crezuri ale shakerilor, câte un verset

de scripturæ din Biblie, care sæ corecteze doctrina greøitæ.

Scriefli-l ca referinflæ lângæ explicaflia pe care afli scris-o în a

doua coloanæ. 

3. Ce credefli cæ schimbæ înflelegerea doctrinelor corecte explicate

în aceastæ revelaflie? Cu alte cuvinte, de ce este important ceea

ce credefli? În ræspunsul dumneavoastræ, folosifli un exemplu al

unei doctrine pe care a explicat-o Domnul în Doctrinæ øi legæ-

minte 49 øi explicafli în ce fel aceasta ar putea influenfla modul

în are træifli acum øi în veønicie. 

În perioada în care a fost restauratæ Biserica, era un crez
comun printre unele biserici creøtine cæ darurile Spiritului
au cauzat reacflii fizice într-o persoanæ. De exemplu, oameni
despre care se spunea cæ erau plini de Spirit în cadrul întru-
nirilor religioase, vorbeau cu glas tare în limbi necunoscute,
se aruncau la pæmânt, aveau diferite accese, experimentau
„viziuni” în timp ce leøinau, øi aøa mai departe. Deøi mem-
brii noi ai Bisericii au obflinut o mærturie despre Evanghelia
restauratæ, nu læsau imediat unele dintre vechile lor obiace-
iauri sau tradiflii. Prin urmare, aceste comportamente biza-
re erau afiøate uneori în întrunirile proaspetei biserici
restaurate . 

Parley P. Pratt, care mai târziu a devenit unul dintre pri-
mii membri ai Cvorumului celor Doisprezece, a fost deran-
jat de aceste comportamente bizare øi i-a cerut sfatul
profetului Joseph Smith . Ca ræspuns, Domnul i-a dat pro-
fetului revelaflia aflatæ în Doctrinæ øi legæminte 50. 

Satana continuæ sæ încerce sæ înøele øi sæ-i orbeascæ pe sfinflii
færæ experienflæ sau imaturi, cu imitæri iscusite ale Spiritului.
Pe mæsuræ ce citifli Doctrinæ øi legæminte 50, cæutafli sfatul
care v-ar ajuta sæ evitafli înøelætoriile. Cæutafli, de asemenea,

Doctrinæ øi 
legæminte 50

Înflelegând lucrarea Spiritului 

A
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adeværurile referitoare la modul în care lucreazæ Spiritul, ast-
fel încât sæ putefli primi mai mult din influenfla øi binecuvân-
tærile lui. 

Studierea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 50

Doctrinæ øi legæminte 50:24 – A creøte în luminæ spre
perfecfliune

Profetul Joseph Smith a spus:

„Noi consideræm cæ Dumnezeu

a creat omul cu o minte capabilæ

de instruire øi o capacitate care

poate fi mæritæ direct proporflio-

nal cu dorinfla øi sârguinfla date

luminii comunicate din cer cætre

intelect; øi cu cât omul se apro-

pie mai mult de perfecfliune, cu

atât îi sunt mai clare lucrurile øi

mai multe sunt bucuriile sale,

pânæ când el biruie ræutæflile

acestei viefli øi pierde orice dorinflæ de a pæcætui; øi asemeni celor

din vechime, ajunge la un punct al credinflei în care este învæluit

în puterea øi gloria Celui care l-a fæcut øi va fi luat sæ træiascæ în

prezenfla Sa. Dar consideræm cæ acesta este un moment la care nu

a ajuns nici un om într-o clipitæ” (History of the Church, 2:8). 

Doctrinæ øi legæminte 50: 30–34 – A discerne spirite
În aceastæ revelaflie, Domnul i-a sfætuit pe membrii Bisericii sæ se

roage pentru a øti dacæ un eveniment, o activitate, o învæflæturæ

sau o persoanæ care pare spiritualæ este de la Dumnezeu. Dacæ o

persoanæ este onestæ øi sinceræ, ræspunsul va fi fæcut cunoscut

prin puterea Duhului Sfânt. Doctrinæ øi legæminte 6:22–24; 8:2–3;

øi 9:7–9 sunt alte scripturi pe care le-afli studiat care væ vor fi de

ajutor pentru a recunoaøte influenfla adeværatæ a Duhului Sfânt.

În plus, Doctrinæ øi legæminte 46 ne învæflæ cæ darul spiritual de a

discerne le este dat episcopilor øi altor conducætori din Bisericæ,

deflinætori ai cheilor Preofliei. Acest sfat ne poate ajuta sæ evitæm a

fi înøelafli. 

Preøedintele George Q. Cannon, care a fost consilier în Prima

Preøedinflie, a afirmat: „Unul din darurile Evangheliei pe care

Domnul l-a promis celor care intræ în legæmânt cu El, este darul

de a discerne spiritele – darul asupra cæruia nu s-au gândit

mulfli øi probabil se roagæ rareori pentru el, deøi acesta este un

dar care are o valoare foarte mare øi de care trebuie sæ se bucu-

re fiecare sfânt din zilele din urmæ. . . . Nici un sfânt din zilele

din urmæ nu trebuie sæ fie færæ acest dar, pentru cæ este o mare

varietate de spirite în lume care cautæ sæ înøele øi sæ ducæ în

rætæcire” (Gospel Truth, 1:198). 

Fenomen (titlul secfliunii) –

eveniment neobiønuit

Abominabile (v. 4) – compor-

tament jignitor øi ræutæcios

Fæflarnici (v. 6–8) – oameni

care pretind cæ sunt drepfli,

dar nu sunt

Adversar (v. 7) – Satana 

Edificafli (v. 22) – construit,

întærit

Judecæfli de ocaræ (v. 33) –

insulte sau condamnæri pline

de mândrie

Prinøi de el (v. 33) – stæpânit

de spirite false

Îndemn (v. 37) – încurajare øi

instruire

Sæ împiedice (v. 38) – amâna-

re, a sta în drum

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea B øi douæ dintre celelalte activitæfli (A, C sau

D) când studiafliDoctrinæ øi legæminte 50. 

Identificafli consecinflele

Citifli Doctrinæ øi legæminte 50:1–9 øi ræspundefli la urmætoarele

întrebæri: 

1. Care a fost rezultatul când un consiliu al conducætorilor s-a

îndreptat spre Domnul într-o mare unire a inimilor? 

2. Care sunt binecuvântærile îndurærii cu credinflæ? 

3. Care sunt consecinflele fæflærniciei? 

Rolul învæflætorilor øi cursanflilor

În Doctrinæ øi legæminte 50:10–22, Domnul a explicat cæ, dacæ are

loc o învæflæturæ spiritualæ, atât aceia care predicæ Evanghelia,

cât øi aceia care o primesc, au responsabilitæfli. 

1. Din aceste versete, enumerafli responsabilitæflile celor care pre-

dicæ Evanghelia. 

2. Enumerafli responsabilitæflile celor care primesc învæflætura. 

3. Ce a spus Domnul cæ s-ar întâmpla dacæ tofli øi-ar îndeplini

responsabilitæflile? 

4. În ce fel væ ajutæ explicaflia din aceste versete sæ nu fifli înøelafli

de aceia care predicæ doctrine false sau acflioneazæ în moduri

care nu sunt aprobate de Domnul? 

5. Cum afli putea sæ punefli în aplicare acest sfat al Domnului

într-una din clasele dumneavoastræ? 

Explicafli simbolismul

1. Cu ce a comparat Dumnezeu în Doctrinæ øi legæminte 50:23–25

cunoaøterea spiritualæ? 

2. De ce este un simbol atât de potrivit? Dafli un exemplu despre

cum lucreazæ acest simbol în vieflile noastre øi comparafli-l cu

modul în care se aseamænæ cu vieflile noastre spirituale. 

C

B

A

62

34190_171_41-62.qxd  08-02-2006  1:23 PM  Page 62



Învæflafli mai mult despre Domnul

1. Ce învæflafli despre Domnul din ceea ce a spus El în Doctrinæ

øi legæminte 50:40–46? (În timp ce ræspundefli la aceastæ între-

bare, pæstrafli în minte scopul acestei revelaflii). 

2. Selectafli o frazæ sau un verset din aceste versete care v-a

impresionat sau v-a emoflionat. Scriefli de ce v-a impresionat. 

În Doctrinæ øi legæminte 48:2, Domnul le-a poruncit mem-
brilor Bisericii din Ohio sæ-øi împartæ pæmânturile pentru ca
sfinflii din estul Statelor Unite sæ se adune acolo. Un grup
din Colesville, New York, a sosit la puflin timp dupæ ce a
fost datæ revelaflia din Doctrinæ øi legæminte 51. Ei erau în
Thompson, Ohio (lângæ Kirtland), acolo unde Leman Copley
(care a fost prezentat în D&L 49), avea peste 700 de acri de
pæmânt pe care i-a oferit pentru adunarea sfinflilor. Revelaflii
anterioare (D&L 41–42) au arætat cæ episcopul este cel care
este responsabil pentru ajutorul oferit lucrærilor temporale
ale membrilor Bisericii. Episcopul Edward Partridge l-a
rugat pe profetul Joseph Smith sæ-l îndrume cu privire la
modul în care sæ acflioneze în oficiul sæu øi cum sæ-i ajute pe
sfinflii din Colesville sæ se stabileascæ în Thompson. Profetul
s-a rugat Domnului cu privire la întrebarea episcopului
Partridge, iar în secfliunea 51 Domnul oferæ mai multe infor-
maflii referitoare la legea consacrærii. (Aceastæ lege a fost
revelatæ în D&L 42:30–55.) 

Pe mæsuræ ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 51, gândifli-væ
la ce facefli pentru a-i ajuta pe aceia nevoiaøi de lângæ dum-
neavoastræ. Cum væ ajutæ principiile din aceastæ revelaflie sæ
înflelegefli mai bine ce ar trebui sæ facefli? 

Studierea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 51

Emigrare (titlu) – miøcare 

Pærfli (v. 3–5) – bucatæ de

pæmânt sau bunuri øi alte

lucruri necesare pentru a træi

A fost transmisæ prin act (v. 5)

– a fost scrisæ pe un document

legal ca fiind proprietatea sa

Administrator (v. 19) – persoa-

na care are ræspundere øi care

este responsabilæ pentru ceva

Doctrinæ øi 
legæminte 51

Mai multe informaflii despre
legea consacrærii 

D Doctrinæ øi legæminte 51:5 – „El nu va refline
acest dar” 
Doctrinæ øi legæminte 51:3–5 explicæ faptul cæ atunci când oame-

nii træiesc sub legea consacrærii, dau sau consacræ totul Bisericii.

Episcopul le dæ atunci tot ce au nevoie øi ce doresc „potrivit con-

difliilor [lor]” (v. 3). Mai mult, episcopul le transmite proprietatea

– ceea ce înseamnæ cæ lor le aparfline tot ce primesc de la episcop.

Atunci când partea pe care o dæ o persoanæ Bisericii este mai

mare decât are nevoie sæ primeascæ în schimb, acea parte care

este în plus este dusæ în magazia episcopului øi urmeazæ a fi

folositæ pentru ajutorarea celor nevoiaøi. Acesta este „darul” des-

pre care se vorbeøte în versetul 5. Aceastæ revelaflie spune cæ dacæ

o persoanæ pæræseøte Biserica, poate sæ pæstreze tot ce i-a fost dat,

dar ce a fost pus în magazie nu mai poate fi dat înapoi. 

Darurile pe care le oferim: timp, muncæ øi bani vor ajuta la umplerea maga-
ziei administrate de episcop pentru a-i ajuta pe aceia særaci øi nevoiaøi. 

Doctrinæ øi legæminte 51:10–11 – A oferi bani
consacrafli unei „alte biserici” 
„Altæ bisericæ” înseamnæ o altæ ramuræ a Bisericii. Intenflia sfa-

tului oferit aici este ca „proprietatea care aparfline ramurii

Colesville nu poate fi cerutæ de nici o altæ ramuræ” (Hyrum M.

Smith øi Janne M. Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary,
ediflie revizuitæ [1972], pag. 299). Episcopii sunt încurajafli sæ-i

ajute pe aceia særaci, indiferent cærei biserici aparflin. 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A øi B când studiafli Doctrinæ øi legæminte 51. 

Ce înseamnæ aceasta? 

Potrivit cu Doctrinæ øi legæminte 51:3, ce înseamnæ cæ tofli vor

primi o parte „egalæ” conform legii consacrærii? 

Cum se procedeazæ astæzi? 

1. Întrebafli un conducætor al Bisericii cum are grijæ episcopul de

aceia nevoiaøi din Bisericæ în prezent. Scriefli ræspunsurile lui

în caietele dumneavoastræ. 

2. Explicafli ce putefli face dumneavoastræ pentru a-i ajuta pe aceia

særaci în mod similar cu Doctrinæ øi legæminte 51. Includefli, de

asemenea, ce este o „magazie” în cadrul Bisericii de astæzi øi ce

putefli aduce dumneavoastræ la ea. 

B

A
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Primirea unei chemæri de a merge în misiune reprezintæ un
moment emoflionant pentru potenflialul misionar øi pentru
familia øi prietenii lui. Chiar dupæ conferinfla Bisericii flinutæ
în perioada 3–6 iunie 1831, Domnul a numit mai mult de
treizeci de bærbafli – inclusiv profetul Joseph Smith – sæ cælæ-
toreascæ spre Missouri. Ei urmau sæ cælætoreascæ separat,
predicând pe tot parcursul drumului. Domnul le-a fæcut o
promisiune specialæ cæ, atunci când vor ajunge la Missouri,
El le va revela „flara moøtenirii [lor]” (D&L 52:5), despre
care ei au înfleles cæ însemna locul în care urma sæ fie oraøul
Sion, sau Noul Ierusalim al zilelor din urmæ. Væ putefli ima-
gina bucuria primirii unei asemenea chemæri de a sluji într-
o misiune? 

Asemeni misionarilor de astæzi,
misionarii chemafli în Doctrinæ
øi legæminte 52 aveau nevoie de
instrucfliuni øi sfaturi pentru a
avea succes. Domnul le-a dat
un „model” (v. 14) ca sæ fie pre-
dicatori buni ai dreptæflii. Sfatul
Domnului nu ne ajutæ numai
atunci când încercæm sæ-i fim

plæcufli Lui, ci ne ajutæ øi sæ nu fim înøelafli de aceia care nu-
L reprezintæ cu adeværat. 

Doctrinæ øi 
legæminte 52

Sionul, Noul Ierusalim, este revelat

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 52

Înflelegerea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B când studiafliDoctrinæ øi legæminte 52. 

Un model

Domnul a oferit în Doctrinæ øi legæminte 52:14–19, un „model”

pentru a evita înøelæciunea. 

1. Recitifli acele versete øi enumerafli calitæflile celor care „îi sunt

plæcufli [Lui]” sau care sunt considerafli a fi „ai lui

Dumnezeu”. 

2. Enumerafli binecuvântærile care vin la o persoanæ care obfline

aceste calitæfli. 

Sfat pentru misionari 

Revelaflia din Doctrinæ øi legæminte 52 a fost direcflionatæ în spe-

cial cætre acei bærbafli pe care Domnul i-a chemat în misiuni.

Scriefli trei lucruri pe care credefli cæ misionarii din zilele noastre

le pot învæfla din ceea ce le-a spus Domnul. 

Fiecare copil al Tatælui Ceresc a primit un set unic de
daruri øi talente. Când o persoanæ îøi dezvoltæ talentele øi
darurile øi le foloseøte pentru a-i ajuta pe alflii, toatæ lumea
are de câøtigat. Apostolul Pavel a comparat varietatea daru-
rilor øi talentelor cu diferite pærfli ale corpului uman (vezi
1 Corinteni 12). De exemplu, dacæ tofli am fi cap, cine ar
mai lucra în locul mâinilor? Sau dacæ toatæ lumea ar fi
mânæ, cine ar gândi? 

Doctrinæ øi 
legæminte 53

Chemarea lui Sidney Gilbert

B

A

A consacra (v. 2) – a dedica

O ræmæøiflæ a lui Iacov (v. 2) –

o micæ parte a casei lui Israel

Moøtenitori (v. 2) – oameni

care au dreptul legal de a

moøteni pæmântul

A cerne ca pe pleavæ (v. 12) –

o expresie care se referæ la

separarea grânelor de pleavæ,

dar în acest caz înseamnæ

„sæ-l îndepærteze” sau „sæ

aibæ putere asupra lui” 

Smerit (v. 15–16) – pocæit øi

umil

Zideøte (v. 16) – clædeøte

Pe diverse drumuri (v. 33) –

pe cæi diferite

Restul (v. 39) – aceia ræmaøi

Idolatrie (v. 39) – a preflui pe

cineva mai mult decât pe

Dumnezeu

Græbi (v. 43) – a face ca lucru-

rile sæ se întâmple mai repede
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Care sunt darurile øi talentele dumneavoastræ? Cum le
putefli folosi în beneficiul celor din jurul dumneavoastræ øi
pentru a clædi împæræflia lui Dumnezeu? Doctrinæ øi legæ-
minte 53 este un exemplu în care Domnul a chemat un bær-
bat sæ lucreze în împæræflia Sa potrivit cu darurile øi
talentele acelui om. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 53

Doctrinæ øi legæminte 53:4 – „Un reprezentant al
Bisericii” 
Sidney Gilbert a fost colegul lui Newel K. Whitney în conduce-

rea unui magazin în Kirtland, Ohio. În Doctrinæ øi legæminte 53,

el a fost chemat de Domnul sæ fie un reprezentant al Bisericii sau

sæ facæ tranzacflii pentru Bisericæ. „Sidney Gilbert a fost un om de

afaceri capabil. . . . Domnul urma sæ adune sfinflii într-o nouæ

locaflie, chiar în Misssouri øi ei aveau nevoie de bærbafli ca Sidney

Gilbert pentru a face tranzacflii financiare pentru ei. Abilitæflile în

afaceri, atunci când sunt consacrate slujirii omenirii sunt la fel de

bune øi necesare ca øi aøa-numitele daruri spirituale. Ele devin

capcane øi blesteme când sunt folosite în scopuri egoiste øi laco-

me. Atunci când sunt folosite în slujba Domnului ele devin bine-

cuvântæri. În calitatea sa de reprezentant, el a putut ajuta la

clædirea Bisericii” (Smith and Sjodahl, Doctrine and Covenants
Commentary, pag. 313). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A în timp ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 53. 

Folosifli talentele dumneavoastræ
pentru a ajuta la clædirea Împæræfliei

1. Domul l-a chemat pe Sidney Gilbert sæ facæ afaceri pentru

Bisericæ, dar ce a spus El cæ acesta trebuie sæ facæ pentru a fi

potrivit acestei chemæri? 

2. Cum credefli cæ l-a influenflat aplicarea acelui sfat în modul de

a face afaceri? 

3. Gândifli-væ la un talent pe care îl avefli. Cum væ putefli folosi

talentul pentru a binecuvânta împæræflia Domnului? 

A

Alegere (v. 1) – a fi preferat Aceia (v. 6 – restul Este dezamægitor øi dificil când încercæm sæ facem voia
Domnului, dar nesupunerea øi ræutatea altora ne pun pie-
dici. Un exemplu simplu al acestui lucru poate fi participa-
rea la o clasæ a Bisericii, dorinfla de a învæfla øi de a simfli
Duhul Sfânt, dar atitudinea øi acfliunile altora din clasæ væ
împiedicæ sæ avefli genul de experienflæ la care afli sperat.
Doctrinæ øi legæminte 54 se referæ la o situaflie în care un
grup de oameni se stræduiesc sæ flinæ poruncile Domnului,
dar care sunt împiedicafli sæ facæ aceasta din cauza actelor
de nesupunere ale altora. 

În introducerea acestui îndrumar
la Doctrinæ øi legæminte 51, afli
citit despre un grup de sfinfli din
Colesville, New York, care s-a sta-
bilit în Thompson, Ohio, la ferma
lui Leman Copley. Dupæ ce s-a
întors dintr-o misiune la
Societatea unitæ a celor care cred
în cea de-a Doua Apariflie a lui
Hristos (shakerii; vezi D&L 49),
fratele Copley a rupt legæmântul
pe care îl fæcuse înainte de a con-
sacra pæmântul sæu øi a refuzat
sæ permitæ sfinflilor din Colesville
sæ se stabileascæ pe proprietatea

„sa”. Membrii credincioøi ai Bisericii – în special preøedinte-
le de ramuræ, Newel Knight – au cæutat îndrumare de la
Domnul prin profetul Joseph Smith cu privire la situaflia lor.
Revelafliile din Doctrinæ øi legæminte 54 øi 56 au venit ca
ræspuns. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 54

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B în timp ce studiafli Doctrinæ øi

legæminte 54. 

A ræmâne ferm (v.2) – a fi

loial, a continua sæ slujeascæ

Smerit (v.3) – a simfli pærere

de ræu pentru pæcate øi a fi

dornic sæ se supunæ

Nul (v.4) – care nu mai este

valabil sau obligatoriu

Suferinflæ (v.10) – necazuri,

supærare 

Doctrinæ øi 
legæminte 54

Legæminte øi consecinfle 
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Gândifli în perspectivæ

Revedefli contextul istoric din Doctrinæ øi legæminte 54 (vezi tit-

lul secfliunii øi introducerea din acest îndrumar de studiu).

Observafli cum S-a prezentat Domnul în versetul 1. 

1. Care credefli cæ era mesajul pe care îl transmitea Domnul lui

Leman Copley øi sfinflilor din Colesville prin modul în care S-

a prezentat? 

2. În prezent, în ce mod væ poate influenfla aceastæ perspectivæ

gândurile, ideile øi faptele dumneavoastræ? 

Importanfla legæmintelor

Ce ne învaflæ Doctrinæ øi legæminte 54 despre legæminte? Luafli

în considerare contextul istoric al revelafliei când scriefli ræspun-

sul dumneavoastræ. 

Preøedintele Ezra Taft Benson ne-a învæflat cæ „bærbaflii øi
femeile care îøi închinæ vieflile lui Dumnezeu, vor descoperi
cæ El poate face mai multe lucruri pentru ei decât ar putea
face ei înøiøi. El le va mæri bucuriile, le va extinde viziunea,
le va face minflile mai agere, le va întæri muøchii, le va înælfla
spiritele, le va multiplica binecuvântærile, le va mæri oportu-
nitæflile, la va alina sufletele, le va aduce prieteni øi le va da
pace” („Jesus Christ: Gifts and Expectations”, Ensign, dec.
1988, pag. 4). Indiferent care sunt darurile øi talentele dum-
neavoastræ, ele vor fi îmbunætæflite când sunt folosite cu aju-
torul Domnului øi în slujba Sa. 

Revelaflia din Doctrinæ øi legæminte 55 a fost adresatæ lui
William W. Phelps. Pe mæsuræ ce o citifli, observafli ce l-a
invitat Domnul sæ facæ øi cum a intenflionat sæ Se foloseascæ
de talentele fratelui Phelps. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 55

Iertare (v. 1–2) – a trece cu

vederea

Smerit (v. 3) – îi pare ræu

pentru pæcatele fæcute øi este

dornic sæ se pocæiascæ

Rest (v. 6) – ce a ræmas

Doctrinæ øi 
legæminte 55

W.W. Phelps este chemat
pentru lucrare 

B

A Doctrinæ øi legæminte 55:1 – Cine era W. W. Phelps? 

Mai târziu, fratele Phelps øi-a depus urmætoarea mærturie des-

pre Cartea lui Mormon: 

„Este o carte bunæ øi nici o persoanæ sinceræ nu o poate citi færæ

sæ-I fie recunoscætoare lui Dumnezeu pentru cunoøtinflele pe

care le confline. . . .

„De câte ori am meditat asupra Cærflii lui Mormon øi m-am

uitat înainte la gloria care va fi adusæ prin ea øi prin slujitorii

lui Dumnezeu, am fost plin de speranflæ; plin de luminæ; plin

de bucurie øi plin de mulflumire. Ce volum minunat! Ce

comoaræ glorioasæ!” („Letter No. 10”, Messenger and Advocate,
sept. 1835, 177).

W. W. Phelps a slujit ca „tipograf în Bisericæ” (D&L 57:11). În

timpul tipæririi Cærflii Poruncilor în Missouri, în 1833, tipogra-

fia sa a fost atacatæ de o gloatæ øi a fost distrusæ. Mai târziu, el

a ajutat la tipærirea Doctrinei øi legæmintelor ediflia din 1835. A

scris multe imnuri pentru Bisericæ. Unul dintre acestea a fost

„Spiritul lui Dumnezeu”, care a fost intonat la dedicarea tem-

plului din Kirtland. El s-a îndepærtat de Bisericæ în 1839 øi a

devenit un adversar aspru al profetului Joseph Smith. În 1840

s-a pocæit øi s-a alæturat din nou Bisericii. A murit în 1872, în

Utah, în vârstæ de optzeci de ani. 

Doctrinæ øi legæminte 55:4 – Educarea tinerilor este
pe placul Domnului
Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Doresc sæ le spun tine-

rilor: obflinefli toatæ instruirea pe care o putefli obfline. Cultivafli-væ

aptitudinile minflii øi mâinilor. Educaflia øcolaræ este cheia cætre

oportunitate. Domnul a pus asupra voastræ, membri ai acestei

Biserici, obligaflia de a studia øi a învæfla lucruri spirituale, da, dar

øi obligaflia de a învæfla despre lucrurile temporale. Obflinefli toatæ

instruirea pe care o putefli obfline, chiar dacæ înseamnæ sæ facefli

sacrificii mari cât suntefli tineri. Vefli aduce binecuvântæri în vie-

flile copiilor dumneavoastræ. Vefli aduce binecuvântæri în Bisericæ

pentru cæ vefli reflecta onoarea acestei lucræri” (Teachings of Gordon
B. Hinckley [1997], pag. 172). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A în timp ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 55. 

Ce întorsæturæ au luat lucrurile? 

1. Revedefli citatul preøedintelui Ezra Taft Benson din introduce-

rea la Doctrinæ øi legæminte 55 din acest îndrumar de studiu.

Cærei expresii din Doctrinæ øi legæminte 55:1 credefli cæ ar fi

fost important ca William W. Phepls sæ-i acorde atenflie pentru

A

William Wines Phelps era pictor, învæ-

flætor øi politician de succes în New

York. El „a aflat despre Bisericæ

prima datæ, când a cumpærat un

[exemplar] al Cærflii lui Mormon.

. . . A stat treaz toatæ noaptea

pentru a compara Cartea lui

Mormon cu Biblia.’ În dimineafla

urmætoare, William a exclamat:

‘Mæ voi alætura acelei Biserici;

sunt convins cæ este adeværatæ’”

(Susan Easton Black, Who’s Who in the
Doctrine and Covenants [1997], pag. 223). 

W. W. Phelps
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a primi binecuvântærile pe care le-a promis preøedintele

Benson? 

2. Poate væ întrebafli dacæ fratele Phepls a urmat sfatul din aceas-

tæ revelaflie. Dacæ avefli o carte de imnuri la îndemânæ, cæutafli

la pagina autorului din index øi citifli titlurile multelor imnuri

scrise de William W. Phelps (acestea includ „Spiritul lui

Dumnezeu”, „Mântuitorul Israelului”, „Laudæ profetului”,

„Imnul sfânt se-nalflæ lin”) øi „ O, Doamne, Tatæ veønic”). Deøi

s-a îndepærtat o vreme de Bisericæ, scrierea imnurilor este un

exemplu al modului în care øi-a folosit talentele pentru a clædi

împæræflia lui Dumnezeu. Scriefli despre cum v-a impresionat

unul din imnurile sale când l-afli citit sau cum a fost acesta o

sursæ de inspiraflie pentru dumneavoastræ în trecut. 

Doctrinæ øi legæminte56 continuæ sfatul dat anumitor per-
soane care au fost implicate în controversa din Thompson,
Ohio (vezi titlurile secfliunilor D&L 51 øi 54, precum øi
introducerile din acest îndrumar de studiu). Totuøi, sfatul
Domnului din aceastæ revelaflie, se poate aplica în multe
situaflii din - trecut, prezent øi viitor. Pe mæsuræ ce citifli,
cæutafli genul de fapte pe care le-a identificat Domnul ca
fiindu-i neplæcute, ce a spus El despre consecinflele unor ast-
fel de fapte øi ce a spus El cæ putem face noi ca sæ prevenim
øi sæ ne pocæim de genul acesta de pæcate. 

Doctrinæ øi 
legæminte 56

O mustrare pentru aceia
care nu sunt umili 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 56

Doctrinæ øi legæminte 56:2 – Cum poate o persoanæ
sæ „îøi ia crucea”? 
Din TJS, Matei 16:26, aflæm: „Øi acum, ca cineva sæ îøi ia crucea

lui înseamnæ sæ nege tot ceea ce este necuvios øi orice poftæ

lumeascæ, øi sæ flinæ poruncile Mele”. 

Doctrinæ øi legæminte 56:8 – Pocæirea de mândrie
Preøedintele Ezra Taft Benson ne-a învæflat: „Antidotul mândriei

este umilinfla – smerenia, supunerea. . . . Este inima frântæ øi spi-

ritul smerit” (în Conference Report, apr. 1989, pag. 6; sau Ensign,
mai 1989, pag. 6). Preøedintele Benson a continuat spunând cæ

noi putem „alege sæ devenim umili” prin: 

• „a-i aprecia” (a-i respecta øi preflui) pe alflii „ca pe noi înøine”; 

• a urma sfatul venit de la conducætorii noøtri; 

• „a-i ierta pe aceia care ne-au greøit”; 

• „a oferi [a înfæptui] slujire altruistæ”; 

• a sluji în misiuni øi a împærtæøi Evanghelia; 

• a merge des la templu; 

• „ a mærturisi øi a læsa deoparte pæcatele noastre øi a fi næscufli

din Dumnezeu”; 

• „ a-L pune pe Dumnezeu pe primul plan în vieflile noastre”. 

Doctrinæ øi legæminte 56:8 – Care fusese porunca
anterioaræ datæ lui Ezra Thayre? 
Profetul Joseph Smith îi dæduse înainte sfaturi lui Ezra Thayre

cu privire la proprietatea pe care o consacrase. Aparent începuse

sæ se ræzgândeascæ ca sæ nu mai dea partea sa de pæmânt altora.

Egoismul sæu l-a împiedicat sæ slujeascæ în misiune øi sæ aibæ

oportunitatea de a ajuta la dedicarea pæmântului Sionului. 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B când studiafli Doctrinæ øi legæminte 56. 

Ræzvrætirea: Consecinfle øi remedii 

1. În Doctrinæ øi legæminte 56, Domnul a vorbit despre actele de

mândrie øi ræzvrætire ale anumitor membrii ai Bisericii. El le-a

dat, de asemenea, sfaturi referitoare la ce urma sæ se întâmple

acelora care erau mândri sau care se ræzvræteau. El le-a dat

sfaturi øi despre ce ar trebui sæ facæ pentru a preveni sau a se

pocæi de mândrie øi ræzvrætire. Întocmifli în caietele dumnea-

voastræ o diagramæ similaræ celei de mai jos. Scriefli în ea ce a

spus Domnul în versetele 1–15. Scriefli numerele versetelor în

care gæsifli lucrurile pe care le enumerafli. 

A

Aprinsæ (v. 1) – provocatæ,

stârnitæ

Indignare (v. 1,16) – mânie

îndreptæflitæ 

A revoca (v. 4 – 6) – a anula

A distruge (v. 16) – a mur-

dæri, a corupe

A plânge (v. 16) – a værsa

lacrimi de tristefle

Ræsplatæ (v. 19) – platæ dreap-

tæ, recompensæ
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2. Scriefli despre ceea ce vefli face ca urmare a ceea ce afli învæflat

din aceastæ activitate. Explicafli de ce vefli face aceasta. 

Bogat sau særac? 

1. Potrivit cu Doctrinæ øi legæminte 56:16, ce caracteristicæ con-

damnæ Domnul la aceia bogafli ? Care este consecinfla acesteia? 

2. Potrivit versetului 17, ce caracteristici condamnæ Domnul la

aceia særaci? Ce promisiuni a fæcut Domnul în versetele 18–20

celor særaci care sunt umili øi credincioøi? 

3. Terminafli urmætoarele propoziflii având în vedere ce afli învæ-

flat din aceste versete: 

a. „Nu aø dori sæ fiu bogat dacæ. . .”

b. „Nu m-ar deranja sæ fiu særac dacæ. . .”

Profetul Joseph Smith a spus: „Clædirea Sionului este cauza
care i-a interesat pe oamenii lui Dumnezeu în toate timpuri-
le; este un subiect asupra cæruia profeflii, preoflii øi împæraflii
au insistat cu o plæcere deosebitæ; ei au aøteptat cu neræbdare
ziua în care træim noi cu o anticipare plinæ de bucurie; øi
înflæcærafli cu anticipare cereascæ, plinæ de bucurie au cântat,
au scris øi au profeflit despre aceastæ zi a noastræ” (History
of the Church, 4:609–610). 

În timp ce traducea Cartea lui Mormon, profetul Joseph
Smith a aflat cæ locul pentru Noul Ierusalim al zilelor din
urmæ, sau oraøul Sionului va fi pe continentul american
(vezi Eter 13:5–8). Cartea lui Mormon promite, de aseme-
nea, mari binecuvântæri celor care cautæ sæ stabileascæ

Doctrinæ øi 
legæminte 57

Locul central al Sionului este revelat

B

Soluflii pentru
prevenirea sau

pocæirea de
mândrie øi
ræzvrætire

Consecinflele
mândriei øi 
ræzvrætirii 

Exemple de
mândrie øi
ræzvrætire

Sionul în ultimele zile (vezi 1 Nefi 13:37). Înainte de orga-
nizarea Bisericii, persoanelor care s-au dus la profet, cæu-
tând sæ øtie cum ar putea ajuta în lucrare, li s-a spus sæ
stabileascæ cauza Sionului (vezi D&L 6:6; 11:6; 12:6; 14:6). 

Sionul a ræmas o temæ importantæ øi dupæ ce s-a organizat
Biserica. Hiram Page a creat controverse øi confuzie printre
membrii Bisericii, pretinzând cæ a primit revelaflie referitoare
la locaflia Sionului (vezi D&L 28). Domnul l-a corectat pe
fratele Page øi a spus cæ oraøul Sionului era „la frontiere,
lângæ lamanifli” (D&L 28:9). 

Profetul Joseph Smith a
aflat mai multe despre
Sion pe mæsuræ ce a
lucrat la traducerea inspi-
ratæ a Bibliei. Domnul i-a
revelat o întreagæ secfliune
de scripturi care lipseau
din Genesa în care se spu-
nea despre profetul Enoh
care a stabilit oraøul Sion
în zilele dinaintea potopu-

lui (vezi Moise 6–7). Curând dupæ aceea, Domnul i-a revelat
profetului „legea” care a fost o revelaflie referitoare la legile
spirituale øi temporale în acord cu care trebuia sæ træiascæ
Biserica pentru a stabili Sionul (vezi D&L 42). În aceeaøi
revelaflie, Domnul i-a promis profetului cæ va revela locaflia
exactæ a Sionului. 

În luna iunie 1831, Domnul a chemat câteva rânduri de
misionari sæ cælætoreascæ spre Missouri – care era granifla
dintre Statele Unite øi Teritoriul Indian (sau lamanit). El a
promis cæ dupæ ce vor ajunge, El le va revela locaflia
Sionului (vezi D&L 52). O parte din grupul care cælætorea
cu profetul Joseph Smith a sosit pe 17 iulie 1831. Alfli misio-
nari au sosit la puflin timp dupæ aceea. În timp ce profetul
studia pæmântul øi circumstanflele, întrebærile øi rugæminflile
sale cætre Domnul au avut ca rezultat revelaflia aflatæ în
Doctrinæ øi legæminte 57. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 57

Rugæciune (titlul secfliunii) –

implorare

Diferite (titlul secfliunii) –

variate

A se gândi (titlul secfliunii) –

a medita la

Mai târziu (titlul secfliunii) –

dupæ aceea

Consacrat (v. 1) – dedicat,

desemnat ca sfânt

Teren (v. 4–5) – bucatæ de

pæmânt

A pæcæli (v. 8) – a nu fi cinstit
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Doctrinæ øi legæminte 57:3–4 – Cumpærarea locului
central

„Oraøul Independence este situat într-una dintre cele mai atrac-

tive øi salubre pærfli din Missouri. . . . Este un oraø vechi. A fost

fondat în 1827, dar de-abia în 1831 a devenit oraø. Acum este o

suburbie a oraøului Kansas” (Smith and Sjodahl, Doctrine and
Covenants Commentary, pag. 331). 

Doctrinæ øi legæminte 57:4 – „Linia care se întinde
între iudei øi neamuri” 
Granifla la vest a statului Missouri fæcea parte din granifla

Statelor Unite organizate în timpul când a fost datæ revelaflia din

secfliunea 57. Pæmântul de la vest de Missouri era Teritoriul

Indian. Indienii (sau lamaniflii) erau numifli „iudei” aici, pentru

cæ erau descendenfli direcfli ai casei lui Israel. Termenul „nea-

muri” se referæ la locuitorii albi din Missouri (vezi D&L 19:27).

Dupæ standardele Cærflii lui Mormon, America este consideratæ

nafliune a neamurilor. (Vezi hærflile 5–6 din spatele tripticului cu

scripturi.) 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B când studiafli Doctrinæ øi legæminte 57. 

Ce ar trebui sæ fie în centru? 

1. Enumerafli cele trei întrebæri pe care profetul Joseph Smith le-

a adresat Domnului øi care sunt menflionate în titlul secfliunii

57 din Doctrinæ øi legæminte. 

2. Revedefli versetele 1–5 øi explicafli la ce întrebare a primit pro-

fetul ræspuns øi scriefli care a fost acesta. 

3. Ce putem învæfla din acesta despre ce este necesar øi impor-

tant pentru stabilirea øi clædirea Sionului în zilele noastre? 

Cum se conduce o afacere

Sunt anumite lucruri temporale (pæmânteøti sau materiale) care

trebuie sæ fie luate în calcul pentru ca Sionul sæ fie stabilit. Prin

B

A

urmare, mare parte din Doctrinæ øi legæminte 57 se referæ la

diferite însærcinæri temporale date oamenilor pentru a ajuta la

fondarea Sionului. Totuøi, sfatul dat, se poate aplica oricui ar

dori sæ conducæ o afacere acceptabilæ în ochii Domnului. Citifli

sfatul dat de Domnul lui Sidney Gilbert (v. 6, 8–10), episcopului

Edward Partridge (v. 7), William W. Phelps (v. 11–12) øi lui

Oliver Cowdery (v. 13). Din acest sfat, scriefli în caietele dum-

neavoastræ, cel puflin patru principii importante referitoare la

modul de a conduce o afacere øi explicafli în ce mod putem noi

sæ aplicæm astæzi acele principii. 

Dacæ afli fi fost membru al Bisericii în Missouri când a revelat
Domnul cæ acesta era locul Sionului øi al Noului Ierusalim
din zilele din urmæ, ce altceva afli fi dorit sæ mai øtifli de la
Domnul? Membrii Bisericii din acea vreme au cerut cu
neræbdare sfat prin profetul Joseph Smith øi Domnul le-a dat
revelafliile din Doctrinæ øi legæminte 57 øi 58, care cuprind
sfaturi cu privire la locul proaspæt revelat al Sionului. 

Ce facefli dumneavoastræ pentru a aduce la împlinire astæzi
„cauza Sionului” (D&L 6:6; 11:6; 12:6)? Pe mæsuræ ce citifli
Doctrinæ øi legæminte 58, gândifli-væ la modul în care putefli
pune în aplicare sfatul Domnului. 
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Doctrinæ øi 
legæminte 58

Voia Domnului cu privire la Sion
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Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 58

Doctrinæ øi legæminte 58: 8–11 – „Un ospæfl de
mâncæruri gustoase, de vinuri vechi øi limpezite” 
Imaginile ospæflului, la care se face referire în Doctrinæ øi legæ-

minte 58:8–11, sunt simboluri ale celor mai gustoase mâncæruri

øi bæuturi. Profeflii din vechime au comparat perioadele în care

Evanghelia nu urma sæ fie în toatæ plinætatea ei cu o foamete

(vezi Amos 8:11). Restaurarea Evangheliei aduce un ospæfl care

poate sætura orice foame spiritualæ. Mai mult, unul dintre cele

mai importante scopuri ale restaurærii este de a pregæti oamenii

pentru „ospæflul Domnului” care va fi la „nunta Mielului”( D&L

58:11), sau cu alte cuvinte, a Doua Venire a lui Isus Hristos. 

Doctrinæ øi legæminte 58: 26–29 – „Nu este bine ca
Eu sæ poruncesc în toate lucrurile. . . . fifli angajafli cu
sârguinflæ într-o cauzæ bunæ” 
Când a fost membru al Cvorumului Celor Doisprezece Apostoli,

vârstnicul Ezra Taft Benson ne-a învæflat: „Uneori, Domnul

aøteaptæ plin de speranflæ ca fii Sæi sæ acflioneze pentru ei înøiøi øi

când ei nu fac aceasta, ei pierd premiul cel mare, iar Domnul fie

va læsa deoparte totul øi îi va læsa sæ sufere consecinflele sau alt-

fel, va trebui sæ ne arate mai detaliat ce trebuie sæ facem. Mæ

tem cæ, cu cât mai mult trebuie sæ ne arate ce sæ facem, cu atât

mai micæ va fi ræsplata noastræ” (în Conference Report, apr.

1965, pag. 122).

Un exemplu pozitiv de urmare al acestui sfat din Doctrinæ øi

legæminte 58:26–29 se gæseøte într-o experienflæ pe care a împær-

tæøit-o vârstnicul Vaughn J. Featherstone, membru al celor

Øaptezeci: 

Necazuri (v. 2–4) – încercæri

øi probleme

Aproape (v. 4) – nu departe

Oraøul moøtenirii lui
Dumnezeu (v. 13) – locul

oamenilor aleøi ai lui

Dumnezeu

Aici (v. 14) – în acest loc

A lua seama (v. 15) – a fi

atent, a fi prudent

Pæmântul moøtenirii lui
Dumnezeu (v. 17) – pæmântul

ales al lui Dumnezeu

Nu este bine (v. 26) – nu este

potrivit, nu este adecvat

Constrâns (v. 26) – forflat 

Leneø (v. 26) – trândav,

indolent

Au în ei puterea de a acfliona
pentru ei înøiøi (v. 28) – au

libertatea moralæ de a face

alegeri øi de a acfliona 

A revoca (v. 32) – a retrage

sau a schimba porunca

Aøteaptæ (v. 33) – se aflæ în

ascuns 

A întrece (v. 41) – a se pune pe

sine cu mândrie înaintea altora 

A abandona (v. 43) – a înceta,

a læsa deoparte

Rest (v. 44, 58, 61) – aceia

ræmaøi, aceialalfli

Reprezentant (v. 49, 51, 55) –

o persoanæ autorizatæ sæ

acflioneze în numele altora

Epistolæ (v. 51) – scrisoare 

Subscripflie (v. 51) – un docu-

ment cu semnæturæ prin care

se cer bani

Reværsat (v. 60)– dat

„Când eram în vârstæ de aproximativ zece,

unsprezece ani, au venit în vizitæ la noi

multe rude de-ale noastre. Trebuie sæ fi fost

35 sau 40. Mama i-a invitat pe tofli la cinæ.

Dupæ cinæ, tofli s-au dus în cealaltæ cameræ

sæ stea de vorbæ. Peste tot erau græmezi de

vase øi tacâmuri murdare. Mâncarea nu

fusese strânsæ øi erau multe oale øi cratifle

murdare din timpul pregætirilor. 

Îmi amintesc cæ, mæ gândeam cæ, mai târziu, toatæ lumea urma

sæ plece øi mama mea trebuia sæ facæ curæflenie peste tot. Mi-a

venit o idee. Am început sæ fac curat. Aceasta se întâmpla înain-

te sæ fie inventatæ maøina electricæ de spælat vase. Mama întot-

deauna fæcea curæflenie foarte bine øi ne învæflase sæ spælæm øi sæ

øtergem vasele corect. Am început aceastæ muncæ imensæ. Pânæ

la urmæ, trei ore mai târziu, am terminat de øters ultima farfurie.

Pusesem la loc toatæ mâncarea, curæflasem toate mesele, chiuve-

tele øi podeaua. Bucætæria era perfect curatæ. 

Nu voi uita niciodatæ expresia mamei când a venit în bucætærie sæ

facæ curæflenie, mai târziu în acea searæ, dupæ ce plecaseræ tofli

musafirii. Mæ udasem de la piept pânæ la genunchi. Doar pentru

a vedea expresia feflei mamei a meritat orice efort pe care l-am

depus. Era un amestec de emoflii, uøurare øi mândrie. Am hotærât

atunci cæ voi încerca sæ aduc mereu acea expresie pe fafla ei” („We

Love Those We Serve”, New Era, mar. 1988, pag. 19).

Doctrinæ øi legæminte 58:43 – Sæ mærturisim øi sæ
abandonæm pæcatele noastre

Vârstnicul Spencer W. Kimball,

când a fost membru al Cvorumului

Celor Doisprezece Apostoli, ne-a

învæflat: „Nimeni nu poate fi iertat

niciodatæ de vreun pæcat pânæ când

nu se pocæieøte øi nici o persoanæ

nu se pocæieøte pânæ când nu îøi

goleøte sufletul øi recunoaøte inten-

fliile øi slæbiciunile sale færæ scuze øi

færæ a le explica în mod øtiinflific.

Trebuie sæ recunoascæ faflæ de el

însuøi ca a pæcætuit grav. Dupæ ce

mærturiseøte faflæ de el însuøi færæ

sæ-øi minimalizeze deloc greøeala sau færæ sæ gæseascæ explicaflii

logice pentru seriozitatea acesteia sau færæ sæ îi micøoreze gravita-

tea øi recunoaøte cât este de mare cu adeværat, atunci el este gata sæ

înceapæ sæ se pocæiascæ” (Love versus Lust, Brigham Young

University Speeches of the Year [5 ian. 1965], pag. 10).

În plus, când pæcatele noastre îi jignesc øi afecteazæ pe alflii, noi

trebuie sæ mærturisim øi sæ ne cerem iertare de la acele persoane.

Anumite pæcate ca violarea legii castitæflii, abuzul fizic sau

sexual øi alte pæcate care afecteazæ calitatea noastræ de membru

al Bisericii, trebuie sæ fie mærturisite unei autoritæfli adecvate din

Bisericæ. Episcopul sau preøedintele de ramuræ pot determina

statutul unei persoane în Bisericæ øi pot sprijini persoana în pro-

cesul de pocæire. Dacæ avefli nelæmuriri despre necesitatea mær-

turisirii în fafla unei autoritæfli a Bisericii, discutafli despre aceasta

cu episcopul sau preøedintele ramurii dumneavoastræ. 
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Doctrinæ øi legæminte 58:57 – Consacrarea øi
dedicarea pæmântului øi locului pentru templu

Sidney Rigdon, a dedicat

într-un mod general

locul de templu, care este

situat în Missouri; profe-

tul Joseph Smith a dedi-

cat locul special pentru

templu la 3 august 1831.

Sidney Rigdon, Edward

Partridge, W. W. Phelps,

Oliver Cowdery, Martin

Harris øi Joseph Coe au

fost prezenfli. Profetul a

scris cæ „scena a fost

solemnæ øi impresionan-

tæ” (History of the Church,
1:199). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea B øi activitatea A sau C când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 58. 

Privifli cu mai multæ atenflie

Trebuie sæ fi fost mare bucurie în Missouri în timpul în care

Domnul l-a revelat ca fiind locul pentru oraøul Sionului øi al

templului. Evident, urmætoarea sarcinæ pentru sfinfli era sæ

lucreze la clædirea Sionului. Ei nu au væzut împlinirea acelui

scop, dar Domnul nu le spusese cæ vor vedea Sionul stabilit pe

deplin în zilele lor. Folosind ceea ce afli citit în Doctrinæ øi legæ-

minte 58, ræspundefli la urmætoarele întrebæri: 

1. Când va fi Sionul încoronat cu glorie? (vezi v. 1–5, 44–46, 56).

2. De ce a trimis Domnul primul grup spre Sion? (vezi v. 6–13,

44–46).

3. Cum va fi clædit Sionul? (vezi v. 8–13, 44–46, 50–56).

4. Cum væ ajutæ aceastæ revelaflie sæ ræspundefli la primele douæ

întrebæri cu privire la care s-a rugat profetul Joseph, dupæ

cum este scris în titlul secfliunii 57 din Doctrinæ øi legæminte? 

Scripturæ de bazæ – Doctrinæ øi 
legæminte 58:26–27

Dupæ ce citifli exemplele din secfliunea „Înflelegerea scripturilor”

corespunzætoare secfliunii 58:26–27 din Doctrinæ øi legæminte,

scriefli despre douæ exemple în care afli væzut cum împlinesc

oamenii acel sfat de la Domnul. Dacæ nu væ vine în minte nici

un exemplu, scriefli despre cum credefli cæ ar putea o persoanæ

sæ punæ în aplicare acel sfat. 

Scripturæ de bazæ – Doctrinæ øi 
legæminte 58:42–43

Enunflafli douæ principii importante ale pocæinflei pe care

Domnul le-a predat în Doctrinæ øi legæminte 58:42–43. 

C

B

A

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 59

Consacrat (titlul secfliunii) –

dedicat 

Aplicabile în mod special (tit-
lul secfliunii) – pregætite special

Smerit (v. 8) – pocæit øi supus

Sacramente (v. 9) – activitæfli

religioase prin care se demon-

streazæ angajamentul nostru

faflæ de Domnul

Pentru a exprima devofliunea
dumneavoastræ (v. 10) – a

demonstra dragostea øi anga-

jamentul dumneavoastræ

Juræminte (v. 11) – promi-

siuni sfinte

Ofrande (v. 12) – daruri pen-

tru Dumnezeu

Figura (v. 15) – atitudinea øi

înfæfliøarea

Îmbræcæminte (v. 17,19) –

haine

A înviora (v. 19) – a înveseli,

a încuraja

Exces (v. 20) – cu prea mult zel

Prin forflæ (v. 20) – folosirea

incorectæ a puterii

Mânia sa aprinsæ (v. 21) –

furie mæritæ 

De ce simt unii oameni cæ poruncile sunt o povaræ, în timp
ce alflii simt cæ sunt binecuvântæri? Care este scopul porun-
cilor lui Dumnezeu? În ce fel ar fi viafla dumneavoastræ dife-
ritæ færæ ele? Ce s-ar întâmpla dacæ o comunitate întreagæ ar
fline poruncile lui Dumnezeu? Afli dori sæ træifli acolo? În ce
fel s-ar deosebi de societatea în care træifli acum? Pe mæsuræ
ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 59, gândifli-væ la modul în
care supunerea faflæ de legile øi poruncile din aceastæ revelaflie
væ va ajuta la înfæptuirea Sionului. 

Profetul Joseph Smith ne-a învæflat: „Dumnezeu a dat famili-
ei umane anumite legi, care, dacæ sunt luate în seamæ, sunt
suficiente pentru a-i pregæti sæ moøteneascæ odihna [Sa celes-
tialæ]. Atunci, tragem concluzia cæ, acesta a fost scopul lui
Dumnezeu când ne-a dat legile Sale: dacæ nu, atunci de ce øi
pentru ce scop au fost date? Dacæ întreaga familie a omului
ar træi færæ ele la fel de bine cum ar træi cu ele, cu ce scop sau
intenflie au fost ele date?” (Teachings of the Prophet

Joseph Smith, pag. 54). 

Doctrinæ øi 
legæminte 59

Porunci pentru Sion øi
flæruøurile din Sion 
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Doctrinæ øi legæminte 59:1–2 – Moartea lui Polly
Knight
Doctrinæ øi legæminte 59 a fost primitæ în a doua duminicæ de

când profetul Joseph Smith se afla în Missouri. Înainte de a

primi aceastæ revelaflie, profetul a participat la înmormântarea

lui Polly Knight øi versetele 1–2 par a face referire directæ la

acel eveniment. 

„Sænætatea lui Polly Knight fusese precaræ de ceva timp, potri-

vit unei afirmaflii fæcute de fiul ei, Newel. Ea fusese foarte bol-

navæ în timpul cælætoriei de la Kirtland la Missouri. ‚Totuøi,’ a

spus fiul ei, ‚ea nu a fost de acord sæ se opreascæ; singura sau

cea mai mare dorinflæ a ei, a fost sæ punæ piciorul pe pæmântul

Sionului øi ca trupul ei sæ fie îngropat în acel pæmânt. M-am

dus øi am cumpærat lemn pentru a face un sicriu în caz cæ ar fi

murit înainte de a ajunge la destinaflia noastræ – atât de repede

avansa boala. Dar Domnul i-a dat dorinflæ în inimæ øi ea a træit

øi a stat pe acel pæmânt’” (în History of the Church, 1:199, nota

de subsol). 

Profetul Joseph Smith a consemnat: „Pe data de 7, am luat parte

la înmormântarea surorii Polly Knight, soflie a lui Joseph Knight,

tatæl. Aceasta a fost prima moarte din Bisericæ pe acest tærâm, øi

pot sæ spun cæ un membru demn doarme în Isus pânæ la învie-

re” (History of the Church, 1:199). 

Doctrinæ øi legæminte 59:6 – „Nici sæ nu faci nimic
asemænætor” 
Profeflii au folosit în diferite perioade expresia: „nici sæ nu faci

nimic asemænætor”, referindu-se la furat, adulter, avort øi ucide-

re. Preøedintele Spencer W. Kimball ne-a învæflat cæ toate formele

de necinste sunt la fel ca furatul (vezi Conference Report, oct.

1976, pag. 7; sau Ensign, nov. 1976, pag. 6). Preøedintele Ezra

Taft Benson ne-a învæflat cæ: „mângâierile indecente, pæcatul tru-

pesc, homosexualitatea øi oricare alte forme ale imoralitæflii”

sunt la fel ca adulterul (în Conference Report, apr. 1984, pag. 8;

sau Ensign, mai 1984, pag. 8). Vârstnicul Boyd K. Packer ne-a

învæflat cæ avortul este la fel ca uciderea „exceptând situafliile în

care a avut loc un delict grav de incest sau viol, sau situaflia în

care autoritæfli medicale competente certificæ faptul cæ viafla

mamei este în pericol, sau cæ un fæt cu deficienfle grave nu poate

supravieflui dupæ naøtere” (în Conference Report, oct. 1990, pag.

108; sau Ensign, nov. 1990, pag. 85).

Doctrinæ øi legæminte 59:8 – „O inimæ frântæ øi un
spirit smerit” 
Vârstnicul Bruce R. McConkie, care a fost membru al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, a explicat: „A avea o inima frântæ øi un

spirit smerit înseamnæ a fi covârøit de întristare din cauza pæcatu-

lui, a fi umil øi pe deplin penitent, a dovedi o pocæinflæ sinceræ øi

plinæ de învæflæturi” (Mormon Doctrine, pag. 161). 

Doctrinæ øi legæminte 59:15 – „Færæ sæ râzi prea mult” 
Vârstnicul Joseph Fielding Smith, atunci membru al Cvorumului

Celor Doisprezece Apostoli, ne-a învæflat: „Cred cæ este necesar

ca sfinflii sæ se distreze, dar trebuie sæ fie o distracflie adecvatæ.

Nu cred cæ Domnul intenflioneazæ øi doreøte ca noi sæ avem niøte

fefle lungi øi sæ arætæm bisericoøi øi ipocrifli. Cred cæ El aøteaptæ

de la noi sæ fim fericifli øi sæ avem o înfæfliøare veselæ, dar nu se

aøteaptæ sæ avem un comportament plin de nepæsare øi sæ ne

manifestæm zgomotos øi sæ cæutæm lucrurile deøarte øi nechibzui-

te care amuzæ øi distreazæ lumea” (în Conference Report, oct.

1916, pag. 70).

Studierea scripturilor
Realizafli douæ dintre activitæflile urmætoare (A–C) când

studiafliDoctrinæ øi legæminte 59. 

Enumerafli øi descriefli binecuvântærile

1. Enumerafli binecuvântærile promise de Domnul celor neprihæ-

nifli în Doctrinæ øi legæminte 59:1–4, 23. 

2. Gândifli-væ la ce înseamnæ „lucrærile lor îi vor urma” (v. 2).

Citifli, de asemenea, Alma 41:3–6, 10, 13–15 øi explicafli în ce

fel aceasta ar putea fi o veste bunæ sau una rea. 

3. În ce fel „porunci care nu vor fi pufline” (v. 4) pot fi binecu-

vântæri pentru noi? 

Facefli tabele pentru zilele noastre

Desenafli douæ coloane în caietele dumneavoastræ. Gæsifli expre-

siile „sæ” øi „sæ nu” în Doctrinæ øi legæminte 59:5–13 øi trecefli-le

ca porunci în tabele. Adæugafli în tabele ce a spus Domnul în

versetele 18–21. Putefli pune aceste „tabele” într-un loc în care sæ

le vedefli în fiecare zi. 

Scripturæ de bazæ – Doctrinæ øi
legæminte 59: 9–10

În Doctrinæ øi legæminte 58:26–27, Domnul a spus cæ nu este nece-

sar sæ ni se dea porunci în toate situafliile pentru a øti ce sæ facem.

Domnul ne învaflæ doctrinele øi principiile øi apoi se aøteaptæ ca

noi sæ ne stræduim „cu sârguinflæ” sæ fim loiali acelor principii.

Doctrinæ øi legæminte 59:9–10 subliniazæ doctrina øi principiile de

bazæ referitoare la a pæstra ziua de sabat sfântæ, dar nu ne învaflæ

exact ce ar trebui sæ facem øi ce sæ nu facem. 

1. Din Doctrinæ øi legæminte 59:9–10, enumerafli doctrinele øi

principiile importante cærora trebuie sæ ne supunem pentru a

pæstra sfântæ ziua de sabat. 

2. Adæugafli la lista dumneavoastræ ceea ce ne învaflæ versetele

11–16. 

3. Scriefli despre un lucru pe care vefli începe sæ-l facefli mai des

øi altul pe care-l vefli face mai rar (sau nu îl vefli mai face

deloc), pentru a pæstra mai bine ziua de sabat sfântæ. 
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În luna iunie 1831, Domnul a chemat mulfli misionari sæ
cælætoreascæ din Kirtland, Ohio, spre Missouri, „predicând
cuvântul pe drum” (D&L 52:9), øi acolo au flinut urmætoa-
rea conferinflæ a Bisericii (vezi v. 1–2).

Multe din instrucfliunile din Doctrinæ øi legæminte 60 ni se
aplicæ nouæ, astæzi, la fel cum s-au aplicat øi vârstnicilor de la
început din Bisericæ. Suntem binecuvântafli cu timp øi talente
suficiente pentru misiunea noastræ pe pæmânt. Este o parte a
testului nostru sæ vedem dacæ ne vom folosi timpul øi talente-
le noastre în mod eficient. Pe mæsuræ ce studiafli aceastæ reve-
laflie, gândifli-væ la modul în care vi se aplicæ dumneavoastræ
cuvintele Domnului. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 60

De unde (v. 1) – din care loc 

Aprinsæ (v. 2) – provocatæ,

agitatæ

Proclamæ (v. 4) – dæ dovadæ

de sau mærturiseøte despre

Barcæ (v. 5) – barcæ sau alt

mijloc de transport pe apæ

Mânie (v. 7) – furie 

Aceialalfli (v. 8) – Aceia ræmaøi

Ceartæ (v. 14) – disputæ

Sæ-i provoci (v. 15) – i faci

furioøi

Preøedintele Joseph Fielding Smith a scris: „În cea de-a opta
zi a lunii august, 1831, . . . vârstnicii au întrebat ce ar tre-
bui sæ facæ. . . . Unii dintre ei au fost mustrafli, pentru cæ
Domnul nu a fost mulflumit de ei deoarece, în cælætoria din-
spre Ohio, ei n-au urmat sfaturile care le-au fost date. Lor li
s-a poruncit sæ predice Evanghelia pe timpul drumului øi
sæ depunæ mærturie oamenilor, dar unii au eøuat în a da
ascultare acestei porunci datoritæ fricii lor de oameni. Este
adeværat cæ, nu fiecare om este un misionar prin naturæ, øi
sunt øi aceia care se tem de responsabilitatea de a-øi ridica
glasurile în a proclama Evanghelia, dar totuøi, aceata este
o obligaflie pe care o avem faflæ de aceastæ lume decæzutæ.
Vârstnicilor de la începuturi li s-a poruncit sæ-L slujeascæ
pe Domnul cu toatæ‚ inima, sufletul, cugetul øi tæria’, deoa-
rece câmpul este alb, gata pentru seceriø. O pedeapsæ urma
sæ fie datæ acelora care nu reuøeau øi ei nu urmau sæ stea
færæ vinæ în ultima zi. Predicarea Evangheliei trebuia sæ fie
un mijloc pentru ei prin care sæ nu piaræ, ci sæ aducæ salva-
re sufletelor lor. Sunt mulfli care au fost trimiøi, care aveau
fricæ de oameni, totuøi Domnul le-a promis cæ-i va sprijini
în muncile lor dacæ îøi vor pune încrederea în El” (Church

History and Modern Revelation, 1:220). 

Doctrinæ øi 
legæminte 60

„Sæ nu îfli iroseøti timpul” 

Doctrinæ øi legæminte 60:8, 13–14 – „Congregafliile
celor ræi” 
„Congregafliile celor ræi” (vezi, de asemenea, D&L 61:30, 32–33;

62:5; 68:1) sunt oameni care greøesc mai mult din ignoranflæ faflæ

de cæile Domnului decât din intenflii rele (vezi D&L 123:12). 

Doctrinæ øi legæminte 60:15 – „Scuturæ-fli praful de
sub picioare” 
(vezi secfliunea „Înflelegerea scripturilor” pentru Doctrinæ øi

legæminte 24:15 (pag. 36).

Studierea scripturilor
În timp ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 60, facefli una dintre

urmætoarele activitæfli (A–C). 

Creafli un simbol

Pozele sunt folosite câteodatæ pentru a reprezenta idei, la fel ca

semnele de circulaflie. Luafli în considerare urmætoarele idei din

Doctrinæ øi legæminte 60:2–4 øi desenafli un simbol care ar putea fi

folosit pentru fiecare din ele. Apoi, explicafli cum reprezintæ fieca-

re simbol ideea pe care Domnul ne-a predat-o în acele versete. 

1. Deschidefli-væ gurile (v. 2)

2. Nu væ ascundefli talentele (v. 2)

3. Nu væ temefli de oameni (v. 2)

4. „Mânia mea este aprinsæ” (v. 2)

5. Fifli mai credincioøi (v. 3)

6. „Îmi voi aduna comorile” (v. 4)

Cugetafli asupra doctrinei

În Doctrinæ øi legæminte 60:1–4, Domnul Øi-a exprimat mânia faflæ

de aceia care nu predicæ Evanghelia din cauzæ cæ le este teamæ de

ceea ce alflii ar putea sæ spunæ. Ceea ce a spus Domnul despre El

Însuøi øi despre ultimele zile, în versetele 3–4, ar trebui sæ ne dea

mai mult curaj în a predica altora Evanghelia? (De asemenea,

luafli în considerare Romani 1:16–18). 

Dafli un exemplu

În Doctrinæ øi legæminte 60:12–17, Domnul le-a vorbit celor care

doreau sæ se adune în Sion în flinutul Jackson, Missouri. Din ceea

ce citifli în acele versete, completafli urmætoarele declaraflii pentru

a aræta în ce fel se aplicæ sfatul Domnului în ziua de astæzi: 
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1. Noi evitæm mânia øi cearta atunci când noi . . .

2. Noi ne irosim timpul atunci când noi . . .

3. Noi ne îngropæm talentele atunci când noi . . .

Profetul Joseph Smith a scris: „În data de 9 [august 1831], în
compania a zece vârstnici, am plecat din Independence cu
destinaflia Kirtland. Am pornit în jos pe râu în canoe øi am
ajuns în prima zi pânæ la Fort Osage, unde am avut un cur-
can sælbatic excelent la cinæ. Nu s-a petrecut nimic foarte
important pânæ a treia zi, când s-au manifestat multe dintre
pericolele atât de comune în apele din vest; øi dupæ ce ne-am
stabilit tabæra pe malul râului, la McIlwaine’s Bend, fratele
Phelps, într-o viziune deschisæ, la lumina zilei, a væzut nimi-
citorul în cea mai oribilæ putere a sa, mergând pe suprafafla
apelor; alflii au auzit zgomotul, dar nu au væzut nici o viziu-
ne” (History of the Church, 1:20–3). 

În dimineafla urmætoare, 12 august, profetul a primit revela-
flia înregistratæ în Doctrinæ øi legæminte 61. Pe mæsuræ ce
citifli aceastæ revelaflie, cæutafli cel puflin douæ motive pentru
care Domnul nu vrea ca întregul grup sæ cælætoreascæ „cu
repeziciune pe apæ” (v. 3). Gândifli-væ la modul în care se
aplicæ aceastæ revelaflie muncii misionare de astæzi. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 61

Alfa øi Omega (v. 1) – prima

øi ultima literæ din alfabetul

grecesc (reprezentând puterea

Domnului asupra tuturor) 

Permis (v. 4) – admis, acceptat

Hotærât (v. 5) – declarat

Consider necesar (v. 9) – este

necesar sæ

Græsime (v. 17) – abundenflæ,

surplus

Canal (versetele 23–24) –

drum pe apæ fæcut de om

(Canalul Ohio) 
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Doctrinæ øi 
legæminte 61

Pericolul din apæ

Doctrinæ øi legæminte 61:20–22 – „Eu, Domnul, am
fost supærat pe voi ieri” 

„În timpul celor trei zile pe râu au luat amploare niøte neînflele-

geri øi sentimente nefavorabile între frafli øi a fost nevoie de expli-

caflii øi de reconcilieri; de asemenea, s-a constatat cæ progresul

cælætoriei lor pe râu era încet øi de acum încolo a devenit necesar

ca aceia care au fost desemnafli sæ achiziflioneze presa, Sidney

Gilbert øi William W. Phelps; øi profetul, Sidney Rigdon, øi Oliver

Cowdery, cærora li se poruncise sæ-øi græbeascæ întoarcerea în

Kirtland, au considerat imperios necesar sæ gæseascæ o cale mai

rapidæ de a cælætori decât cu o canoe. Cea mai mare parte a nopflii

la Mcllwaine’s Bend a fost dedicatæ acestor probleme. Fraflii s-au

împæcat øi aceia ale cæror afaceri erau urgente au început sæ

debarce dimineafla urmætoare în St. Louis, iar restul companiei øi-

au continuat cælætoria pe râu” (B. H. Roberts, A Comprehensive
History of the Church, 1:262–263). 

Doctrinæ øi legæminte 61:30–31 – De ce a fost
Domnul mânios pe locuitorii din Cincinnati, Ohio? 
Preøedintele Joseph Fielding Smith a explicat: „La timpul acestei

revelaflii, Cincinnati era doar un sat, în plus era ca celelalte oraøe

vestice, precum Independence, locul de adunare al multora care

au fost forflafli sæ se refugieze din oraøe mai mari datoritæ încæl-

cærii legii. În toate oraøele de la graniflæ din acele zile predomina

ticæloøia într-o foarte mare mæsuræ. Dupæ ce øi-au îndeplinit

misiunea în Cincinnati, aceøti doi frafli øi-au continuat cælætoria

înapoi în Kirtland” (Church History and Modern Revelation, 1:225). 

Studierea scripturilor
În timp ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 61, facefli activitatea

A sau B. 

Înflelegerea puterii lui Dumnezeu

1. Citifli Doctrinæ øi legæminte 61:1–5 øi ræspundefli la urmætoarele

întrebæri: 

a. Ce ocazii au ratat misionarii cælætorind pe apæ? 

b. De ce a permis Domnul ca misionarii sæ cælætoreascæ pe apæ? 

2. Cercetafli versetele 6–16 øi explicafli cum a spus Domnul cæ au

putut sæ fie în siguranflæ pe apæ. Ce învæflafli aici despre pute-

rea lui Dumnezeu în comparaflie cu puterea diavolului? 

Cum sæ fim „færæ de patæ” 

Revedefli Doctrinæ øi legæminte 61:33–39 øi scriefli pe o listæ moti-

vele pentru a accepta o chemare de a sluji într-o misiune. Alegefli

un motiv care væ impresioneazæ øi explicafli de ce ar fi acesta un

motiv bun pentru a-I sluji Domnului. 
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În Doctrinæ øi legæminte 61, primitæ în tabæra lor de la
McIlwaine’s Bend, profetului Joseph Smith, lui Sidney
Rigdon, øi lui Oliver Cowdery „li s-a poruncit sæ cælæto-
reascæ cu repeziciune pe pæmânt spre Kirtland, în timp ce
aceialalfli au primit instrucfliuni ca sæ continue cu canoe. 

În ziua ce a urmat acestei divizæri, pe 13 august, Joseph s-a
întâlnit cu câfliva vârstnici care cælætoreau spre Independence.
S-a flinut o întrunire în care a fost multæ bucurie [øi s-a pri-
mit revelaflia din secfliunea 62]. Dupæ aceasta, vârstnicii au
plecat, profetul øi aceia doi colegi ai sæi continuându-øi cælæto-
ria, iar aceialalfli avansând cætre flinutul Sion. 

Pe 27 august 1831 profetul, Sidney øi Oliver au ajuns la
Kirtland. În timpul absenflei lor plinæ de evenimente ei s-au
putut bucura de Spiritul inspirafliei într-o mare mæsuræ øi au
fost martorii multor manifestæri ale puterii lui Dumnezeu.
Credinfla le-a fost întæritæ, iar scopurile Celui Atotputernic
au cæpætat o mult mai mare claritate pentru înflelegerea lor.
De asemenea, ei au obflinut o mai mare cunoaøtere despre
eforturile pe care Satana le-a fæcut pentru a ascunde lumina
de ochii omenirii” (George Q. Cannon, Life of Joseph

Smith the Prophet [1958], 123–124). 

Pe mæsuræ ce studiafli Doctrinæ øi
legæminte 62, cæutafli de ce este aøa
mare lucru sæ depui mærturie în fafla
altora. S-ar putea sæ væ surprindæ sæ
aflafli cine ascultæ acele mærturii øi
efectul pe care îl are depunerea mær-
turiei în viafla voastræ. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 62

Saluturi (titlul secfliunii) –

salutæri

Avocat (v. 1) – apærætor, cineva

care pledeazæ pentru un caz

Ajute (v. 1) – susflinæ, sprijine

Veøti (v. 5) – øtiri

Doctrinæ øi 
legæminte 62

Mærturia voastræ este înscrisæ în cer

Studierea scripturilor
În timp ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 62, facefli activitatea

A sau B. 

Exprimafli-væ pærerea

În Doctrinæ øi legæminte 62:3, Domnul vorbeøte despre importan-

fla de a depune mærturiile noastre despre Evanghelie. Rescriefli, cu

cuvintele voastre, în caietul vostru, acel verset øi exprimafli-væ

pærerea despre motivul pentru care se întâmplæ acele lucruri când

ne depunem mærturiile altora. 

„Îmi este indiferent” 

În secfliunile precedente din Doctrinæ øi legæminte, Domnul folo-

seøte expresia „îmi este indiferent” (vezi D&L 60:5; 61:22; 62:5).

Citifli Doctrinæ øi legæminte 62:5–8 øi explicafli ce credefli cæ a vrut

Domnul sæ spunæ øi ce se aøteaptæ El sæ facem noi atunci când

El nu ne oferæ instrucfliuni precise. 

Titlul secfliunii 63 din Doctrinæ øi legæminte menflioneazæ
marele interes pe care l-au manifestat sfinflii privind con-
struirea Sionului. În aceastæ revelaflie, Domnul explicæ
multe lucruri despre modul în care va fi stabilit Sionul øi
aceia care vor fi calificafli sæ meargæ acolo. Pe mæsuræ ce stu-
diafli aceastæ secfliune, gândifli-væ la ce v-ar plæcea cel mai
mult referitor la a træi în Sion. Care au fost câteva din
lucrurile pe care Sfinflii de la început le-au fæcut øi pe care
Domnul le-a condamnat? 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 63

Pæstreazæ (v. 3) – ferit, protejat

Lafl (v. 15) – capcanæ

Aceia care iubesc minciuna
(v. 17) – cineva care participæ

la practici imorale

Molimæ (v. 24) – necaz, dis-

trugere

Care nu se stinge (v. 34) – care

nu se sfârøeøte

Discernæ (v. 41) – øtie

Dea (v. 43) – a acorda

Aprobare (v. 64) – îndrumare,

ghidare

Doctrinæ øi 
legæminte 63

Pregætirea pentru Sion
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Doctrinæ øi legæminte 63:20–21 – „Ziua schimbærii
la faflæ” 

Când Isus i-a dus pe apostolii

Sæi, Petru, Iacov øi Ioan pe

Muntele schimbærii la faflæ (vezi

Matei 17:1–3), lor li s-a arætat

cum va deveni pæmântul dupæ

Cea de-a Doua Venire a lui

Hristos. Doctrinæ øi legæminte

63:21 ne indicæ faptul cæ noi nu

am primit, încæ, o relatare com-

pletæ a ceea ce ei au væzut.

Vârstnicul Bruce R. McConkie,

care a fost membru al Celor

Doisprezece Apostoli, a explicat: 

„Petru a vorbit despre vremi de înviorare care ar trebui sæ vinæ

din prezenfla Domnului la Cea de-a Doua Venire a lui Hristos.

(Faptele Apostolilor 3:19–20). Declaraflia sa are aceeaøi însemnæ-

tate ca øi cel de-al Zecelea Articol de Credinflæ care menflioneazæ

cæ ‘pæmântul va fi înnoit øi va primi gloria sa de paradis.’ Acest

caz este ‘înoirea’ care va avea loc când ‘Fiul omului va sta pe

scaunul de domnie al mæririi Sale’. (Matei 19:28). De asemenea,

aceasta este ‘ziua schimbærii la faflæ. . . Când pæmântul va fi schim-
bat la înfæfliøare.’ (D&L 63:20–21)

„Acest pæmânt a fost creat într-o stare nouæ sau de paradis; apoi,

din cauza greøelii lui Adam a cæzut în starea lui prezentæ, telestia-

læ. La a Doua Venire a Domnului nostru, va fi reînnoit, regenerat,
reîmprospætat, schimbat la înfæfliøare, va deveni, iar, un pæmânt nou,
un pæmânt de paradis. Starea lui milenaræ va fi o întoarcere la starea

lui primaræ de frumusefle øi glorie, starea care a existat înainte de

cædere (Mormon Doctrine, 795–796; sublinierea în original). 

Preøedintele Joseph Fielding Smith ne-a învæflat cæ „toate acestea

vor avea loc în Dispensaflia Plenitudinii timpurilor, în care træim.

Când se va îndeplini aceasta, acest pæmânt va apærea din nou aøa

cum a fost la început. Marea va fi condusæ înapoi în nord; insule-

le se vor uni într-un continent øi pæmânturile se vor uni înapoi

împreunæ, aøa cum au fost înainte ca pæmântul sæ fie divizat.

(D&L 133:22–24)” (Church History and Modern Revelation, 1:231). 

Aceastæ „zi a schimbærii la faflæ” este diferitæ de timpul când „va

fi un cer nou øi un pæmânt nou”. Preøedintele Joseph Fielding

Smith a explicat cæ, dupæ Mileniu „va veni moartea pæmântului,

învierea sa, glorificarea sa, ca reøedinflæ a celor drepfli sau a celor

care aparflin împæræfliei celestiale, øi numai ei vor locui pe fafla

lui” (Doctrines of Salvation, 3:282). 

Doctrinæ øi legæminte 63:25–27 – „Eu, Domnul, dau
Cezarului ce este al Cezarului” 

În Luca 20:19–26 citim despre modul în care

preoflii aceia mai de seamæ øi cærturarii au

încercat sæ-i întindæ o cursæ lui Isus între-

bându-L dacæ era legal ca iudeii sæ plæteas-

cæ tribut împæratului roman, Cezar. Ei au

øtiut cæ dacæ El spunea da, iudeii l-ar fi res-

pins pentru cæ ei îi urau pe romanii care îi

cuceriseræ. Dacæ Isus spunea nu, ei l-ar fi putut raporta romani-

lor, care l-ar fi arestat pentru încælcarea legii romane. Isus le-a

arætat o monedæ cu imaginea Cezarului imprimatæ pe ea øi a zis,

„Dafli dar Cezarului ce este al Cezarului øi lui Dumnezeu ce este

al lui Dumnezeu” (v. 25).

Domnul a folosit aceastæ povestire pentru a-i învæfla pe sfinflii din

zilele profetului Joseph Smith cæ, deøi întregul pæmânt este al

Domnului, sfinflii vor trebui totuøi sæ cumpere pæmântul pe care

Domnul le-a poruncit sæ clædeascæ oraøul Sionului, în Missouri. 

Doctrinæ øi legæminte 63:34 – „Øi sfinflii, de 
asemenea, vor scæpa cu greu” 
Vorbind despre a Doua Venire a Salvatorului, profetul Joseph

Smith a explicat: Este o idee falsæ cæ sfinflii vor scæpa de toate

judecæflile, în timp ce, aceia ræi vor suferi; pentru cæ tot ceea ce

este carnal este supus suferinflei, iar ‘aceia drepfli vor scæpa cu

greu’; totuøi, mulfli dintre sfinfli vor scæpa, pentru cæ aceia

drepfli vor træi în credinflæ; cu toate acestea, mulfli dintre aceia

drepfli vor plæti un prefl prin boalæ, molimæ, etc., ca motiv al

slæbiciunii carnale, øi totuøi vor fi salvafli în Împæræflia lui

Dumnezeu. Deci este un principiu necurat sæ spui cæ acela øi

acela au suferit datoritæ faptului cæ au fost victimele bolii øi

ale morflii, pentru cæ tot ce este carnal este supus morflii; iar

Salvatorul a spus, ‘Nu judecafli ca sæ nu fifli judecafli’” (History
of the Church, 4:11). 

Doctrinæ øi legæminte 63:50 – Care este „vârsta
omului”? 
Din promisiunea fæcutæ de Domnul discipolilor nefifli, se pare

cæ vârsta omului în starea noastræ mortalæ, prezentæ, este de

øaptezeci øi doi de ani (vezi 3 Nefi 28:1–3). Oricum, nu va fi la

fel în Mileniu. 

„Vorbind despre aceastæ perioadæ de timp, profetul Isaia a pro-

clamat: ‘Aøadar, nu va mai fi nici prunc, nici bætrân care sæ nu-

øi fi întregit aceste zile: cæci copilul va muri la o sutæ de ani’
(Isaia 65:20; s-a adæugat sublinierea). 

„Comentând despre aceastæ condiflie, preøedintele Joseph Fielding

Smith a spus: ‘Oamenii pe pæmânt vor fi, încæ, muritori, dar o

schimbare va veni asupra lor ca sæ poatæ avea putere asupra bolii,

maladiei øi morflii. Moartea îi va izgoni pe tofli de pe pæmânt, cæci

oamenii vor træi pânæ vor avea vârsta unui pom sau pânæ la o sutæ de
ani (vezi [D&L] 63:50–51), øi vor muri la vârsta omului, dar aceastæ

moarte va veni într-o clipire de ochi, iar starea muritoare va face

loc imediat stærii de nemurire. Nu vor fi morminte, iar aceia drepfli

vor trece la o înviere glorioasæ. ‘ ([Church History and Modern
Revelation,] 1:461; subliniere adæugatæ)“ (Brewster, Doctrine and
Covenants Encyclopedia, 10). 

Doctrinæ øi legæminte 63:61–64 – „Tofli oamenii sæ ia
seama cum iau numele Meu pe buzele lor” 
Vârstnicul James E. Talmage, care a fost membru al Celor

Doisprezece Apostoli, ne-a învæflat: 

„A lua numele Domnului în deøert . . . este sæ foloseøti acest

nume cu uøurinflæ, sæ-l foloseøti færæ sens, sæ-l foloseøti færæ efect,

în ceea ce priveøte intenflia. . . .

Fæcând un sumar: 

1. Putem lua numele Domnului în deøert folosind un limbaj

profan. 

2. Îl luæm în deøert când juræm strâmb, când nu ne respectæm

juræmintele øi promisiunile. 

3. Îl luæm în deøert într-un sens de blasfemie atunci când ne per-

mitem sæ vorbim în acest nume færæ autoritate. 
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4. Øi Îi luæm numele în deøert de fiecare datæ când juræm de bunæ

voie [pe orice] care este sfidætor faflæ de poruncile Lui, de vreme

ce ne-am luat numele Sæu asupra noastræ” (în Conference

Report, octombrie 1931, 50, 53).

Studierea scripturilor
În timp ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 63, facefli trei dintre

urmætoarele activitæfli (A–F). 

Semne de avertizare øi un proverb

Domnul a dat cuvinte puternice de avertizare celor rebeli care

cautæ semne øi minuni înainte de a crede. 

1. Citifli Doctrinæ øi legæminte 63:1–12 øi explicafli tipul de

„semne” pe care aceia ræi îl vor primi. 

2. Folosindu-væ de ceea ce învæflafli în versetele 5–12, facefli o listæ

cu câteva dintre semnele de avertizare pentru aceia cu care

Domnul nu este mulflumit. 

3. Scriefli un proverb sau o zicalæ uøor de amintit care exprimæ

avertismentul Domnului pentru cæutætorii de semne. 

Identificafli consecinflele

Tot ceea ce facem are consecinfle – faptele noastre bune la fel ca

øi pæcatele noastre. 

1. Desenafli patru coloane în caietul dumneavoastræ. Intitulafli-le

„Pæcate”, „Consecinfle ale pæcatului”, „Alternativæ la pæcat” øi

„Consecinfle ale alternativei”. 

2. Citifli Doctrinæ øi legæminte 63:13–19 øi înscriefli în prima coloanæ

pæcatele menflionate acolo; înscriefli în a doua coloanæ

consecinflele fiecærui pæcat. 

3. Citifli versetele 20–21 øi, în coloanele corespunzætoare, comple-

tafli informaflia despre alternativa la pæcat øi consecinflele ei. 

4. De ce credefli cæ unii oameni aleg sæ pæcætuiascæ în loc sæ se

supunæ? De ce este supunerea alegerea mai bunæ? 

O cheie spre cunoaøtere

Citifli Doctrinæ øi legæminte 63:22–23 øi Alma 12:9–11. Rezumafli

ceea ce ni se spune a fi cheia spre a înflelege „misterele” împæræ-

fliei. De ce credefli cæ cere Domnul aceasta? 

Suntefli îngrijorat sau alinat? 

Revedefli ceea ce ne-a învæflat Domnul despre ultimele zile în

Doctrinæ øi legæminte 63:32–37. 

1. Alegefli o profeflie care ar putea sæ-i îngrijoreze pe oameni des-

pre a Doua Venire øi explicafli de ce. 

2. Alegefli o altæ profeflie care s-ar putea sæ-i aline pe unii oameni

øi explicafli de ce. 

3. Reflectafli la ceea ce simflifli træind în ultimele zile øi scriefli un

paragraf în care sæ descriefli cum væ putefli pregæti pentru a

face faflæ Celei de-a Doua Veniri cu credinflæ în loc de fricæ

(vezi secfliunea „Înflelegerea scripturilor” pentru ajutor, dacæ

este nevoie). 

Cum va fi Mileniul? 

Din studiul dumneavoastræ din Doctrinæ øi legæminte 63:47–54,

scriefli o descriere a felului în care va fi viafla în Sion în timpul

Mileniului. Asigurafli-væ cæ includefli în descrierea fæcutæ de

E

D

C

B

A

dumneavoastræ urmætoarele idei de bazæ: moøtenire, moarte,

vârsta omului, schimbafli într-o clipire de ochi øi separare (vezi

secfliunea „Înflelegerea scripturilor” pentru ajutor, dacæ este

nevoie). 

În Mileniu nu va exista moarte, aøa cum o cunoaøtem. 

Dafli exemple moderne

Când ne gândim la cineva care ia numele Domnului în deøert, ne

gândim, de obiaceia, la blasfemie. Doctrinæ øi legæminte 63:60–64

explicæ faptul cæ existæ alte cæi de a comite acel pæcat. Citifli acele

versete øi secfliunea „Înflelegerea scripturilor” pentru Doctrinæ øi

legæminte 63:61–64 øi scriefli câteva exemple moderne despre

modul în care putem evita luarea în deøert a numelui Domnului. 

Când a fost primitæ secfliunea 64 din Doctrinæ øi legæminte,
profetul Joseph Smith øi familia sa se pregæteau pentru a se
muta din Kirtland la Hiram, Ohio, cam treizeci de mile cætre
sud-est. Ei au fost invitafli sæ locuiascæ cu recent convertiflii
John øi Alice Johnson, aøa cæ profetul putea avea un loc liniø-
tit pentru a-øi continua lucrarea de traducere a Bibliei. 

Prima parte a acestei revelaflii se referæ la ceea ce unii ar putea
considera ca cea mai dificilæ dintre toate poruncile – datoria
pe care o avem de a-i ierta pe aceia care ne-au fæcut ræu sau
ne-au rænit. Remarcafli adeværul uimitor pe care Domnul l-a
revelat celor care au refuzat sæ-i ierte pe aceialalfli. 

Înflelegerea scripturilo
Doctrinæ øi legæminte 64

Compasiune (v. 2) – compæti-

mire, milæ

Au cæutat ocazii împotriva
(versetele 6, 8) – au cæutat sæ

învinuiascæ

Babilon (v. 24) – un simbol

pentru lume sau lumesc

Angajafli în lucrare (v. 29) –

chemare, ocupaflie

Smuløi (v. 36) – îndepærtafli

Steag (v. 42) – stindard sau

drapel, un obiect, persoanæ sau

idee cætre care oamenii aspiræ

Doctrinæ øi 
legæminte 64
Sæ îi iertæm pe alflii

F
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Doctrinæ øi legæminte 64 – Mutarea la Hiram, Ohio
Invitaflia fæcutæ profetului Joseph Smith øi familiei sale de a se

muta la John Johnson (cunoscut ca „Tatæl Johnson” în Bisericæ) a

fost ræspunsul Domnului pentru Joseph øi Sidney Rigdon de „a-

øi cæuta o casæ” în care sæ-øi continue munca (D&L 63:65).

Familia Johnson s-a alæturat Bisericii ca rezultat al unei expe-

rienfle remarcabile pe care au avut-o cu profetul Joseph Smith: 

„La scurt timp dupæ sosi-

rea profetului în Ohio,

Tatæl Johnson, în vârstæ

de cincizeci øi trei de ani,

soflia sa, Elsa øi preotul

metodist Ezra Booth au

mers la Kirtland pentru a

cerceta mormonismul. În

timp ce discutau despre

doctrina noii credinfle,

Elsa [Alice] a fost vinde-

catæ de reumatism cronic. O înregistrare istoricæ relateazæ deta-

liile miraculoasei vindecæri: În timpul interviului, conversaflia

s-a îndreptat cætre subiectul darurilor supranaturale, la fel ca

cele conferite în zilele apostolilor. Cineva a spus: „Aici este

doamna Johnson cu un brafl bolnav; a dat Domnul, acum, putere

omului pe pæmânt sæ o vindece? Câteva momente mai târziu,

când conversaflia s-a îndreptat în altæ direcflie, Smith s-a ridicat

øi, mergând în partea cealaltæ a camerei, luând-o pe doamna

Johnson de mânæ, a spus în cea mai solemnæ øi impresionantæ

manieræ: „Femeie, în numele Domnului Isus Hristos îfli porun-

cesc sæ te întregeøti” øi a pæræsit imediat camera. ‘Elsa a fost vin-

decatæ instantaneu, iar în ziua urmætoare spæla ‘færæ dificultate

sau durere’. [Vezi nota de subsol, History of the Church, 1:215–16.]

Vindecarea a condus direct la convertirea Tatælui øi Mamei

Johnson øi la botezul lor înfæptuit de cætre profet” (Black, Who’s
Who in the Doctrine and Covenants, 152). 

„Eu, Domnul, voi ierta pe cine vreau Eu sæ iert, dar vouæ vi se cere sæ-i
iertafli pe tofli oamenii” (D&L 64:10). 

Casa lui John Johnson în Hiram, Ohio

78

Doctrinæ øi legæminte 64:21 – Frederick G. Williams

Doctrinæ øi legæminte 64:23 – La ce se referæ
„zeciuala” în acest verset? 
Legea zeciuielii nu a fost datæ decât la aproape øapte ani dupæ

ce revelaflia din Doctrinæ øi legæminte 64 a fost primitæ (vezi

D&L 119). Termenul de „zeciuialæ”, aøa cum este folosit în v. 23,

„nu reprezenta doar o zecime, ci toate ofrandele voluntare sau

contribufliile la fondurile Bisericii” (titlul de la D&L 119). 

Doctrinæ øi legæminte 64:21 – De ce a vrut Domnul
un „loc puternic în flinutul Kirtland, pe o duratæ de
cinci ani”? 

Preøedintele Joseph Fielding

Smith ne-a învæflat: „Acela

era flinutul în care avea sæ

fie construit primul templu

din aceastæ dispensaflie. În

acel templu aveau sæ fie

revelate cheile esenfliale ale

restaurærii. Aparent, se pare

cæ dacæ tofli oamenii s-ar fi

mutat în Sion, în Missouri,

clædirea templului ar fi fost

zædærnicitæ de duømanii

oamenilor. . . . Restaurarea

cheilor preofliei deflinute de

profeflii strævechi era esen-

flialæ pentru progresul Bisericii. Domnul a decretat ca sæ fie ter-

minatæ o casæ în numele Sæu în Kirtland unde El ar putea veni

øi unde øi-ar putea trimite mesagerii cu aceste chei ale puterii.

Clædirea unui asemenea templu a necesitat timp. . . . Revelaflia

în care Domnul le-a cerut sfinflilor sæ stea cu tærie în Kirtland a

fost datæ în luna septembrie, pe 11, în anul 1831. În martie 1836

a fost dedicatæ casa Domnului, iar în urmætoarea lunæ aprilie au

fost acordate aceste chei sfinte” (Church History and Modern
Revelation, 1:237). 

Studierea scripturilor
În timp ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 64, facefli douæ dintre

urmætoarele activitæfli (A–D). 

Frederick G. Williams s-a alæturat

Bisericii în octombrie 1830, în Kitrland,

Ohio. El a slujit cu credinflæ într-o

misiune la scurt timp dupæ botezul

sæu. În 1832, Domnnul l-a chemat

pe fratele Williams sæ fie un consi-

lier al profetului Joseph Smith în

Prima Preøedinflie. Profetul avea

încredere în el, iar el era un condu-

cætor credincios în Bisericæ. În 1837,

devotamentul sæu faflæ de adevær s-a

evaporat. A fost eliberat din chemarea

sa øi øi-a pierdut calitatea de membru în

Bisericæ. A fost rebotezat în 1838 øi a ræmas credincios pânæ

când a murit, în 1842. (vezi Black, Who’s Who in the Doctrine and
Covenants, pag. 346–348).
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Scripturæ de bazæ – Doctrinæ øi
legæminte 64:9–11

Fiecare dintre noi a pæcætuit øi are nevoie sæ caute iertare. În

Doctrinæ øi legæminte 64:7–11, Domnul clarificæ un pic pe cine

va ierta El. 

1. Scriefli în caietele dumneavoastræ fraza „Eu, Domnul, îi voi

ierta pe aceia care . . .”. Cæutafli în versetele 7–11 cuvintele mær-
turisesc, cer, moarte øi ierta øi facefli o listæ cu cele patru condiflii

pe care Domnul le-a oferit pentru a fi iertat. 

2. Unii au fost de pærere cæ a patra condiflie (vezi versetele 8–10)

este foarte dificilæ. Explicafli de ce suntefli sau nu de acord. 

3. Vârstnicul Boyd K. Packer, membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, a spus: „Iertarea este un medicament spi-

ritual puternic. Pentru a da iertarea, acel balsam liniøtitor, tutu-

ror celor care te-au rænit înseamnæ a vindeca” (în Conference

Report, octombrie 1987, pag. 20; sau Ensign, noiembrie 1987,

pag. 18). Folosind declaraflia vârstniculului Packer, explicafli de

ce credefli cæ refuzul de a ierta este „pæcatul cel mai mare”

(D&L 64:9). 

Scripturæ de bazæ – Doctrinæ øi
legæminte 64:23

În Doctrinæ øi legæminte 64:23, Domnul ne spune cæ plætirea

onestæ a zeciuielii este o protecflie împotriva arderii la curæflarea

care va însofli a Doua Sa Venire. 

1. Comparafli versetul 23 cu versetul 24 øi explicafli în ce mod

plætirea zeciuielii ar fline pe cineva departe de aceia care sunt

„mândri” øi „fac ræu”. 

2. De ce credefli cæ este mai probabil ca o persoanæ care plæteøte

o zeciuialæ integralæ sæ flinæ øi celelalte porunci? 

3. Cerefli-i unui pærinte sau unui conducætor al preofliei sæ des-

crie câteva caracteristici generale ale celor care sunt plætitori

integrali ai zeciuielii. Ce væ spune acest lucru despre valoarea

øi importanfla de a plæti o zeciuialæ integralæ? 

„Acela care plæteøte zeciuiala nu va fi ars la venirea Sa” (D&L 64:23). 

Scriefli o scrisoare de încurajare

Sæ presupunem cæ afli avut un prieten care avea de gând sæ slu-

jeascæ într-o misiune, dar care era îngrijorat cæ nu va putea sæ

aibæ succes. Folosind ceea ce a spus Domnul în Doctrinæ øi legæ-

minte 64:29–33, scriefli-i prietenului dumneavoastræ o scrisoare

de încurajare. Explicafli ceea ce a spus Domnul cæ ar trebui sæ-i

dea curaj. Explicafli ceea ce este „succesul” în acord cu acele ver-

sete øi motivul pentru care el poate avea succes. 

C

B

A Folosifli cuvinte cheie într-o propoziflie

În Doctrinæ øi legæminte 64, Domnul oferæ mai multe informaflii

despre cum va fi Sionul. Revedefli versetele 37–43 øi gæsifli cuvinte-

le judecætor, slava, steag øi tremura. Apoi folosifli fiecare cuvânt într-o

propoziflie care sæ explice felul în care acel cuvânt descrie Sionul. 

În Noul Testament, Domnul i-a instruit pe discipolii Sæi sæ se
roage pentru ca împæræflia lui Dumnezeu sæ vinæ (vezi Matei
6:10). Ce este øi unde este împæræflia lui Dumnezeu? Este
împæræflia lui Dumnezeu acelaøi lucru cu împæræflia cerului?
Doctrinæ øi legæminte 65, despre care profetul Joseph Smith a
spus cæ a fost o rugæciune datæ lui prin revelaflie, ne oferæ câte-
va ræspunsuri importante la aceste întrebæri. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 65

Doctrinæ øi legæminte 65:2 – Ce este „piatra care se
desprinde din munte, færæ ajutorul vreunei mâini”? 
Imaginea pietrei care se rostogoleøte øi umple tot pæmântul pro-

vine dintr-o profeflie a Vechiului Testament despre restaurarea

împæræfliei lui Dumnezeu în zilele din urmæ (vezi Daniel 2:28–45).

Vorbind despre acea restaurare, preøedintele Gordon B.

Hinckley a spus: 

„Noi suntem cetæfleni ai celei mai mærefle împæræflii de pe pæmânt

– o împæræflie care nu este condusæ de înflelepciunea omului, ci

este condusæ de cætre Domnul Isus Hristos. Prezenfla ei este

realæ. Destinul ei este cert. Aceasta este împæræflia despre care a

vorbit profetul Daniel – o piatræ, aøa cum era, care ar trebui sæ fie

desprinsæ din munte, færæ ajutorul vreunei mâini øi sæ se rostogo-

leascæ øi sæ umple pæmântul. (Vezi Daniel 2:34–35.)

Aceastæ împæræflie nu a fost creatæ de un om muritor. A venit

prin revelaflie de la conducætorul ei divin. Øi încæ de la începutul

ei, din zilele secolului al nouæsprezecelea, a mers înainte ca un

bulgære de zæpadæ care se rostogoleøte øi se mæreøte” (“Pillars of

Truth”, Ensign, ianuarie 1984, pag. 4).

Cheile împæræfliei lui
Dumnezeu (v. 2) – autoritatea

preofliei de a prezida asupra

Bisericii 

Încredinflate (v. 2) – date, atri-

buite

Învinøi (v. 6) – cucerifli,

doborâfli

Doctrinæ øi 
legæminte 65

Împæræflia lui Dumnezeu pe
pæmânt pregæteøte calea pentru

Împæræflia Cerului

D
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„Evanghelia se va rostogoli pânæ la marginile pæmântului, [precum] piatra
care se desprinde din munte, færæ ajutorul vreunei mâini” (D&L 65:2). 

Doctrinæ øi legæminte 65:5–6 – Care este diferenfla
între Împæræflia lui Dumnezeu øi Împæræflia Cerului? 
Vârstnicul James E. Talmage, fost membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, a explicat: 

„Expresia ‘Împæræflia lui Dumnezeu’ este folositæ în mod sinonim

cu termenul ‘Biserica lui Hristos’; dar Domnul a clarificat cæ El a

folosit, uneori, termenul ‘Împæræflia Cerului’ cu un alt sens. În

1832, El a atras atenflia asupra acestui lucru cu aceste cuvinte,

adresându-Se vârstnicilor Bisericii: [vezi D&L 65:1–6] 

„Aøa a fost rugæciunea, aøa este rugæciunea, prescrisæ pentru ca

aceøti oameni sæ se roage, nu doar sæ se exprime în cuvinte, nu

doar sæ spunæ, ci sæ se roage – ca Împæræflia lui Dumnezeu sæ se

rostogoleascæ înainte pe pæmânt pentru a pregæti pæmântul

pentru venirea Împæræfliei Cerului. Aceastæ dispoziflie în cadrul

rugæciunii Domnului, ‘vie împæræflia Ta; facæ-se voia Ta, precum

în cer øi pe pæmînt’ nu a fost revocatæ. Noi ne rugæm pentru ca

Împæræflia Cerului sæ vinæ, øi ne stræduim sæ pregætim pæmântul

pentru venirea ei. Împæræflia lui Dumnezeu, deja s-a stabilit pe

pæmânt . . . nu cautæ sæ ræstoarne orice formæ de guvernæmânt

existentæ; nu pretinde sæ exercite controlul asupra lucrurilor

care flin de guvernele pæmântului, cu excepflia predærii princi-

piilor corecte øi încercarea de a face omul sæ træiascæ în acord cu

principiile guvernærii adeværate, înainte ca Împæræflia Cerului sæ

vinæ øi sæ fie stabilitæ pe pæmânt cu un Rege la conducere. Dar

când va veni, El va conduce øi va domni, pentru cæ acesta este

dreptul Lui” (în Conference Report, aprilie 1916, 128–129).

Studierea scripturilor
În timp ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 65, facefli activitatea

A sau B. 

Potrivifli fraza cu versetul

Potrivifli fraza din Doctrinæ øi legæminte 65 cu declaraflia care îi

reprezintæ cel mai bine înflelesul. 

A

Sintetizafli rugæciunea

Sintetizafli ceea ce s-a rugat Joseph Smith ca sæ se întâmple în

Doctrinæ øi legæminte 65:4–6, apoi explicafli ce putefli face dum-

neavostræ pentru a fi de ajutor în acele evenimente. 

William E. McLellin (câteodatæ scris M’Lellin) i-a cerut
profetului Joseph Smith o revelaflie care sæ-l ajute sæ øtie cum
sæ træiascæ mai bine conform Evangheliei. Pe mæsuræ ce stu-
diafli Doctrinæ øi legæminte 66, gândifli-væ la ce-ar fi simflit
McLellin în legæturæ cu aceastæ revelaflie. Care pærfli sunt de
alinare øi de încurajare? Care pærfli ar fi putut fi neplæcute? 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 66

Doctrinæ øi legæminte 66 – William E. McLellin
William McLellin locuia în Paris, Illinois, când a auzit mesajul

despre Evanghelia restauratæ de la Harvey Whitlock øi David

Whitmer. Øi-a închis øcoala de 30–40 de studenfli øi a plecat în

Independence, Missouri. A fost botezat de cætre Hyrum Smith

pe 20 august 1831. A fost excomunicat din Bisericæ în 1838 pen-

tru apostazie. 

Ræutæfli (v. 1) – pæcate

Proclami (v. 5) – declari, predai

Ræmâi (v. 6) – stai, întârzie

Împoværat (v. 10) – apæsat,

îngreunat

Doctrinæ øi 
legæminte 66

William E. McLellin – „Eøti curæflit
dar nu de tot” 

B

a. Autoritatea preofliei

b. Adunarea celor credin-
cioøi pentru a-L întâmpi-
na pe Hristos

c. Expunere de luminæ
puternicæ øi putere

d. Biserica restauratæ în zile-
le din urmæ

e. Pregætifli o cale; pregætifli
lucrurile

1. „Netezifli-I cærærile” (v. 1)

2. „Cheile împæræfliei lui
Dumnezeu” (v. 2)

3. „Piatra . . . desprinsæ din
munte” (v. 2)

4. „Ospæflul Mielului” (v. 3)

5. „Îmbræcat în strælucirea
slavei Sale” (v. 5)
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Studierea scripturilor
În timp ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 66, facefli activitatea A. 

Gæsifli un exemplu

Doctrinæ øi legæminte 66 confline promisiuni încurajatoare pen-

tru William E. McLellin, dar øi cuvinte de corectare øi avertizare. 

1. Scriefli, în caietul dumneavoastræ, un exemplu al unei promi-

siuni øi un exemplu al unei corecflii, din aceastæ revelaflie. Dafli

numerele versetelor în care le-afli gæsit. 

2. În ce fel este asemænætoare aceastæ revelaflie cu binecuvânta-

rea patriarhalæ pe care o primim astæzi? 

3. Citifli Iacov 4:7 øi Eter 12:27 împreunæ cu Doctrinæ øi legæmin-

te 66:3. Din ceea ce învæflafli din acele versete, de ce i-a spus

Domnul fratelui McLellin ceea ce „nu era plæcut în ochii Sæi”

în viafla lui când acesta s-a adresat Domnului pentru îndru-

mare? (Luafli în considerare sæ scriefli Iacov 4:7 øi Eter 12:27 ca

trimiteri, pe margine, lângæ D&L 66:3; remarcafli faptul cæ

Iacov 4:7 este o notæ de subsol pentru D&L 66:3). 

Dacæ venim la Isus Hristos, El ne va ajuta sæ ne pocæim (vezi D&L 66:3). 

În timpul unei conferinfle speciale în Hiram, Ohio, profetul
Joseph Smith a propus ca revelafliile pe care le-a primit de la
Domnul sæ fie publicate într-o carte. În timpul conferinflei,
Domnul Øi-a dat acordul pentru publicare revelând ceea ce
este cunoscutæ acuma ca fiind Doctrinæ øi legæminte secfliu-
nea 1, pe care Domnul a numit-o „prefafla Mea la cartea care

Doctrinæ øi 
legæminte 67

Testul scripturii

A

confline poruncile Mele” (vezi D&L 1:6). Este introducerea
Sa øi mærturie a revelafliilor. 

Oliver Cowdery a citit revelaflia din secfliunea 1 celor adunafli
la conferinflæ, dupæ care câfliva frafli s-au ridicat în picioare
pentru a mærturisi despre adeværul revelafliei øi pentru a-øi
exprima sprijinul pentru propunerea de a tipæri cartea. Câfliva
øi-au exprimat opinia ca limbajul revelafliei sæ fie îmbunætæflit.
Ca rezultat al acestei preocupæri, Joseph a primit revelaflia care
acum este Doctrinæ øi legæminte 67, în care Domnul îi provoa-
cæ pe aceia care au gæsit defecte în revelaflii sæ producæ ceva
egal cu ceea ce ei considerau a fi cea mai neînsemnatæ dintre
revelafliile primite de profet (vezi D&L 67:6–8). 

Profetul Joseph Smith a scris:
„Dupæ ce a fost primitæ prece-
denta [D&L 67], William E.
M’Lellin [McLellin], ca cel mai
înflelept om, dupæ aprecierea lui
proprie, având mai multæ învæ-
flæturæ decât minte, s-a stræduit
sæ scrie o poruncæ ca spre unul
dintre cei mai neînsemnafli ai
Domnului, dar a eøuat; a fost
o responsabilitate îngrozitoare
sæ scrie în numele Domnului.
Vârstnicii øi tofli cei prezenfli
care au fost martori la aceastæ
tentativæ zadarnicæ a omului de
a imita limbajul lui Isus Hristos,
øi-au reînnoit credinfla în plinæ-
tatea Evangheliei, øi în adeværul
poruncilor øi revelafliilor pe care

Domnul le-a dat Bisericii prin intermediul meu; iar vârstni-
cii øi-au dat consimflæmântul de a depune mærturie a adevæ-
rului lor cætre toatæ lumea” (History of the Church, 1:226). 

Datoritæ limitelor înflelegerii noastre, putem fi tentafli, câteo-
datæ, sæ ne îndoim de conducætorii noøtri. Pe mæsuræ ce stu-
diafli Doctrinæ øi legæminte 67, acordafli o atenflie specialæ la
ceea ce Domnul ne-a învæflat despre motivele pentru care ar
trebui sæ avem încredere în conducætorii Sæi aleøi. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 67

Doctrinæ øi legæminte 67:10—12 – Privilegiul de a-L
vedea pe Dumnezeu
Declaraflia din Ioan 1:18 øi 1 Ioan 4:12, „nimeni n-a væzut vreoda-

tæ pe Dumnezeu”, a creat ceva confuzie pentru cæ øtim cæ profefli

precum Moise L-au væzut pe Dumnezeu „faflæ în faflæ” (Exodul

Stræduit (v. 3) – încercat, øi-a

dat silinfla

Sæ væ exprimafli mai bine ca
el (v. 5) – scrie revelaflii folo-

sind cuvinte care, crede el cæ

ar exprima mai bine conflinu-

tul revelafliilor

Væ eliberafli de (v. 10) – scæpafli

de, îndepærtafli

Carnalæ (v. 10, 12) – lumeascæ,

muritoare

William E. McLellin, un
învæflætor de øcoalæ, a crezut
cæ el era mai calificat sæ scrie
revelaflii mai bune decât cele
pe care Domnul i le-a dat
profetului Joseph Smith. El a
încercat, dar, conform propri-
ei sale recunoaøteri a eøuat,
iar mai târziu, a depus mær-
turie cæ øtia cæ revelafliile
erau ale lui Dumnezeu. 
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33:11; vezi, de asemenea, Isaia 6:5; Joseph Smith – Istorie 1:17). În

Doctrinæ øi legæminte 67:11, Domnul a clarificat faptul cæ, pentru

a fi în prezenfla lui Dumnezeu, o persoanæ muritoare trebuie sæ

fie „însufleflitæ de Spiritul lui Dumnezeu”, adicæ schimbatæ într-

un mod care i-ar permite acelei persoane sæ îndure gloria Sa.

Moise a descris aceastæ stare prin cuvântul „transfigurat” (Moise

1:11). (Vezi TJS, Ioan 1:19; TJS, 1 Ioan 4:12). 

Studierea scripturilor
În timp ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 67, facefli activitatea

A sau B. 

Ce înseamnæ aceste revelaflii pentru
dumneavoastræ?

Doctrinæ øi legæminte 1 a fost primitæ cu puflin timp înainte de

secfliunea 67. Ambele revelaflii se confruntæ cu propunerea publi-

cærii, sub formæ de carte, a revelafliilor pe care profetul Joseph

Smith le-a primit de la Domnul (vezi introducerea ghidului de

studiu pentru D&L 67). 

1. Revedefli Doctrinæ øi legæminte 1:17–24 øi 67:4–9 øi sintetizafli

ceea ce a spus Domnul despre revelafliile primite de Joseph

Smith. 

2. Cum ne ajutæ aceste scripturi sæ înflelegem forma sub care

sunt scrise revelafliile? 

3. Scriefli un paragraf în care sæ exprimafli ceea ce simflifli despre

revelafliile pe care le-afli studiat pânæ acum în acest an. Relatafli

despre cel puflin un pasaj care v-a atins inima øi care a fost

semnificativ în viafla dumneavoastræ. 

Schiflafli procesul

Câteodatæ nu primim binecuvântærile pe care Domnul ar vrea

sæ ni le dea datoritæ faptului cæ nu suntem pregætifli pentru

acele binecuvântæri. Din ceea ce a spus Domnul în Doctrinæ øi

legæminte 67:1–3, 10–14, schiflafli ceea ce trebuie sæ facem pentru

a primi binecuvântærile promise de El. 

Care este definiflia „scripturii”? Care este scopul muncii
misionare øi ce putere au misionarii? Cine poate fi chemat
ca episcop øi ce legæturæ are aceasta cu un adeværat descen-
dent al lui Aaron? Care sunt responsabilitæflile principale
ale pærinflilor? În legæturæ cu ce probleme între sfinfli a
spus Domnul cæ nu era „mulflumit”? Pe mæsuræ ce citifli
Doctrinæ øi legæminte 68, cæutafli cu atenflie ræspunsuri la
aceste întrebæri. 

Doctrinæ øi 
legæminte 68

Scripturile, puterea lui
Dumnezeu øi pærinflii

B

A

Pærinflii trebuie sæ-øi învefle copiii sæ se roage øi sæ meargæ drept
înaintea Domnului. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 68

Doctrinæ øi legæminte 68:1 – O profeflie cætre
Orson Hyde
„Profeflia din acest verset a fost împlinitæ cu exactitate. Orson

Hyde a proclamat Evanghelia ‘de la popor la popor øi din flinut

în flinut’. În 1832, el øi Samuel H. Smith au cælætorit în statele

New York, Massachusetts, Maine øi Rhode Island – douæ mii de

mile – pe jos. În 1835, el a fost rânduit ca Apostol, iar în 1837 a

plecat într-o misiune în Anglia. În 1840, a fost trimis într-o misiu-

ne în Ierusalim. A traversat oceanul, a cælætorit prin Anglia øi

Germania, a vizitat Constantinopolul, Cairo øi Alexandria øi, în

final, a ajuns în Oraøul Sfânt. La 24 octombrie 1841, a urcat pe

Muntele Mæslinilor øi a spus o rugæciune, dedicând Palestina

pentru adunarea iudeilor” (Smith and Sjodahl, Doctrine and
Covenants Commentary, 409). 

Doctrinæ øi legæminte 68:4 – Ce este scriptura? 
Preøedintele Joseph Fielding Smith ne-a învæflat: 

„Când unul dintre frafli stæ în fafla congregafliei de oameni, astæzi,

øi inspiraflia Domnului este asupra lui, el vorbeøte ceea ce Domnul

vrea ca el sæ vorbeascæ. Este la fel de multæ scripturæ ca orice vefli

gæsi scris în oricare dintre aceste înregistræri, øi totuøi, pe acestea le

numim lucrærile canonice ale Bisericii. Noi depindem, desigur, de

îndrumarea fraflilor care au dreptul la inspiraflie. 

Rugæciune (titlul secfliunii) –

implorare

Explicând (v. 1) – predând,

învæflând

Exemplu (versetele 2–3) –

tipar, model

Cu adeværat descendenfli
(versetele 15–16, 18–20) – în

linie directæ cu

Determina (v. 21) – hotærî, afla

Contestatæ (v. 23) – contrazi-

sæ, nesiguræ

Leneø (v. 30) – cel care refuzæ

sæ munceascæ
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„Este numai un singur om în Bisericæ în orice timp care are drep-

tul sæ dea revelaflii pentru Bisericæ, iar acela este Preøedintele

Bisericii. Dar aceasta nu interzice nici unui membru al Bisericii

sæ vorbeascæ cuvântul Domnului, aøa cum este indicat aici, în

aceastæ revelaflie, secfliunea 68, dar o revelaflie care este datæ pre-

cum sunt date aceste revelaflii în aceastæ carte, pentru Bisericæ,

va veni prin preøedintele în exercifliu al Bisericii; totuøi, cuvântul

Domnului, aøa cum este spus de alfli slujitori la conferinfle gene-

rale sau conferinfle de district, sau oriunde ar fi aceøtia când

vorbesc ceea ce le-a pus Domnul în gurile lor, este în aceeaøi

mæsuræ cuvântul Domnului la fel ca øi scrierile øi cuvintele altor

profefli din alte dispensaflii” (Doctrines of Salvation, 1:186). 

Cum putem øtii când ceea ce au spus

conducætorii Bisericii este inspirat de

Sfântul Duh? Preøedintele J. Reuben

Clark Jr., fost membru al Primei

Preøedinflii, a spus: 

„M-am gândit mult la aceastæ întreba-

re, iar ræspunsul la aceasta, din ceea ce

pot determina, este: Putem spune cæ

vorbitorii sunt ‘inspirafli de Duhul

Sfânt’ atunci când noi înøine suntem

‘inspirafli de Duhul Sfânt’. 

Într-un fel, aceasta mutæ complet responsabilitatea de la ei la noi

pentru a determina când ei vorbesc astfel” (When Are the Writings
or Sermons of Church Leaders Entitled to the Claim of Scripture?
[cuvântare cætre învæflætorii de religie, 7 iulie 1954], pag. 7). 

Studierea scripturilor
În timp ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 68, facefli activitatea

A sau B. 

Explicafli-i unui copil

Imaginafli-væ cæ predafli la o clasæ de la Societatea Primaræ øi vrefli

sæ-i ajutafli pe copiii de zece ani sæ înfleleagæ definiflia Domnului

pentru scripturæ din Doctrinæ øi legæminte 68:4. Scriefli ceea le-afli

spune pentru a-i ajuta sæ înfleleagæ acest concept important.

(Folosifli informafliile din secfliunea „Înflelegerea scripturilor” pen-

tru ajutor, dacæ este nevoie – dar explicafli-o cu propriile cuvinte.) 

Facefli o listæ

1. Citifli Articolele de credinflæ 1:4. Apoi facefli o listæ în caietul

dumneavoastræ cu „primele principii øi rânduieli ale

Evangheliei” pe care le-a poruncit Domnul ca pærinflii sæ-øi

învefle copiii în conformitate cu Doctrinæ øi legæminte 68:25–28. 

2. Doctrinæ øi legæminte 68:29–33 confline principii suplimentare

pentru membrii Bisericii. Facefli o listæ cu ceea ce gæsifli acolo,

apoi explicafli de ce credefli cæ „ræutatea” descrisæ în versetul

31 nu i-ar fi pe plac Domnului. 

B

A

„Si tot ceea ce vor spune
atunci când sunt inspirafli
de Duhul Sfânt va fi scrip-
turæ” (D&L 68:4). 

În timpul conferinflei Bisericii flinutæ
la 1–2 noiembrie 1831, s-a decis sæ
se trimitæ colecflia de revelaflii la
Missouri, unde puteau fi publicate
drept Cartea Poruncilor la tipografia
înfiinflatæ de W. W. Phelps. Revelaflia
din Doctrinæ øi legæminte 69 a fost
primitæ pentru a clarifica modul în
care revelafliile øi fondurile consacrate
Bisericii aveau sæ fie transportate în
Missouri. Pe mæsuræ ce citifli aceastæ
revelaflie, remarcafli motivul pentru
care Domnul nu a vrut ca Oliver
Cowdery sæ meargæ singur.
Remarcafli, de asemenea, înflelegerea

suplimentaræ pe care a primit-o John Whitmer în legæturæ
cu ceea ce Se aøtepta Domnul de la el. 

Conform principiilor legii consacrærii, membrilor li se dæ sæ
administreze un bun ca un mijloc de a-øi câøtiga traiul øi de
a sluji comunitæflii. Administrarea lor putea include, de
exemplu, pæmântul unui fermier, magazinul unui om de
afaceri sau tipografia unui tipograf. Doctrinæ øi legæminte
70 este o revelaflie despre o administrare specialæ atribuitæ
câtorva membri ai Bisericii. Pe mæsuræ ce studiafli aceastæ
revelaflie, cæutafli ceea ce a spus Domnul cæ ar putea sæ væ
ajute sæ fifli mai credincioøi în datoriile øi responsabilitæflile
care v-au fost date. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 69

Doctrinæ øi legæminte 70

Exceptat (v. 10) – liber, învoit

Temporal (v. 11–12) – fizic,

pæmântesc

Cu pærere de ræu (v. 14) –

øovæitor øi plin de resentiment

Îmbræcæminte (v. 16) – haine

Culegere (titlul secfliunii) –

colecflie

Ræspândifli (v. 5) – în alte

locuri decât Sion

Loc (v. 6) – loc central, sediu

Profetului Joseph Smith
øi altor frafli le-au fost
dat sæ administreze
publicarea revelafliilor
øi a altor materiale ale
Bisericii. 

Doctrinæ øi 
legæminte 69–70 

Revelafliile lui Dumnezeu – 
o administraflie sacræ
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Doctrinæ øi legæminte 70:5–8 – „Sæ nu dea aceste
lucruri Bisericii” 
Desemnarea fraflilor de a fi „administratori peste revelafliile øi

poruncile” (D&L 70:3) însemna cæ tipærirea øi distribuirea acelor

cærfli ale Bisericii avea sæ fie ocupaflia lor. Ei aveau sæ foloseascæ

„beneficiile [obflinute] din aceasta” (v. 5) ca ajutor pentru a se

întrefline pe ei øi familiile lor, la fel cum ar face un fermier sau un

proprietar de magazin. Câøtigul provenit din vânzarea materiale-

lor Bisericii nu avea sæ fie dat direct Bisericii, pentru cæ „acela

care este numit sæ administreze lucrurile spirituale este vrednic

de salariul sæu” (v. 12). Orice câøtig pe care l-au primit øi care era

în exces faflæ de nevoile lor, aøa cum era determinat în contabili-

tate cu episcopul, avea sæ fie dat magaziei Domnului pentru

îngrijirea celor særaci (vezi v. 7).

Doctrinæ øi legæminte 70:14 – Ce înseamnæ sæ fi egal
în lucrurile temporale? 
Preøedintele Joseph Fielding Smith a explicat: „Din aceastæ revela-

flie [D&L 70] øi din alte revelaflii învæflæm cæ tofli aceia care au mers

în sus, sau care s-au gândit sæ meargæ în sus, spre Sion, au fost

oprifli de legea consacrærii prin care avea sæ fie construit Sionul. Li

s-a poruncit, de asemenea, sæ fie egali în lucrurile temporale øi sæ

nu intre în legæminte cu sila. Sæ fie egali nu însemna sæ aibæ ace-

eaøi cantitate de mâncare, ci ca fiecare sæ aibæ în acord cu nevoile

sale. De exemplu, un om va primi în proporflie cu numærul mem-

brilor din familia lui, nu în acord cu natura muncii sale” (Church
History and Modern Revelation, 1:268–269). 

Studierea scripturilor
În timp ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 69–70, facefli douæ

dintre urmætoarele activitæfli (A–C). 

Cât valoreazæ scripturile?

Într-o conferinflæ a Bisericii în care a fost luatæ decizia de a publi-

ca revelafliile pe care Domnul i le-a dat profetului Joseph Smith,

„aceia participanfli la conferinflæ au votat ca preflul revelafliilor sæ

valoreze pentru Bisericæ bogæfliile întregului pæmânt” (History of
the Church, 1:235). 

1. Selectafli øi scriefli în caietul dumneavoastræ unul din adeværu-

rile predate în Doctrinæ øi legæminte 69–70 care credefli cæ are

o valoare deosebitæ pentru Bisericæ. 

2. Selectafli øi scriefli alt adevær pe care l-afli învæflat din orice

parte din Doctrinæ øi legæminte care are o însemnætate specia-

læ pentru dumneavoastræ personal øi explicafli de ce. 

Cum funcflioneazæ?

În Doctrinæ øi legæminte 70 este un exemplu despre cum func-

fliona legea consacrærii. 

1. Facefli o listæ cu aceia øase oameni menflionafli în aceastæ reve-

laflie øi explicafli ce trebuia sæ administreze (vezi versetele 1–5)

øi secfliunea „Înflelegerea scripturilor” pentru D&L 70:5–8). 

2. Ce le-a spus Domnul sæ facæ cu venitul obflinut din administa-

rea lor? (vezi versetele 6–12).

Explicafli ce înseamnæ sæ fi egal

Sæ presupunem cæ afli avut un prieten care, dupæ ce a citit

Doctrinæ øi legæminte 70:14–18, a spus, „Nu sunt sigur cæ aø

C

B

A

vrea sæ locuiesc în Sion unde tofli au exact aceleaøi lucruri. Dacæ

nu-mi place ce le place celorlalfli?” Folosind ceea ce învæflafli în

Doctrinæ øi legæminte 51:3; 70:14–16; øi secfliunea „Înflelegerea

scripturilor”, scriefli un ræspuns pentru acel prieten. Asigurafli-væ

cæ vefli corecta neînflelegerea a ceea ce înseamnæ sæ fi egal în

lucruri temporale øi includefli un paragraf explicând avantajele

pe care le vedefli træind în Sion. 

Este important ca oamenii
care nu sunt membrii ai
Bisericii sæ aibæ acces la
informaflii corecte despre
Biseircæ. Pentru cæ sunt ræs-
pândite atât de multe concep-
flii greøite øi minciuni, cea
mai bunæ reclamæ pentru
adeværul Bisericii este glasul
membrilor care explicæ ade-
værurile Evangheliei restau-
rate. Pe mæsuræ ce studiafli

Doctrinæ øi legæminte 71, observafli ce l-a rugat Domnul pe
Joseph Smith sæ facæ referitor la concepfliile greøite care
erau ræspândite în vremea sa în ziare. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 71

Doctrinæ øi legæminte 71: 1–8 – Când trebuie sæ îi
„facem de ruøine pe duømanii [noøtri]”? 
Ezra Booth, un fost preot metodist care s-a alæturat Bisericii

dupæ ce a fost martor la o vindecare, a devenit apostat øi a scris

nouæ scrisori împotriva Bisericii. Scrisorile, publicate în Ohio
Star în Ravenna, Ohio, au avut un ton foarte critic, iar profetul

Joseph Smith a scris: „prin tonul, falsitatea øi încercærile lor

vanitoase de a distruge lucrarea Domnului, au scos la ivealæ slæ-

biciunea, ræutatea øi prostia lui [Booth] øi el a devenit ca un

monument al propriei ruøini pentru ca lumea sæ se mire de el”

(History of the Church 1:217). Booth nu a fost primul care a deve-

nit apostat, dar a fost primul membru care a scris øi a publicat

materiale împotriva mormonilor. 

A calma (titlul secfliunii) – a

liniøti, a reduce

Necesar (v. 1) – adecvat,

dezirabil

A explica (v. 1) – a expune

A face de ruøine (v. 7) – a

face sæ tacæ, a învinge, a

dezorienta

Doctrinæ øi 
legæminte 71

„Orice armæ fæuritæ împotriva 
voastræ va fi færæ putere” 
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Agitaflia cauzatæ de Ezra Booth a crescut atât de mult încât pe 1

decembrie 1831, Domnul i-a chemat pe Joseph Smith øi pe Sidney

Rigdon de la munca de traducere pentru a predica Evanghelia

lumii cu putere øi cu dovezi. „Uneori este înflelept sæ ignori atacu-

rile celui ræu; alte ori, este nevoie sæ le înfrunfli færæ teamæ øi cu

abilitate” (Smith and Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary,
pag. 423). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A în timp ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 71. 

Cæutafli detalii

1. Ce li s-a poruncit lui Joseph Smith øi Sidney Rigdon sæ facæ în

Doctrinæ øi legæminte 71? De ce? (vezi v. 1–8, titlul secfliunii øi

secfliunea „Înflelegerea scripturilor”). 

2. De unde aveau sæ øtie ce trebuia sæ spunæ? (vezi v. 1).

3. Ce afli observat dumneavoastræ în istoria Bisericii de la timpul

lui Joseph Smith pânæ acum care sæ ilustreze adeværul pe care

l-a promis Domnul în versetele 9–11? 

Domnul l-a chemat pe Edward Partridge sæ fie primul episcop
al Bisericii, în februarie 1831 (vezi D&L 41:9). Episcopul
Edward Partridge l-a însoflit pe profetul Joseph Smith la
Independence, Missouri, unde slujise ca episcop în Sion.
Domnul l-a chemat apoi pe Newel K. Whitney sæ slujeascæ în
calitate de episcop în Kirtland, Ohio (vezi D&L 72:7–8). Pânæ
la sfârøitul anului, soflia episcopului Partridge, Lidia, øi-a
adus copiii din Ohio øi au cælætorit pânæ în Independence
pentru a fi alæturi de soflul ei. 

Responsabilitæflile noastre de a sluji în Bisericæ astæzi, nu
reprezintæ o administraflie în acelaøi sens cu datoria pe care
am avea-o sub legea consacrærii. Totuøi, putem învæfla lecflii
importante despre slujirea cu credinflæ din sfatul pe care l-a
dat Domnul acestor sfinfli, referitor la administrarea lor. Pe
mæsuræ ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 72, aflafli ce a
spus Domnul cæ trebuie sæ facæ o persoanæ pentru a fi un
slujitor demn. 

Doctrinæ øi 
legæminte 72

Mai multe detalii despre datoria øi
responsabilitæflile unui episcop 

A

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 72

Doctrinæ øi legæminte 72:1–8 Responsabilitæflile 
episcopului în vremurile de început ale Bisericii

Episcopul Edward Partridge a fost

chemat primul consilier în Bisericæ.

Mai târziu, când au fost chemafli alflii,

el a devenit echivalentul a ceea ce

numim astæzi episcopul care prezi-

deazæ. Newel K. Whitney era astfel,

sub jurisdicflia episcopului Partridge.

Preøedintele Joseph Fielding Smith a

explicat: „Episcopul din Kirtland tre-

buia „sæ trimitæ” episcopului din

Sion, raportul administrafliilor, unde

trebuiau flinute rapoarte permanent.

Pentru aceastæ responsabilitate, Newel K. Whitney a fost chemat

ca episcop. El trebuia sæ flinæ magazia Domnului din Kirtland øi

sæ primeascæ fonduri în acea parte a viei øi sæ primeascæ rapoar-

te de la vârstnici dupæ cum i-a fost poruncit; sæ administreze în

acord cu nevoile lor, tofli trebuind sæ plæteascæ pentru ce pri-

meau, atât cât puteau sæ plæteascæ. Aceste fonduri primite trebu-

iau consacrate pentru binele Bisericii, celor særaci øi nevoiaøi’.

Dacæ era cineva care nu putea plæti, trebuia fæcut un raport øi

transmis episcopului din Sion, care va plæti datoria din ceea ce

Domnul îi va da în mâinile sale’” (Church History and Modern
Revelation, 1:270). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B când studiafli din Doctrinæ øi

legæminte 72. 

Explicafli cum funcflioneazæ 

Deøi termenul administraflie se referæ doar la sarcinile primite sub

legea consacrærii, principiul de a fi ræspunzætor se aplicæ øi res-

ponsabilitæflilor noastre actuale în Bisericæ. Luând în considerare

urmætoarele responsabilitæfli în Bisericæ, explicafli când poate da o

persoanæ un raport al îndatoririlor care au fost împlinite øi cui

trebuie dat acel raport (vezi D&L 72:2–5): 

1. O preøedintæ a unei clase a margaretelor; 

2. Un preot în preoflia Aaronicæ;

3. Un învæflætor de acasæ;

4. Un plætitor al zeciuielii.

A

Newel K. Whitney, al doi-
lea episcop din Bisericæ

A da cont (v. 5) – a explica

Consacrat (v. 12) – dedicat

Datorie (v. 13) – bani sau abi-

litate

Certificat (v. 17) – recoman-

dare scrisæ

Face pe fiecare om sæ fie
acceptat (v. 17) – este dovada

demnitæflii lor 

El øi rapoartele sale sæ fie
aprobate (v. 19) – rapoartele

despre comportarea sa øi

lucrurile pentru care este res-

ponsabil

Probleme literare (v. 20) –

responsabilitæfli privitoare la

publicafliile despre Bisericæ
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Îndatoririle unui episcop

Deøi nu træim în prezent sub legea consacrærii, multe dintre res-

ponsabilitæflile unui episcop din zilele noastre sunt similare celor

descrise în Doctrinæ øi legæminte 72:5–13. 

1. Discutafli pe marginea acelor versete cu episcopul sau preøe-

dintele dumneavoastræ de ramuræ sau cu unul dintre consilie-

rii sæi øi facefli o listæ în caietul dumneavoastræ cu îndatoririle

pe care le are un espicop astæzi, care sunt asemænætoare celor

menflionate. Explicafli ce face un episcop pentru a efectua

acele îndatoriri. 

2. Ce putefli face dumneavoastræ pentru a ajuta ca slujba episco-

pului sæ fie mai uøoaræ? 

Joseph Smith øi Sidney Rigdon au propovæduit în cea mai
mare parte a lunii decembrie 1831, în zona din jurul Kirtland-
ului, Ohio, pentru a repara ræul fæcut de rapoartele false ale
apostaflilor (vezi D&L 71, titlul secfliunii). Chemarea îi fæcuse
sæ se opreascæ din revizuirea inspiratæ a Bibliei fæcutæ de pro-
fet. În Doctrinæ øi legæminte 73, Domnul l-a instruit pe Joseph
Smith sæ se concentreze încæ o datæ asupra lucrærii de traduce-
re, avându-l pe Sidney Rigdon drept scrib. 

Foaia care face legætura dintre copertæ øi restul Bibliei, versiunea regelui
James tradusæ de Joseph Smith. Profetului Joseph Smith i s-a poruncit
sæ termine revizuirea inspiratæ a Bibliei. 

Doctrinæ øi 
legæminte 73

Terminarea traducerii Bibliei 
de cætre Joseph Smith 

B

Studierea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 73

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A când studiafli Doctrinæ øi legæminte 73. 

Importanfla traducerii Bibliei fæcutæ de
Joseph Smith

Una dintre primele sarcini pe care i le-a dat Domnul profetului

Joseph Smith a fost aceea de a traduce Cartea lui Mormon. În

timpul traducerii, profetul a pus multe întrebæri, la care i-a ræs-

puns Domnul. Multe dintre aceste revelafli au devenit secfliuni ale

Doctrinei øi legæmintelor (de exemplu, vezi D&L 3; 5–6; 8–10). 

1. La ce le-a spus Domnul profetului øi lui Sidney Rigdon sæ se

întoarcæ în Doctrinæ øi legæminte 73:3? 

2. Citifli titlurile secfliunilor 76–77; 86 øi 91 din Doctrinæ øi legæ-

minte. Explicafli care este legætura dintre aceste revelaflii øi tra-

ducerea fæcutæ de Joseph Smith øi facefli un scurt rezumat a

ceea ce cuprind ele. 

Doctrinæ øi legæminte 74 este un exemplu a modului în care
a contribuit traducerea Bibliei fæcutæ de Joseph Smith la res-
taurarea plinætæflii Evangheliei øi ne ajutæ sæ înflelegem prin-
cipii importante ale Evangheliei. Atunci când profetul Joseph
Smith medita la cuvintele din Bibliei, de multe ori apæreau
întrebæri. El øi Sidney Rigdon, scribul sæu, îi adresau acele
întrebæri Domnului, lucru care deschidea calea cætre revela-
flie. Pe mæsuræ ce studiafli aceastæ revelaflie, gândifli-væ ce
binecuvântare este sæ avem revelaflii moderne care sæ ne
ajute sæ înflelegem scripturile strævechi. 

Doctrinæ øi 
legæminte 74

O întrebare a unui profet

A

A îndemna (v. 1) – a preda øi

a încuraja

Încingefli-væ coapsele (v. 6) –

fifli pregætifli
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Studierea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 74

Doctrinæ øi legæminte 74:1 – Ce sæ facem dacæ avem
un partener de viaflæ necredincios
În zilele apostolului Pavel, unii membri ai Bisericii din Corint

„susflineau cæ dacæ soflul sau soflia erau convertifli, el sau ea, tre-

buia sæ-l pæræseascæ pe partenerul neconvertit, pentru cæ ar fi

fost necurat øi molipsitor. Nu este deloc aøa! Sf. Pavel spune, în

esenflæ, cæ øi convertirea unui singur partener aduce o influenflæ

purificatoare în familie [vezi 1 Corinteni 7:12–14]” (Smith and

Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, pag. 432). 

Doctrinæ øi legæminte 74:1–7 – „Legea lui Moise va
fi abrogatæ între ei” 
Apostolul Pavel se preocupa ca membrii Bisericii care nu erau

cæsætorifli încæ, sæ se cæsætoreascæ în Bisericæ øi sæ evite astfel

problemele care apar atunci când un sofl øi o soflie nu împærtæ-

øesc aceleaøi crezuri. El a vrut în mod special, sæ evite pæstrarea

în continuare a legii lui Moise. 

„Ideea principalæ exprimatæ aici se gæseøte în primul øi în ulti-

mul verset [D&L 74:1, 7] øi poate fi rezumatæ astfel: Copiii mici,

sfinflifli prin ispæøirea lui Isus Hristos, sunt sfinfli. 

Din aceastæ propoziflie reies douæ lucruri. Primul, stabilit pe

deplin în aceastæ revelaflie, este faptul cæ nu este necesaræ circu-

mcizia la copiii mici, pentru a fi sfinflifli, aøa cum învaflæ adepflii

credinflei mozaice. Al doilea, la fel de important este cæ aceøti

copii mici sunt sfinfli, fiind sfinflifli prin ispæøirea lui Isus Hristos”

(Smith and Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary,pag. 432). 

Doctrinæ øi legæminte 74:5 – Importanfla cæsætoriei cu o
persoanæ care împærtæøeøte credinfla dumneavoastræ

Când a fost membru al Cvorumului

Celor Doisprezece Apostoli, vârstni-

cul Spencer W. Kimball a scris: „În

mod cert, o cæsætorie corectæ începe

cu o întâlnire corectæ. În general, o

persoanæ se cæsætoreøte cu cineva

dintre aceia cu care se asociazæ, din-

tre aceia cu care merge la øcoalæ, cu

care merge la Bisericæ, cu care se

asociazæ. De aceea, acest avertis-

ment [vezi Deuteronom 7:3–4; 2

Corinteni 6:14] vine ca o accentuare. Nu væ asumafli riscul de a

avea întâlniri cu persoane care nu sunt membri sau cu membri

care nu sunt instruifli øi nu au credinflæ. O fatæ ar putea spune:

‚A! Nu intenflionez sæ mæ cæsætoresc cu aceastæ persoanæ. Este

doar o persoanæ cu care „mæ distrez”’. Dar nimeni nu-øi poate

asuma riscul de a se îndrægosti de cineva care nu va accepta

niciodatæ Evanghelia. Este adeværat cæ un procent mic a fost

A reîncepe (titlul secfliunii) –

a începe din nou

Sfinflit (v. 1) – fæcut pur øi

sfânt, liber de pæcat

Legea circumciziei (v. 2) –

practicæ religioasæ cerutæ de

legea lui Moise

Ceartæ (v. 3) – discuflie în con-

tradictoriu, neînflelegere

Supus (v. 3) – nevoit sæ se

supunæ

botezat pânæ la urmæ dupæ o cæsætorie cu un membru al

Bisericii. Femei bune øi bærbafli buni s-au alæturat Bisericii dupæ

ce s-au cæsætorit cu o persoanæ care era membræ øi au ræmas

devotafli øi activi. Suntem mândri de ei øi suntem recunoscætori.

Ei reprezintæ minoritatea noastræ binecuvântatæ. Alflii, care nu s-

au alæturat Bisericii au fost øi ei buni øi amabili øi au cooperat,

permiflându-le partenerului care a fost membru sæ preaslæveascæ

øi sæ slujeascæ în acord cu preceptele Bisericii. Dar majoritatea nu

s-au alæturat Bisericii øi. . . multe dintre cæsætoriile lor au fost

afectate de multe divergenfle, frustræri øi divorfluri (The Miracle of
Forgiveness, 241–242).

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A când studiafli Doctrinæ øi legæminte 74. 

Facefli un rezumat al ideilor principale

Doctrinæ øi legæminte 74 ne ajutæ sæ explicæm 1 Corinteni 7:12–14

øi ræspunde la trei întrebæri principale. Scriefli fiecare dintre urmæ-

toarele întrebæri în caietele dumneavoastræ øi facefli un rezumat al

ræspunsului pe care-l dæ aceastæ revelaflie fiecæruia (vezi secfliunea

„Înflelegerea scripturilor”, dacæ avefli nevoie de ajutor). 

1. Dacæ un partener din cadru unei cæsnicii este convertit la

Evanghelie, ce ar trebui sæ facæ el sau ea referitor la partene-

rul necredincios? 

2. Ce sfat ne-a dat Domnul referitor la persoana cu care trebuie

sæ ne cæsætorim? 

3. Ce ne-a învæflat Domnul despre copiii mici? 

Doctrinæ øi legæminte 75 a fost primitæ în timpul unei confe-
rinfle care a avut loc la Amherst, Ohio – optzeci de kilometri
la vest de Kirtland. Un eveniment important al acestei con-
ferinfle a fost susflinerea lui Joseph Smith ca preøedinte al
Înalflilor preofli. Acesta a fost unul dintre primii paøi în orga-
nizarea oficiului Primei preøedinflii a Bisericii. Aceastæ reve-
laflie cuprinde, de asemenea, împlinirea promisiunii fæcutæ de
Domnul cu douæ sæptæmâni înainte, de a le face cunoscut
vârstnicilor „prin glasul conferinflei, diferitele lor misiuni”
(D&L 73:2). În acele zile, bærbaflii cæsætorifli primeau chemæri
de a sluji în misiune øi îøi læsau sofliile øi familiile acasæ în
timpul când ei slujeau în misiuni. Ce sfaturi practice le-a dat
aceastæ revelaflie acelor bærbafli øi familiilor lor? Care era res-
ponsabilitatea restului membrilor Bisericii faflæ de familia
care avea un tatæ øi sofl în misiune? 

Doctrinæ øi 
legæminte 75

Chemæri de a sluji în misiune

A
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Studierea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 75

Domnul a comparat munca misionaræ cu strângerea grânelor din timpul
seceriøului. 

Doctrinæ øi legæminte75:18–20 – Ce înseamnæ a
„scutura praful de sub picioarele voastre”? 
Vezi secfliunea „Înflelegerea scripturilor” corespunzætoare

Doctrinei øi legæmintelor 24:15 (pag. 36).

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A când studiafli Doctrinæ øi legæminte 75. 

Meditafli asupra promisiunii

1. Recitifli Doctrinæ øi legæminte 75:5, 1–11, 13, 16 øi facefli o listæ

cu ce a poruncit Domnul øi ce promisiuni au fost fæcute celor

care mergeau în misiuni. 

2. Alegefli una dintre promisiuni øi scriefli douæ sau trei propozi-

flii explicând de ce v-a impresionat acea promisiune. 

3. Vârstnicul Spencer W. Kimball, atunci membru al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, a spus: „O misiune nu este un

lucru oarecare – nu este un program alternativ din Bisericæ. Øi

nici nu se pot face alegeri cu privire la misiune, la fel cum nu

se pot face alegeri în ceea ce priveøte zeciuiala, la fel cum nu se

pot face alegeri în ceea ce priveøte împærtæøania, la fel cum nu

se pot face alegeri în ceea ce priveøte Cuvântul de Înflelepciune.

Desigur, avem libertatea de a alege, dar Domnul ne-a dat posi-

bilitatea de a face alegeri. Putem face ceea ce dorim. Putem

merge în misiune sau putem sæ ræmânem acasæ. Dar fiecare

tânær bæiat normal este la fel de obligat sæ meargæ în misiune

pe cât este obligat sæ plæteascæ zeciuiala, sæ ia parte la întruniri,

sæ flinæ ziua de Sabat sfântæ øi sæ-øi pæstreze viafla nepætatæ øi

curatæ” (Circles of Exaltation [address to religious educators, 28

June 1968], pag. 3). 

Preøedintele Gordon B. Hinckley ne-a învæflat cæ fetele nu au

aceeaøi obligaflie de a sluji în misiuni, cum au bæieflii: 

„Prima Preøedinflie øi Consiliul celor Doisprezece se unesc în

a spune tinerelor noastre surori cæ nu au obligaflia de a sluji

în misiuni. Sper cæ voi reuøi sæ transmit ceea ce doresc færæ sæ

jignesc pe cineva. Tinerele fete nu trebuie sæ simtæ cæ au ace-

eaøi responsabilitate ca tinerii bæiefli. Unele vor dori foarte

mult sæ slujeascæ în misiuni. Dacæ este aøa, ar trebui sæ se sfæ-

tuiascæ cu episcopul øi cu pærinflii lor. Dacæ ræmân la aceeaøi

idee, episcopul va øti ce trebuie sæ facæ. 

Spun ceva ce s-a mai spus înainte, anume cæ munca misionaræ

este în esenflæ o responsabilitate a preofliei. Ca urmare, tinerii
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Încærcafli cu mulfli snopi (v. 5)

– termen simbolic pentru un

misionar cu succes

A revoca împuternicirea (v.

6) – a anula chemarea

Suportabil (v. 22) – mai uøor

noøtrii bæiefli trebuie sæ poarte cea mai mare parte a poverii.

Aceasta este responsabilitatea øi obligaflia lor” (în Conference

Report, Oct. 1997, pag. 73; sau Ensign, nov. 1997, pag. 52).

Care sunt câteva moduri prin care tinerii bæiefli se pot pregæti

pentru a fi un bun misionar? Ce pot face tinerele fete pentru

a-i ajuta pe bæieflii tineri sæ se pregæteascæ pentru slujire? 

Doctrinæ øi legæminte 76 a fost primitæ în timp ce profetul
Joseph Smith øi Sidney Rigdon lucrau la traducerea inspira-
tæ a Bibliei (TJS). Fratele Philo Dibble, care a fost prezent
când a fost primitæ aceastæ revelaflie, a scris: 

„Viziunea care este înscrisæ în Cartea Doctrinei øi a legæ-
mintelor a fost datæ în casa lui ‚tata Johnson’, în [Hiram],
Ohio øi în timpul când, Joseph øi Sidney erau cuprinøi
de Spirit øi au væzut cerul deschizându-se, erau øi alfli
oameni în cameræ, poate doisprezece, printre care m-am
numærat øi eu pentru o perioadæ – poate trei sferturi din
acel timp – am væzut gloria øi am simflit puterea, dar nu
am væzut viziunea. . . .

Joseph spunea din când în când: ‚Ce væd?’ cum ar spune
o persoanæ care se uitæ pe fereastræ øi aratæ ceea ce nu pot
vedea tofli aceia aflafli în cameræ. Apoi el relata ce væzuse
sau la ce se uita. Apoi Sidney spunea: ‚Øi eu væd la fel.’
Dupæ un timp, Sidney spunea: ‚Ce væd?’ øi repeta ce a
væzut sau ceea ce vedea øi Joseph ræspundea: ‚Øi eu væd
la fel.’

Acest fel de conversaflie s-a repetat la intervale scurte pânæ la
sfârøitul viziunii øi în tot acest timp, nu a fost rostit nici un
alt cuvânt de vreo altæ persoanæ. Nimeni nu a scos un sunet
øi nimeni nu s-a miøcat în afaræ de Joseph øi Sidney øi mie
mi s-a pærut cæ nu au miøcat nici o încheieturæ sau vreun
mædular al corpului cât timp am fost eu acolo, cred cæ a fost
mai mult de o oræ, øi nici pânæ la sfârøitul viziunii. 

Joseph a stat ferm øi calm tot timpul în mijlocul unei glo-
rii magnifice, iar Sidney a stat moale øi palid, pærea la
fel de moale ca øi o cârpæ, lucru despre care, dupæ ce l-a
observat, Joseph a spus zâmbind: ‚Sidney nu este obiø-
nuit cu aceasta aøa cum sunt eu.’” („Recollections of the
Prophet Joseph Smith”, The Juvenile Instructor, 15 mai
1892, pag. 303–304). 

Pe mæsuræ ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 76, aflafli ce
au citit Joesph øi Sidney, care a inspirat revelaflia. Cum a
început viziunea, øi în ce ordine au væzut ei împæræfliile de

Doctrinæ øi 
legæminte 76
Viziunea diferitelor 
împæræflii de glorie
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glorie? Imaginafli-væ cum ar fi fost sæ væ aflafli în cameræ în
timpul acelei viziuni øi sæ luafli parte într-un fel la acest
mærefl eveniment. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 76

Doctrinæ øi legæminte 76 – Structura revelafliei
Doctrinæ øi legæminte 76 oferæ ræspunsuri la unele dintre cele

mai importante întrebæri pe care le-a adresat vreodatæ omenirea.

Cuprinsul ei poate fi organizat în urmætoarele categorii: 

• Promisiuni pentru aceia credincioøi (vezi v. 1–10)

• Circumstanflele care au dus la aceastæ revelaflie (v. 11–18)

• Gloria Fiului lui Dumnezeu (vezi v. 19–24)

• Cæderea lui Lucifer (vezi v. 25–29)

• Suferinflele fiilor pierzaniei (vezi v. 30–38, 43–49)

• Aceia care moøtenesc o glorie celestialæ (vezi v. 50–70, 92–96)

• Aceia care moøtenesc o glorie terestrialæ (vezi v. 71–80, 87, 91, 97)

• Aceia care moøtenesc o glorie telestialæ (vezi v. 81–90, 98–112)

• Cum poate înflelege o persoanæ aceastæ revelaflie (vezi v. 114–119)

Diverse (titlul secfliunii) –

diferite 

Întindere (v. 2) – scop, mæri-

me, dimensiune

Nevæzut (v. 9) – nimic

A medita (v. 19) – a cugeta, a

se gândi

Locuitorii din ele (v. 24) –

oamenii care locuiesc acolo

Pierzanie (v. 26) – un nume al

Satanei; distrugere

A înconjura (v. 29) – a–i

împresura, a face un cerc în

jurul lor

Fii pierzaniei (v. 32) – adepfli

ai Satanei care suferæ cu el în

veønicie

Vase ale mâniei (v. 33) – plin

de mânie sau furie

Mântuit (v. 38) – eliberat, ræs-

cumpærat, salvat

Oameni drepfli (v. 69) – per-

soane care s-au pocæit øi au

fost iertate de pæcatele lor

Gloria (v. 70–71, 81, 109) – cer

Curajos (v. 79) – loial øi neîn-

fricat

Prin slujire (v. 86–87) – prin

îndrumare øi administrare

Putere (v. 91, 95, 111, 114, 119)

– autoritate, conducere

Care comit adulter (v. 103) –

oameni imorali

Doctrinæ øi legæminte 76:22–24 – Importanfla
martorilor
Este important sæ notæm cæ profetul Joseph Smith nu a fost sin-

gurul care a primit aceastæ revelaflie. Nu numai Sidney Rigdon

a fost martor ocular al întregii viziuni, ci au fost øi alfli bærbafli în

cameræ øi au depus mærturie cæ au simflit puterea, deøi nu au

væzut viziunea. De câte ori Domnul reveleazæ o doctrinæ nouæ

oamenilor Sæi, El trimite mai mult decât un martor. Preøedintele

Joseph Fielding Smith a explicat cæ acesta este un principiu

cunoscut ca ”legea divinæ a mærturiei”. 

„Este o lege stabilitæ definitiv în mærturia despre administrarea

scripturilor øi desemnarea martorilor. Domnul a urmat aceastæ

lege întotdeauna atunci când a trimis revelaflii noi oamenilor. 

De-a lungul timpurilor, aceastæ lege a fost una fixæ øi distinc-

tæ. Dacæ noi am fi avut cronici perfecte în toate timpurile, am

vedea cæ de câte ori Domnul a stabilit o dispensaflie, au fost

mai mult decât un martor pentru a depune mærturie pentru

El. Pavel le-a scris corintenilor: ‚Orice vorbæ sæ fie sprijinitæ

pe mærturia a doi sau a trei martori’ [2 Corinteni 13:1]”

(Doctrines of Salvation, 1:203). 

Doctrinæ øi legæminte 76:29 – Ræzboiul pentru
sufletele omenirii
Ræzboiul în care suntem angajafli în aceastæ viaflæ – bætælia lumi-

nii împotriva întunericului, a binelui împotriva ræului – nu a

început aici, pe pæmânt. Înainte de a fi creat acest pæmânt pen-

tru noi, a fost „ræzboi în cer” (Apocalipsa 12:7). Satana fost

înfrânt øi „a fost alungat pe pæmânt, øi îngerii sæi au fost alun-

gafli cu el” (v. 9). Totuøi, ræzboiul nu s-a terminat atunci, pentru

cæ aici pe pæmânt, Satana cautæ sæ-i distrugæ în mod special pe

aceia care „flin poruncile lui Dumnezeu øi au o mærturie despre

Isus Hristos” (v. 17).

Vârstnicul M. Russel Ballard, un membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, a spus: 

„Membrii Bisericii au un rol crucial în

aceastæ competiflie pentru sufletele oame-

nilor. Misionarii sunt pe câmpul de bætælie,

luptând cu sabia adeværului pentru a duce

oamenilor de pe pæmânt mesajul glorios al

restaurærii Evangheliei lui Isus Hristos. Nu

a fost niciodatæ un ræzboi lipsit de riscuri.

Profefliile din ultimele zile mæ fac sæ cred

cæ pe mæsuræ ce ne apropiem de a Doua

Venire a Domnului, se va mæri intensitatea bætæliei pentru sufle-

tele oamenilor øi riscurile vor deveni mai mari. “

Pregætirea noastræ øi a familiilor noastre pentru dificultæflile din

anii ce vor urma ne cere sæ înlocuim teama cu credinfla. Trebuie

sæ putem birui teama de duømanii noøtri care ni se opun øi ne

ameninflæ. Domnul a spus: ‚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’ (D&L

6:34) (în Conference Report, sept–oct. 1989, pag. 43; sau Ensign,
nov. 1989, pag. 34)

Doctrinæ øi legæminte 76: 31–35 – Cine sunt „fiii
pierzaniei”? 
Vorbind despre aceia care comit pæcatul de neiertat øi devin ast-

fel, fii ai pierzaniei, profetul Joseph Smith a spus: „Toate pæcatele

vor fi iertate, cu excepflia pæcatului împotriva Duhului Sfânt; pen-

tru cæ Isus îi va salva pe tofli cu excepflia fiilor pierzaniei. Ce tre-

buie sæ facæ un om pentru a comite pæcatul de neiertat? Trebuie

sæ primeascæ Duhul Sfânt, sæ i se deschidæ cerul pentru el øi sæ-L
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cunoascæ pe Dumnezeu, iar dupæ aceea sæ pæcætuiascæ împotriva

Lui. Dupæ ce un om a pæcætuit împotriva Duhului Sfânt, pentru

el nu mai existæ pocæinflæ. El trebuie sæ fi spus cæ soarele nu stræ-

luceøte, deøi el vede aceasta; el trebuie sæ-L fie renegat pe Isus

Hristos, dupæ ce cerul i s-a deschis øi sæ nege planul salværii,

având ochii deschiøi asupra adeværului acestuia; øi din acel

moment, el devine un inamic” (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, pag. 358). 

Doctrinæ øi legæminte 76:37–38 – Ce este a doua
moarte? 
Preøedintele Joseph Fielding Smith ne-a învæflat cæ pæcatul împo-

triva Duhului Sfânt, pæcatul de neiertat, „este un pæcat de moar-

te, pentru cæ atrage o pedeapsæ spiritualæ – a doua moarte – prin

care tuturor celor care gustæ din ea le este refuzat sæ stea în pre-

zenfla lui Dumnezeu øi sunt condamnafli sæ træiascæ împreunæ

cu diavolul øi îngerii sæi, pentru toatæ veønicia” (Doctrines of
Salvation, 1:49). 

Doctrinæ øi legæminte 76:54 – Ce este Biserica
Primului Næscut? 

Preøedintele Joseph Fielding Smith a spus: „Fiecare om botezat

în Bisericæ are obligaflia de a fline poruncile Domnului. El este în

legæmânt, pentru cæ botezul este un ‘legæmânt nou øi nepieritor’

(D&L 22:1). Dupæ ce a dovedit cæ træieøte o viaflæ demnæ, fiind cre-

dincios în toate lucrurile care i se cer, are atunci privilegiul de a

primi alte legæminte øi de a lua asupra sa alte obligaflii care îl vor

face moøtenitor, øi va deveni membru al ‘Bisericii Primului

Næscut.’ ‘Ei sunt aceia în mâinile cærora Tatæl a pus toate lucru-

rile.’ El va primi din plinætatea Tatælui øi din gloria Sa. Meritæ sæ

ai acestea? Nu pot fi obflinute færæ ceva efort” (în Conference

Report, apr. 1969, pag. 122–123).

Doctrinæ øi legæminte 76:84 – „Aceøtia sunt cei aceia
care vor fi aruncafli în iad” 
Vârstnicul Bruce R. McConkie, care a fost membru al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, a explicat care este relaflia dintre iad øi

cei care sunt telestiali: 

„Partea din lumea spiritelor care este moøtenitæ de spiritele

rele ce aøteaptæ ziua eventualei lor învieri, este numitæ iad.
Între moartea øi învierea lor, aceste suflete ale celor ræi sunt

aruncate în întunericul de afaræ, în abisul mohorât al infernu-

lui, în hades în care aøteaptæ spiritele rele, în iad. Acolo, ei

suferæ chinurile celor condamnafli; acolo ei se aflæ în ræzbuna-

rea focului veønic; acolo este plâns, geamæt øi scrâønirea dinfli-

lor; acolo mânia lui Dumnezeu este reværsatæ peste aceia ræi.

(Alma 40:11–14; D&L 76:103–106.) . . .

Dupæ învierea lor, marea parte a celor care au suferit în iad vor

trece în împæræflia telestialæ; restul, blestemafli ca fii ai pierzaniei,

vor fi condamnafli la un blestem nesfârøit împreunæ cu diavolul

øi îngerii lui. . . .

Cine va merge în iad? La aceastæ întrebare se gæsesc ræspunsuri

din abundenflæ în scripturi. Din moment ce aceia care merg într-o

împæræflie telestialæ trec prin adâncimile iadului pentru a ajunge

la destinaflie øi ca rezultat al supunerii faflæ de legea telestialæ,

prin urmare, tofli cei care træiesc conform unei legi telestiale vor

merge în iad” (Mormon Doctrine, pag. 349–350). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A øi trei dintre celelalte activitæfli (B–G) când

studiafliDoctrinæ øi legæminte 76. 

Înflelegerea structurii 

1. Folosind secfliunea „Înflelegerea scripturilor”, corespunzætoare

Doctrinei øi legæmintelor 76 („Structura revelafliei”), însem-

nafli-væ scripturile pentru a indica versetele care fac referire la

fiecare dintre categoriile enumerate acolo. Alegefli orice meto-

dæ dorifli pentru a însemna scripturile. 

2. Facefli în caietele dumneavoastræ trei coloane øi denumifli-le

„împæræflia celestialæ”, „împæræflia terestrialæ” øi „împæræflia

telestialæ”. Recitifli Doctrinæ øi legæminte 76:30–112 øi facefli o

listæ a caracteristicilor acelora care vor fi în fiecare dintre aces-

te împæræflii de glorie. 

Ilustrafli viziuneaI

Desenafli în caietele dumneavoastræ douæ ilustraflii care sæ repre-

zinte douæ pærfli din Doctrinæ øi legæminte 76 care v-au impre-

sionat. Facefli o scurtæ descriere a fiecærei ilustraflii øi spunefli ce

v-a impresionat la acele douæ pærfli din revelaflie. 

Scriefli o scrisoare

1. Cercetafli Doctrinæ øi legæminte 76:1–10 øi facefli o listæ cu

expresiile care descriu ce ar face Dumnezeu pentru „a-i

cinsti pe cei care Mæ slujesc în dreptate øi adevær pânæ la

sfârøit” (v. 5).

2. Sæ presupunem cæ avefli un prieten sau un membru în familie

care simte cæ este prea greu sæ fii credincios øi se întreabæ dacæ

meritæ efortul. Folosind lista dumneavoastræ, scriefli o scrisoare

în care sæ explicafli ce le-a promis Domnul celor credincioøi.

Spunefli ce promisiuni au o însemnætate mare pentru dumnea-

voastræ øi explicafli de ce. 

Scripturæ de bazæ – Doctrinæ øi 
legæminte 76:22 – 24

1. Recitifli mærturia scrisæ în secfliunea 76:20–24. Facefli o listæ cu

ceea ce ne învaflæ aceste versete despre Salvator. 

D

C

B

A
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2. Gândifli-væ la cum s-au simflit profetul Joseph Smith øi Sidney

Rigdon dupæ aceastæ viziune despre Salvator. Scriefli în jurna-

lul dumneavoastræ personal, propria dumneavoastræ mærturie

despre Isus Hristos øi ceea ce øtifli despre El. 

Facefli un test în scris

Scriefli cel puflin o întrebare test care sæ aibæ însemnætate pentru

fiecare dintre categoriile aflate în secfliunea „Înflelegerea scriptu-

rilor” corespunzætoare Doctrinei øi legæmintelor 76 („Structura

revelafliei”). Includefli un ræspuns dupæ fiecare întrebare øi expli-

cafli de ce credefli dumneavoastræ cæ este importantæ învæflarea

acelui ræspuns. 

Folosifli Ghidul pentru scripturi

1. Cæutafli cuvântul Lucifer în Ghidul dumneavoastræ pentru

scripturi (pag. 121) øi explicafli în caietele dumneavoastræ ce

înseamnæ. 

2. Folosind acea definiflie øi informaflia din Doctrinæ øi legæminte

76:25–29, scriefli ce øtifli dumneavoastræ despre Lucifer din

lumea premuritoare øi ce s-a întâmplat cu el. 

3. De ce credefli cæ intenflia sa este de a face în mod special „ræz-

boi cu sfinflii lui Dumnezeu”? (v. 29; vezi, de asemenea, sec-

fliunea „Înflelegerea scripturilor” corespunzætoare D&L 76:29,

dacæ avefli nevoie de ajutor). 

Cerinfle pentru împæræflia celestialæ øi
recompense

1. Folosind Doctrinæ øi legæminte 76:50–53, facefli o listæ cu cerin-

flele pentru aceia care doresc gloria celestialæ. 

2. De ce credefli cæ ni se cere sæ „biruim prin credinflæ” (v. 53)?

De ce nu sunt de ajuns munca asiduæ, determinarea øi puterea

voinflei? (vezi, de asemenea, D&L 76:69; 2 Nefi 31:19–21;

Moroni 6:4). 

3. Facefli o listæ cu ceea ce ne învaflæ Doctrinæ øi legæminte 76:50–70,

92–96 despre cei care merg în împæræflia celestialæ, cu cel puflin

douæ binecuvântæri care au o însemnætate pentru dumnea-

voastræ øi explicafli de ce afli dori acele binecuvântæri. 

Profetul Joseph Smith
a declarat odatæ:
„Apocalipsa este una
dintre cele mai simple
cærfli pe care
Dumnezeu le-a fæcut
sæ aparæ. (Teachings
of the Prophet Joseph

Smith, pag. 290). Mulfli membrii ai Bisericii gæsesc cartea

Apostolul Ioan a væzut o carte pecetluitæ
cu øapte pecefli. 

Doctrinæ øi 
legæminte 77
Întrebæri referitoare
la revelaflia lui Ioan 

G

F

E

apostolului Ioan puflin mai dificilæ øi lumea creøtinæ a avut
dezbateri cu privire la ce vrea sæ spunæ, timp de secole.
Doctrinæ øi legæminte 77 oferæ unele chei pentru a înflelege
Apocalipsa, care ne ajutæ sæ o deschidem øi ne ajutæ sæ înce-
pem sæ o înflelegem în felul în care a înfleles-o Joseph Smith.
Citifli øi Apocalipsa pentru cæ væ ajutæ sæ înflelegefli contex-
tul în care Domnul a dat ræspunsul din secfliunea 77. T

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 77

Doctrinæ øi legæminte 77:2–3 – Ce øtim despre
animalele pe care le-a væzut Ioan? 
Ioan a væzut forme glorificate de viaflæ care, deøi nu ne sunt

cunoscute nouæ, reprezintæ o parte importantæ din creafliile

Tatælui Ceresc. Profetul Joseph Smith a spus despre aceste crea-

flii: „Cred cæ Ioan a væzut fiinfle în mii de forme, care au fost sal-

vate din o sutæ de mii de pæmânturi asemænætoare acestuia –

animale diferite despre care noi nu øtim nimic: toate pot fi væzu-

te în cer. Marele secret a fost de a-i aræta lui Ioan ceea ce era în

cer” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, pag. 291). O altæ datæ,

el a spus: „Cele patru animale erau patru dintre cele mai nobile

animale care s-au ridicat la înælflimea creafliei lor øi au fost salva-

te din alte lumi, pentru cæ erau perfecte: erau ca îngerii din sfera

lor. Nu ni se spune de unde au venit, øi nu øtiu nici eu; dar

Ioan le-væzut øi le-a auzit preaslævindu-L øi dându-i glorie lui

Dumnezeu” (History of the Church 5:343–344). În mod cert,

aceastæ revelaflie ne deschide ochii spre un univers mult mai

complex øi mai mare decât adesea presupunem. 

Doctrinæ øi legæminte 77:15 – Ce øtim despre „aceia
doi martori”? 
Vârstnicul Bruce R. McConkie, care a fost membru al Celor

Doisprezece Apostoli, ne-a învæflat: „Aceøtia doi vor fi urmaøi

ai acelui om smerit, Joseph Smith, prin care Domnul Cerurilor

a restaurat Evanghelia Sa veønicæ în aceastæ ultimæ dispensaflie

a harului. Ei vor fi, færæ nici o îndoialæ membrii ai Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli din Prima Preøedinflie a Bisericii”

(Doctrinal New Testament Commentary, 3:509). 

Studierea scripturilor
Realizafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 77. 

Folosifli Ghidul pentru scripturi

În notele de subsol ale Doctrinei øi legæmintelor 77:1, este o refe-

rinflæ la Ghidul pentru scripturi, „pæmântul, starea finalæ”. Gæsifli

aceastæ referinflæ în Ghidul pentru scripturi (pag. 156) øi citifli câte-

va dintre versetele enumerate pentru a învæfla mai multe despre

acest subiect. Facefli o listæ cu trei idei care væ ajutæ sæ înflelegefli

mai bine ce se va întâmpla cu planeta Pæmânt în viitor. 

A

Figurativ (v. 2) – simbolic

Temporal (v. 2, 6) – care apar-

fline lumii fizice øi vieflii

pæmânteøti

Fericire (v. 3) – încântare

Organizare (v. 6) – adminis-

trare eficientæ

Elias (v. 9) – titlu pentru un

mesager al lui Dumnezeu
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O carte cu øapte pecefli

1. Ce învæflæm din Doctrinæ øi legæminte 77:6–7 despre cartea

„pecetluitæ cu øapte pecefli” øi despre peceflile pe care le-a

væzut Ioan în Apocalipsa 5:1? 

2. Cât de recomfortant este sæ øtifli cæ Dumnezeu a øtiut de la

început ce se va întâmpla pe acest pæmânt! 

Explicafli un termen

1. Doctrinæ øi legæminte 77:9–11 confline ræspunsurile Domnului la

întrebærile lui Joseph Smith despre aceia credincioøi pe frunflile

cærora se vor pune pecefli. Citifli, de asemenea, 7:1–4 øi 14:1 øi

explicafli ce credefli dumneavoastræ cæ reveleazæ „pecetluirea”

despre aceøti oameni. 

2. Credefli cæ acest lucru li se întâmplæ astæzi oamenilor sau cæ li

se va întâmpla în viitor? 

Credefli cæ Tatæl Ceresc a intenflionat ca unii oameni sæ aibæ
mult mai mult decât au nevoie în timp ce alflii se strædu-
iesc sæ supraviefluiascæ? În Doctrinæ øi legæminte 78,
Domnul a explicat planul Sæu pentru a se îngriji de tofli
copiii Sæi. Cæutafli promisiunile pe care le-a fæcut Domnul
celor care administreazæ binecuvântærile lor materiale aøa
cum doreøte El. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 78

A îmbræfliøa (v. 4) – a accepta,

a-øi lua un angajament

Fiul Ahman (v. 20) – Fiul lui

Dumnezeu (Ahman înseamnæ

„Dumnezeu” în limba pe care

o vorbea Adam) 

Doctrinæ øi 
legæminte 78

Nevoia de a organiza o
magazie a episcopului

C

B Doctrinæ øi legæminte 78:3 – „Magazia pentru særacii
din poporul Meu” 
Când Domnul a dat Bisericii legea Sa în luna februarie a anului

1831, El le-a poruncit membrilor sæ-øi „aducæ aminte de aceia

særaci øi sæ consacre din bunurile lor pentru a-i sprijini” (D&L

42:30). Ceea ce era dat pentru sprijinul særacilor trebuia sæ fie

„date episcopului Bisericii Mele øi consilierilor lui” (v. 31). Ceea

ce ræmânea dupæ ce episcopul se îngrijea de nevoile imediate

trebuia „flinut în magazia Mea, pentru a fi distribuit særacilor øi

celor aflafli în nevoie” (v. 34). În luna martie a anului 1832, veni-

se timpul sæ se organizeze magazia promisæ. 

Doctrinæ øi legæminte 78:5–7 – Ce înseamnæ a
fi egal? 
Preøedintele Joseph Fielding Smith ne-a învæflat: „A fi egal nu

înseamnæ cæ fiecare om ar trebui sæ primeascæ aceeaøi compen-

saflie pentru munca depusæ, ci cæ fiecare ar trebui sæ primeascæ

în acord cu nevoile sale øi astfel sæ se menflinæ egalitatea. Acolo

unde nu este egoism în inimile oamenilor, poate fi dus pânæ la

capæt acest lucru dorit, dar este destinat sæ eøueze acolo unde

nu sunt eliminate din suflet gelozia øi egoismul. Este esenflial sæ

putem sæ pæstræm legea celestialæ a egalitæflii” (Church History
and Modern Revelation, 1:307). 

Preøedintele Ezra Taft Benson a spus: „Unii au tras concluzia

eronatæ cæ legea unirii este atât comunalæ, cât øi comunistæ în

teorie øi în practicæ, pentru cæ revelafliile vorbesc despre egalita-

te. Egalitatea din legea unirii nu este la un nivel economic sau

social aøa cum susflin unii astæzi. Egalitatea, aøa cum este descri-

sæ de Domnul, este ‘egal[itate] potrivit familiei [unui om], potri-

vit situafliei sale øi dorinflelor øi nevoilor sale’ (D&L 51:3)” („A

Vision and a Hope for the Youth of Zion”, in 1977 Devotional
Speeches of the Year [1978], pag. 74). 

Doctrinæ øi legæminte 78:11–12 – Ce sunt „loviturile
Satanei”? 
Vârstnicul Bruce R. McConkie, care a fost membru al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, ne-a învæflat: „A fi læsat în voia lovituri-
lor Satanei înseamnæ a fi dat în mâinile sale; înseamnæ a fi dat în

mâinile lui færæ a avea toatæ puterea protectoare a preofliei, a drep-

tæflii, a credincioøiei øi a dumezeirii, astfel încât Lucifer este liber sæ

chinuiascæ, sæ persecute øi sæ mâhneascæ o asemenea persoanæ

færæ sæ i se punæ piedici sau obstacole. Atunci când nu sunt restric-

flii, ispitele øi blestemele Satanei aduc o durere indescriptibilæ

reprezentatæ prin foc øi pucioasæ. Aøa suferæ aceia condamnafli în

iad” (Mormon Doctrine, pag. 108). 

Studierea scripturilor
Realizafli trei dintre urmætoarele activitæfli (A–D) când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 78. 

Luafli un interviu

1. Recitifli Doctrinæ øi legæminte 42: 30–34 øi 78: 1–4. Descriefli

cum era folositæ magazia sub legea consacrærii. 

2. Rugafli-væ preøedinta Societæflii de Alinare sau un conducætor

al preofliei sæ explice în ce fel funcflioneazæ diferit magazia

episcopului în prezent, sub legea zeciuielii. Scriefli un rezu-

mat a ceea ce aflafli. 

A
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Imaginafli-væ diferenfla

1. Explicafli din ceea ce afli citit în Doctrinæ øi legæminte 78, ce a

vrut Domnul sæ spunæ prin a fi „egali în lucrurile pæmânteøti”

(v. 6; vezi, de asemenea, secfliunea „Înflelegerea scripturilor”

corespunzætoare Doctrinei øi legæmintelor 78:5–7). 

2. În ce fel ar fi mai bune cartierul, øcoala øi comunitatea dum-

neavoastræ dacæ tofli ar fi „egali” în acest fel? 

Oferifli un motiv

În Doctrinæ øi legæminte 78:14, Domnul a spus cæ Biserica ar

trebui sæ „fie independentæ” de restul lumii. 

1. Ce instrucfliuni a dat Domnul Bisericii în aceastæ revelaflie care

sæ-i ajute sæ fie independenfli? 

2. Ce altceva vedefli cæ face øi predæ Biserica øi care ne poate

ajuta pe noi sæ ne întreflinem singuri? 

Ce afli spune dumneavoastræ?

Sæ presupunem cæ avefli un prieten care este preøedintele

Cvorumului de învæflætori øi este descurajat pentru cæ nu reu-

øeøte sæ îi facæ pe câfliva membrii din cvorumul sæu sæ fie inte-

resafli de activitæfli. Ei vin la Bisericæ, dar nu vor sæ participe la

activitæflile Tinerilor Bæiefli din timpul sæptæmânii. Folosifli

Doctrinæ øi legæminte 78:17–18 pentru a-l ajuta pe prietenul

dumneavoastræ sæ înfleleagæ ce credefli dumneavoastræ cæ ar

vrea Domnul ca el sæ înfleleagæ. 

Gândifli-væ cât de minunat ar fi sæ primifli o chemare de a
sluji în misiune semnatæ de profet. Imaginafli-væ cum s-au
simflit fraflii din D&L 79–80 care øi-au primit chemærile de a
sluji în misiune. Cu ce dificultæfli s-ar fi putut confrunta
aceøti frafli când au acceptat chemærile de a sluji în misiune
cu care misionarii nu se confruntæ în prezent? 

Doctrinæ øi 
legæminte 79–80

Chemæri de a sluji în misiuni

D

C

B

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 79

Doctrinæ øi legæminte 80

Doctrinæ øi legæminte 80:4 – Nu putefli predica ceea
ce nu øtifli
Vârstnicul Orson Pratt, care a fost membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, a fæcut urmætoarea observaflie despre

munca misionaræ: „Am fost în afara flærii împreunæ cu câteva

grupuri de misionari. . . øi i-am væzut lamentându-se øi plân-

gând øi i-am auzit exprimându-øi sentimentele unul faflæ de altul

spunând: ‘Ah! Dacæ mi-aø fi ocupat timpul pe care l-am pierdut

degeaba prefluind principiile vieflii veønice – dacæ aø fi studiat

scripturile – dacæ aø fi cunoscut mai bine doctrinele Bisericii –

dacæ aø fi cunoscut mai bine acele principii revelate din cer pen-

tru îndrumarea noastræ! Aø fi fost atunci pregætit sæ stau în fafla

locuitorilor pæmântului øi sæ le dau læmuriri referitoare la princi-

piile noastre’”. (în Journal of Discourses, 7:76). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B când studiafli Doctrinæ øi legæminte

79–80. 

Binecuvântærile muncii misionare

1. Cum i-a descris Domnul Evanghelia lui Jared Cartet în

Doctrinæ øi legæminte 79:1? 

2. Dacæ sunt oameni care nu au aceste sentimente despre

Evanghelie, ce credefli cæ ar trebui sæ facæ? 

3. Ce promisiuni i-a fæcut Domnul fratelui Carter dacæ slujea cu

credinflæ? Cum afli putea primi dumneavoastræ aceste promi-

siuni în prezent? 

Pregætire misionaræ

1. În Doctrinæ øi legæminte 80, ce li s-a poruncit lui Stephen

Burnett øi lui Eden Smith sæ predea în misiunea lor? 

2. Ce trebuie sæ facæ fiecare misionar înainte ca sæ poatæ împlini

pe deplin aceastæ poruncæ aøa cum doreøte Domnul? 

B

A

A greøi (v. 3) – a fi dus în

eroare, a se rætæci

fiinuturile din est (v. 1) –

Statele Unite din est

Mângâietor (v. 2) – Duhul

Sfânt 

A încorona din nou cu snopi
(v. 3) – a binecuvânta cu con-

vertifli
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Domnul nu a revelat întreaga organizare a Bisericii profetu-
lui Joseph Smith dintr-o datæ. Organizarea s-a dezvoltat în
timp ce Biserica a crescut. În Doctrinæ øi legæminte 81,
Domnul i-a dat lui Joseph Smith mai multe sfaturi referitoa-
re la „Preøedinflia Înaltei Preoflii”, care urma sæ devinæ mai
târziu, Prima Preøedinflie. Aflafli ce a fæcut Domnul pentru
a-l ajuta pe Joseph Smith sæ conducæ Biserica. Imaginafli-væ
cum s-a simflit Frederick G. Williams când a primit aceastæ
chemare de la Domnul. Observafli cæ aceastæ revelaflie i-a fost
destinatæ iniflial lui Jesse Gause, dar el nu a ræmas credin-
cios (vezi D&L 81, titlu). 

Frederick G. Williams a primit chemarea de consilier al profetului
Joseph Smith. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 81

Doctrinæ øi legæminte 81:2 – „Cheile Împæræfliei” sunt
deflinute întotdeauna de Prima Preøedinflie
Faptul cæ aceste chei ale împæræfliei aparflin întotdeauna Primei

Preøedinflii a fost explicat de preøedintele Joseph Fielding Smith

în timpul unei adunæri generale ale preofliei: 

A ajuta (v. 5) – a asista, a

sprijini

Alfa øi Omega (v. 7) – acestea

sunt prima øi ultima literæ din

alfabetul grecesc øi sunt un

titlu pentru Isus Hristos.

Titlul simbolizeazæ cæ Isus

este „Începutul øi Sfârøitul,

Primul øi Ultimul”. 

Doctrinæ øi 
legæminte 81

Sfatul Domnului 
pentru preøedinflie

„Aceste chei [cheile împæræfliei lui

Dumnezeu de pe pæmânt] repre-

zintæ dreptul preøedinfliei; ele sunt

puterea øi autoritatea de a guverna

øi de a direcfliona toate treburile

Domnului pe pæmânt. Aceia care

le posed au puterea de a guverna

øi de a controla modul în care tofli

aceialalfli pot sæ slujeascæ în preo-

flie. Noi tofli putem defline preoflia,

dar noi o putem folosi numai aøa

cum este autorizatæ øi îndrumatæ

de aceia care deflin cheile. “

Aceastæ preoflie øi aceste chei le-au fost conferite lui Joseph Smith

øi Oliver Cowdery de cætre Petru, Iacov øi Ioan øi de cætre Moise

øi Ilie øi de aceialalfli profefli din vechime. Ele au fost date fiecærui

bærbat care a fost pus deoparte ca membru al Consiliului celor

Doisprezece. Dar deoarece acestea sunt dreptul preøedinfliei, ele

pot fi exercitate pe deplin numai de cætre cel mai mare apostol al

lui Dumnezeu de pe pæmânt, care este preøedintele Bisericii. 

Pot sæ spun – foarte direct øi foarte categoric – cæ noi avem preo-

flia sfântæ øi cæ aceste chei ale împæræfliei Domnului sunt aici. Ele

se gæsesc doar în Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele

din Urmæ. 

Prin revelaflia datæ lui Joseph Smith, Domnul a spus cæ aceste chei

„aparflin totdeauna Preøedinfliei Înaltei Preoflii” (D&L 81:2). . . .

Frafli, eu cred cæ este un lucru pe care trebuie sæ-l avem foarte

clar în minte. Nici Preøedintele Bisericii, nici Prima Preøedinflie,

nici glasul unit al Primei Preøedinflii øi al celor Doisprezece nu

vor conduce niciodatæ sfinflii pe un drum greøit sau nu vor tri-

mite un mesaj cætre lume care este contrar planului øi voinflei

Domnului. 

O persoanæ poate sæ cadæ pe lângæ drum sau sæ aibæ opinii sau

sæ dea un sfat care nu se potriveøte cu ceea ce doreøte Domnul.

Dar glasul Primei Preøedinflii øi glasul unit al celorlalfli care deflin

la ei cheile împæræfliei, îi vor conduce întotdeauna pe sfinfli øi

lumea pe acele cæræri pe care Domnul doreøte ca ei sæ fie. . . .

Depun mærturie cæ, dacæ noi vom privi cu respect la Prima

Preøedinflie øi vom urma sfatul øi îndrumarea lor, nici o putere

de pe pæmânt nu va putea sæ opreascæ sau sæ schimbe cursul

nostru ca Bisericæ øi ca indivizi, noi vom obfline pace în aceastæ

viaflæ øi vom fi moøtenitori ai gloriei veønice în lumea ce va

veni”( în Conference Report, apr. 1972, pag. 98–99; sau Ensign,
iulie 1972, pag. 87–88). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A în timp ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 81. 

Facefli o listæ pentru verificare

Recitifli Doctrinæ øi legæminte 81 øi facefli o listæ cu ceea ce L-a

rugat Domnul sæ facæ pe Frederick. G Williams. Bifafli ce credefli

cæ se aplicæ numai Primei Preøedinflii øi încercuifli ce credefli cæ se

aplicæ fiecærui membru al Bisericii. 

A
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Noi credem cæ înainte de a Doua Venire a lui Isus Hristos,
oraøul Sion va fi stabilit în Independence, Missouri. Ce rol
vefli juca în acest mærefl eveniment øi cum væ putefli pregæti
sæ participafli la acesta? În ce fel trebuie sæ ne dezvoltæm øi
sæ ne schimbæm? Sfatul Domnului dat primilor conducætori
ai Bisericii este la fel de important pentru noi cât a fost øi
pentru ei, pentru cæ øi noi trebuie sæ ascultæm cu grijæ øi sæ
ne supunem pentru ca sæ luæm parte la stabilirea Sionului. 

Domnul a folosit imaginea unui cort øi a flæruøilor cortului pentru a
ilustra modul în care congregafliile de bazæ ale Bisericii (flæruøii) susflin
øi ajutæ Sionul sæ creascæ. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 82

Doctrinæ øi legæminte 82:14 – „Sionul trebuie sæ
creascæ” 
Cuvântul Sion apare de peste 200 de ori în Biblie øi în Cartea lui

Mormon øi de aproape tot atâtea ori în Doctrinæ øi legæminte.

Acesta este un principiu foarte important care are legæturæ cu

zilele din urmæ. Profetul Joseph Smith a fost foarte bucuros sæ

viziteze Independence, Missouri øi l-a dedicat ca pæmânt al

Sionului. El a spus despre Sion: „Construirea Sionului este o

cauzæ care a trezit interesul oamenilor lui Dumnezeu în toate

timpurile; este un subiect asupra cæruia profefli, preofli øi regi au

insistat cu mare bucurie; ei priveau în viitor cu o anticipaflie de

Greøeli (v. 1) – încælcarea

legilor sau poruncilor

Pæcætoøi (v. 4) – aceia care

încalcæ legea, necredincioøi

Aprinde (v. 6) – este provoca-

tæ, trezitæ

Legafli (v. 15) – prins, obligat

Urmaøii voøtri (v. 20) – aceia

care vin dupæ dumneavoastræ

Loviturile Satanei (v. 21) –

chinuri (vezi, de asemenea,

secfliunea „ Înflelegerea scrip-

turilor” corespunzætoare D&L

78:11–12) 

Doctrinæ øi 
legæminte 82

Instrucfliunile referitoare la
stabilirea Sionului

bucurie spre ziua în care noi træim; øi entuziasmafli cu o antici-

pare divinæ øi de bucurie, ei au cântat øi au scris øi au profeflit

despre aceastæ zi a noastræ, . . . noi suntem oamenii favorizafli pe

care Dumnezeu i-a ales pentru a aduce gloria zilelor din urmæ;

ne este læsatæ nouæ pentru a vedea, pentru a participa øi a ajuta

la propagarea gloriei din zilele din urmæ” (History of the Church
4:609–610). 

Doctrinæ øi legæminte 82:22 – „Facefli-væ prieteni
printre aceia cu bogæflii nedrepte” 
Preøedintele Joseph Fielding Smith a explicat: „Porunca

Domnului ca sfinflii sæ îøi facæ ‘prieteni printre aceia cu bogæflii

nedrepte’ pare a fi duræ când nu este înfleleasæ corect. Nu se

intenflioneazæ ca prin a-øi face prieteni printre ‘aceia cu bogæflii

nedrepte’ sæ se înfleleagæ cæ fraflii trebuiau sæ ia parte împreunæ

cu ei în pæcatele lor; sæ-i primeascæ la sânul lor, sæ se cæsætoreas-

cæ cu ei sau sæ se coboare la nivelul lor. Ei trebuiau sæ træiascæ

astfel încât sæ fie asiguratæ pacea cu inamicii lor. Ei trebuiau sæ-i

trateze cu amabilitate, sæ fie prietenoøi cu ei atât cât le permi-

teau principiile corecte øi virtuoase, dar nu trebuiau sæ vorbeas-

cæ necuviincios sau sæ se îmbete øi sæ chefuiascæ împreunæ cu ei.

Dacæ puteau sæ micøoreze pagubele øi sæ se arate gata de a

negocia øi sæ arate un spirit binevoitor, se putea sæ le fie de aju-

tor în a-i îndepærta de amæræciunea lor. Judecata trebuia sæ fie

læsatæ Domnului” (Church History and Modern Revelation, 1:323). 

Studierea scripturilor
Realizafli douæ din urmætoarele activitæfli (A–C) în timp ce

studiafli Doctrinæ øi legæminte 82. 

Scripturæ de bazæ – Doctrinæ øi
legæminte 82:3

1. Citifli 1 Nefi 3:7 øi Doctrinæ øi legæminte 82:3 øi explicafli ce ne

învaflæ acele douæ pasaje despre a fi supus. Asigurafli-væ cæ

includefli idei din ambele scripturi. 

2. Scriefli un slogan sau facefli un afiø care sæ includæ ideile prin-

cipale din acele douæ scripturi. 

Scripturæ de bazæ – Doctrinæ øi
legæminte 82:10

1. Citifli Eter 3:12 øi explicafli de unde øtim cæ Tatæl Ceresc îøi va

fline întotdeauna promisiunile pe care le face. 

2. Recitifli Doctrinæ øi legæminte 82:10 øi explicafli ce a promis

Dumnezeu aici. Scriefli aceasta sub forma unei propoziflii

„dacæ–atunci”. 

3. Scriefli o propoziflie „dacæ–atunci” pentru porunca de a pæstra

ziua de Sabat sfântæ, pe care afli studiat-o în Doctrinæ øi legæ-

minte 59:12–20. 

4. Scriefli o propoziflie „dacæ–atunci” pentru o altæ poruncæ, la

alegerea dumneavoastræ. 

Gæsifli cauza øi efectul

În Doctrinæ øi legæminte 82, Domnul i-a dat profetului Joseph

Smith mai multe instrucfliuni despre construirea Sionului. 

1. Desenafli urmætoarea diagramæ în caietul dumneavoastræ øi

denumifli-o dupæ cum urmeazæ: 

C

B

A
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2. În cæsufla „Rezultate dorite”, facefli o listæ cu ce a dorit Domnul

sæ se întâmple în Sion (vezi D&L 82:14). 

3. Gæsifli øi evidenfliafli cuvântul de aceea în versetul 15. 

4. Recitifli versetele 15–19 øi în cæsufla „Aceste porunci”, enume-

rafli poruncile date de Domnul sfinflilor pentru a obfline rezul-

tatele dorite. 

5. Explicafli, de ce credefli dumneavoastræ cæ ceea ce dorea

Domnul sæ se întâmple, nu se putea întâmpla færæ supunerea

faflæ de porunci. 

Este dificil pentru o mamæ
sæ-øi creascæ singuræ copi-
ii. În Doctrinæ øi legæmin-
te 83, Domnul a explicat
cum trebuia sæ acorde
Biserica ajutor sub legea
consacrærii. Principiul
funcflioneazæ aproape la fel
øi astæzi. I

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 83

Doctrinæ øi legæminte 83:6 – „Va avea grijæ de
væduve øi de orfani” 
Preøedintele Joseph F. Smith a spus: „Dorinfla noastræ este de

avea grijæ de væduve atunci când sunt în nevoie øi de a plæti

pentru copiii care nu au tatæ sau sunt orfani, din fondurile

Bisericii; astfel ei vor fi îmbræcafli øi hrænifli øi vor avea oportuni-

tatea de a fi instruifli, la fel ca øi alfli copii care au pærinfli ce au

Sprijin (v. 2, 4) – ajutor,

susflinere

Doctrinæ øi 
legæminte 83

Responsabilitatea faflæ
de femei øi copii

De aceea

Aceste 
porunci

Rezultate 
dorite

grijæ de ei. Când un copil este færæ tatæ øi mamæ, Biserica devine

pærintele acelui copil øi Biserica este obligatæ sæ aibæ grijæ de

acesta øi sæ vegheze ca el sæ aibæ oportunitæfli egale cu cele ale

altor copii din Bisericæ. Aceasta este o responsabilitate mæreaflæ”

(în Conference Report, oct. 1899, pag. 39).

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A în timp ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 83. 

Scriefli un articol de ziar

Sæ presupunem cæ suntefli reporter la un ziar mic local øi cæ sun-

tefli desemnat sæ scriefli despre o familie al cærui tatæ a fost ucis

într-un accident. În timp ce o intervievafli pe væduvæ øi o întrebafli

cum intenflioneazæ sæ se descurce færæ venitul øi sprijinul soflului

ei, ea væ explicæ cæ este o sfântæ a zilelor din urmæ. Din ceea ce

citifli în Doctrinæ øi legæminte 83, scriefli un articol despre ceea ce

ar putea spune ea referitor la ce a fæcut Biserica pentru a o ajuta

pe ea øi pe copiii ei în aceastæ perioadæ dificilæ. (Dacæ este nevoie,

cerefli ajutor de la pærinfli sau de la un conducætor din Bisericæ.) 

Ce øtifli despre preoflia lui Dumnezeu? Care este scopul
acesteia? Cum a influenflat ea viafla dumneavoastræ? De ce
este importantæ pentru restul lumii? Ce este juræmântul øi
legæmântul preofliei øi ce înseamnæ aceasta pentru cei care
o acceptæ? Doctrinæ øi legæminte 84 oferæ multe explicaflii
despre preoflie øi despre modul în care, cei care o posedæ,
conduc Biserica øi binecuvânteazæ vieflile noastre – øi
întreaga lume. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 84

Ridicat (v. 4) – construit

Conspiraflie (v. 16) – un com-

plot dæunætor sau un plan a

douæ sau mai multe persoane

de a face ræu sau de a profita

de ceva

A ræmâne (v. 18) – a continua,

a rezista

Preoflia mai mare (v. 19) –

Preoflia lui Melhisedec

A manifesta (v. 20–21) – a

face cunoscut

Preoflia mai micæ (v. 26) –

preoflia aaronicæ

Pæmânteøti (v. 27) – tempora-

le, care se referæ la lucruri

fizice (lucruri privitoare la

aceastæ viaflæ). 

A netezi (v. 28) – a pregæti

Anexe (v. 29–30) – ataøæri,

adæugæri

Juræmânt (v. 39) – o declaraflie

sau promisiune oficialæ 

Doctrinæ øi 
legæminte 84

O revelaflie despre preoflie

A
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Doctrinæ øi legæminte 84:2 – „Pentru restaurarea
poporului Sæu” 
Cuvântul restaurare din Doctrinæ øi legæminte 84:2 nu se referæ la

a aduce plinætatea Evangheliei înapoi pe pæmânt în zilele din

urmæ. Se referæ la a-i aduce înapoi pe copiii lui Dumnezeu în

împæræflia Lui de pe pæmânt – Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor

din Zilele din Urmæ – øi dupæ aceea, înapoi în prezenfla Lui pen-

tru a se bucura de viafla veønicæ. Aceastæ restaurare la viafla veø-

nicæ este posibilæ prin puterea ispæøirii lui Isus Hristos, dupæ

cum a fost manifestatæ în rânduielile øi puterea preofliei despre

care s-a discutat în Doctrinæ øi legæminte 84. 

A confirma, confirmat (v. 42,

48) – declarat legal øi de fapt

Vanitate (v. 55) – concentra-

rea atenfliei asupra propriei

persoane, mândrie

Flagel (v. 58, 96) – pedeapsæ,

nenorocire

Ferm (v. 61) – credincios,

hotærât, dedicat

Solemnitate (v. 61) – cu o ati-

tudine øi sentimente sacre

Mustrafli (v. 76) – certafli

Traistæ (v. 78, 86) – un sac de

cælætorie

Îmbræcafli (v. 82) – înveømân-

tafli, cu haine 

Atribuitæ (v. 85) – mæsuratæ

A mustra, mustrând (v. 87,

117) – a chema la pocæinflæ, a

corecta

Nu øovæifli (v. 94) – facefli

orice efort posibil

A fost în dureri øi a dat viaflæ
forflei sale (v. 101) – Aceasta se

referæ la a avea durerile naøte-

rii øi la a da naøtere; este un

semn al neliniøtii de pe

pæmânt înainte de a Doua

Venire a lui Isus Hristos, urma-

tæ de „naøterea” Mileniului. 

Edificat (v. 106, 110) – înælflat,

iluminat, întærit spiritual. 

Probleme temporale (v. 113)

– relaflii de afaceri ce nu au

legæturæ cu Biserica

Distrugere, pustiire (v. 114–

115, 117) – un gol datorat dis-

trugerii øi judecæflilor; „distru-

gerea cauzatæ de lucrurile

abominabile” se referæ la dis-

trugerea ce vine din cauza

lucrurilor abominabile sau

care sunt extrem de jignitoare

în ochii Domnului. 

A distruge (v. 118) – a sfâøia,

a rupe

Doctrinæ øi legæminte 84:4–5 – Care templu? Care
generaflie? 
În Doctrinæ øi legæminte 84:4–5, Domnul a spus cæ în oraøul

Noului Ierusalim (în flinutul Jackson, Missouri), va fi construit

un templu special. El a spus, de asemenea, cæ acest templu va fi

construit „în aceastæ generaflie” øi cæ gloria Lui va fi deasupra

lui într-un mod special. 

Profetul Joseph Smith a dedicat

un loc pentru acest templu (vezi

D&L 57 øi secfliunea „Înflelegerea

scripturilor” corespunzætoare

D&L 58:57, pag. 69), dar sfinflii nu

au reuøit sæ construiascæ templul

atunci. Cu toate acestea, Doctrinæ

øi legæminte 84, reafirmæ promi-

siunea cæ templul va fi construit

în aceastæ dispensaflie. „Aceastæ

generaflie” (vezi D&L 84:4–5) se referæ la aceastæ dispensaflie, ulti-

ma dispensaflie dinainte de a Doua Venire a lui Isus Hristos. T

Doctrinæ øi legæminte 84:6 – O idee întreruptæ 
În Doctrinæ øi legæminte 84:6, Domnul a început sæ vorbeascæ

despre fiii lui Moise în relaflie cu templul care va fi construit în

Noul Ierusalim. Dupæ expresia de început – „øi fii lui Moise” –

El a întrerupt aceastæ idee pentru a vorbi despre preoflia deflinu-

tæ de Moise øi de copiii lui Israel. Ideea pe care a început-o în

versetul 6, referitoare la fiii lui Moise øi la templul din Noul

Ierusalim, este continuatæ în versetul 31. 

Doctrinæ øi legæminte 84:33 – Sæ îndeplineascæ cu
credinflæ øi sârguinflæ chemærile în preoflie
Preøedintele Ezra Taft Benson a spus: „A îndeplini cu credinflæ øi

sârguinflæ chemærile noastre în preoflie înseamnæ sæ o construim

cu demnitate øi sæ-i acordæm importanflæ, sæ o întærim øi sæ-i moti-

væm pe aceialalfli sæ respecte øi sæ onoreze acest oficiu datoritæ

virtuflii øi dreptæflii omului care defline acest oficiu” (Teachings of
Ezra Taft Benson, pag. 453). 

Vârstnicul Neal A. Maxwell, un membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, ne-a învæflat cæ „sæ îndeplinim chemærile

cu credinflæ øi sârguinflæ înseamnæ sæ vedem cu ochiul credinflei

posibilitæflile extinse de a sluji în cadrul preofliei unei familii,

unei mulflimi, unor prieteni øi altora” („I Will Arise and Go to

My Father”, Ensign, sept. 1993, pag. 66).

Doctrinæ øi legæminte 84:54–58 – Cartea lui Mormon
øi condamnarea
În cuvântarea de deschidere a Conferinflei Generale din aprilie

1986, preøedintele Ezra Taft Benson a depus mærturia: I

„Dacæ nu citim Cartea lui

Mormon øi nu dæm ascultare

învæflæturilor acesteia, a declarat

Domnul în secfliunea 84 din

Doctrinæ øi legæminte, toatæ

Biserica este sub condamnare: [El a citat D&L 84:56–57.] 

„Nu trebuie doar sæ vorbim mai mult despre Cartea lui Mormon,

ci trebuie sæ facem mai mult cu ea. De ce? Domnul ræspunde: [El

a citat D&L 84:58.] Noi am simflit acest flagel øi judecatæ! 

“. . . Cartea lui Mormon nu a fost øi nici nu este încæ, centrul

studiului nostru personal, al studiului familiei, al predicærii øi al
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muncii misionare. Noi trebuie sæ ne pocæim pentru acest lucru”

(în Conference Report, apr. 1986, pag. 4; sau Ensign, mai 1986,

pag. 5–6). 

Mai târziu, în timpul aceleaøi conferinfle generale, preøedintele

Benson a accentuat din nou cât este de important ca noi sæ folo-

sim Cartea lui Mormon: 

„Domnul l-a inspirat pe slujitorul Sæu Lorenzo Snow sæ subli-

nieze din nou principiul zeciuielii pentru a mântui Biserica din

sclavia financiaræ. . . .

„Acum, în zilele noastre, Domnul a revelat din nou nevoia de a

depune accentul pe Cartea lui Mormon pentru a scoate Biserica

øi tofli copiii Sionului de sub condamnare – de flagel øi judecatæ.

(Vezi D&L 84:54–58). Acest mesaj trebuie sæ fie dus membrilor

Bisericii din întreaga lume. . . .

“. . . Eu væ binecuvântez cu o înflelegere sporitæ a Cærflii lui

Mormon. Eu væ promit vouæ cæ din acest moment înainte, dacæ

noi vom sorbi zilnic din paginile acestea øi ne vom supune per-

ceptelor acesteia, Dumnezeu va reværsa asupra fiecærui copil al

Sionului øi al Bisericii o binecuvântare necunoscutæ pânæ în pre-

zent – øi noi Îl vom implora pe Domnul ca El sæ înceapæ sæ ridi-

ce condamnarea – flagelul øi judecata. Despre aceasta eu depun

mærturie solemnæ” (în Conference Report, apr. 1986, pag. 100;

sau Ensign, mai 1986, pag. 78). 

Doctrinæ øi legæminte 84:77–90 – Instrucfliuni øi
promisiuni pentru misionari
Vârstnicul Bruce R. McConkie, membru al cvorumului Celor

Doisprezece Apostoli, a explicat: „O regulæ specialæ se aplicæ

celor care sunt chemafli sæ meargæ în lume færæ pungæ sau trais-

tæ øi sæ predice Evanghelia. În perioada slujirii lor misionare, ei

nu trebuie sæ aibæ îndoieli privitoare la lucrurile sau preocupæ-

rile temporale. Ei trebuie sæ fie liberi de orice obligaflie pe care

o au întotdeauna aceia care gestioneazæ lucrurile temporale.

Toatæ atenflia, puterea øi talentele lor trebuie sæ fie concetrate pe

munca de slujire øi ei au promisiunea Tatælui cæ El va avea grijæ

de nevoile lor zilnice” (Doctrinal New Testament Commentary,
pag. 243). 

Doctrinæ øi legæminte 84:92 – „Spælafli-væ picioarele” 

Vezi secfliunea „Înflelegerea Scripturilor” corespunzætoare

Doctrinei øi legæmintelor 24:15 (p. 36).

„Acum, în zilele noastre, Domnul a revelat din

nou nevoia de a depune accentul pe Cartea

lui Mormon pentru a scoate Biserica øi tofli

copiii Sionului de sub condamnare – de fla-

gel øi judecatæ. (Vezi D&L 84:54–58). Acest

mesaj trebuie sæ fie dus membrilor Bisericii

din întreaga lume. . . .

“. . . Eu væ binecuvântez cu o înflelegere spori-

tæ a Cærflii lui Mormon. Eu væ promit vouæ cæ din

acest moment înainte, dacæ noi vom sorbi zilnic din paginile

acestea øi ne vom supune perceptelor acesteia, Dumnezeu va

reværsa asupra fiecærui copil al Sionului øi al Bisericii o bine-

cuvântare necunoscutæ pânæ în prezent – øi noi Îl vom implo-

ra pe Domnul ca El sæ înceapæ sæ ridice condamnarea –

flagelul øi judecata. Despre aceasta eu depun mærturie solem-

næ” (în Conference Report, apr. 1986, pag. 100; sau Ensign,

mai 1986, pag. 78). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea C øi trei din celelalte activitæfli (A–B, D–F) în

timp ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 84. 

Sæ învæflæm despre preoflia lui
Melhisedec

Facefli un tabel în caietele dumneavoastræ asemænætor cu cel

de mai jos. În prima coloanæ, enumerafli tot ce afli învæflat din

Doctrinæ øi legæminte 84:14–25 despre preoflia lui Melhisedec. În

a doua coloanæ, scriefli întrebærile pe care le avefli, luând în con-

siderare tot ce afli învæflat din aceste versete. Discutafli întrebærile

dumneavoastræ cu pærinflii, învæflætorul de seminar sau cu un

conducætor al Bisericii øi scriefli, dupæ aceea, ce afli væzut cæ v-a

ajutat sæ înflelegefli mai bine Doctrinæ øi legæminte 84:14–25 øi

preoflia lui Melhisedec. 

Preoflia lui Melhisedec

Idei importante despre preoflia
aaronicæ

Citifli cu atenflie Doctrinæ øi legæminte 84:26–30 øi vedefli ce spune

aceasta referitor la preoflia aaronicæ. Din aceste versete, alegefli

patru cuvinte sau idei care credefli cæ sunt importante în înflele-

gerea rolului, funcflionærii sau scopului preofliei aaronice. Scriefli

aceste cuvinte øi idei în caietul dumneavoastræ, urmate de o

scurtæ explicaflie a importanflei acestora. De exemplu, în ce fel va

ajuta o atenflie sporitæ acordatæ acelor idei pe o persoanæ care

defline în prezent preoflia aaronicæ? 

Scripturæ de bazæ – Doctrinæ øi
legæminte 84:33–39

Doctrinæ øi legæminte 84:33–48 face deseori referire la „juræmântul

øi legæmântul preofliei”. Un juræmânt este o declaraflie sau o promi-

siune oficialæ – dând greutate cuvântului unei persoane. Un legæ-

mânt este o înflelegere sacræ între douæ pærfli. „Juræmântul øi

legæmântul preofliei” este o siguranflæ a binecuvântærilor promise

care vor veni la aceia care îndeplinesc condifliile subliniate de

Domnul în aceste versete. Cu alte cuvinte, Dumnezeu face un

juræmânt øi un legæmânt cæ toate acele binecuvântæri vor fi ale

noastre – dacæ noi vom îndeplini partea noastræ din înflelegere. În

acest caz, condifliile pentru a primi binecuvântærile sunt concentra-

te în jurul preofliei øi a rânduielilor acesteia. 

1. Din ceea ce citifli în Doctrinæ øi legæminte 84:33–34, facefli un mic

tabel sau o diagramæ care reprezintæ ceea ce Domnul cere de la

deflinætorii preofliei øi binecuvântærile pe care le promite lor. 

2. Citifli declarafliile fæcute de preøedintele Benson øi de Vârstnicul

Maxwell în secfliunea „Înflelegerea scripturilor” corespunzætoa-

re Doctrinei øi legæmintelor 84:33. Dupæ aceea, citifli urmætoare-

le scripturi øi explicafli ce ne învaflæ ele referitor la cum sæ

îndeplinim cu credinflæ øi sârguinflæ chemærile noastre: Matei

C

B

Ce am învæflat 
dupæ ce am discutat

cu alflii

Întrebærile mele Ce am învæflat din
Doctrinæ øi legæ-
minte 84:14–25

A
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20:26; Iacov 1:19; Helaman 10:4; Moroni 9.6; Doctrinæ øi legæ-

minte 42:12–14; 58:27–28; 107:99–100. (Afli putea sæ scriefli unele

dintre aceste referinfle lângæ Doctrinæ øi legæminte 84:33 în

scripturile dumneavoastræ.) 

3. Facefli un alt tabel sau diagramæ care sæ reprezinte ideile gæsi-

te în Doctrinæ øi legæminte 84:35–38 referitoare la ceea ce a

cerut øi a promis Domnul. 

Lumina împotriva întunericului

Gândifli-væ la cât este de greu sæ ajungi dintr-un loc în altul în

întuneric total, færæ nici un pic de luminæ. De asemenea, luafli în

considerare cât este de dificil sæ deosebeøti culorile când este

puflinæ luminæ. Noi avem nevoie de strælucirea luminii spiritua-

le în vieflile noastre, dacæ dorim sæ fim capabili sæ luæm decizii

bune în aceastæ viaflæ øi sæ ne întoarcem sæ træim alæturi de Tatæl

Ceresc. 

1. Ce ne învaflæ Doctrinæ øi legæminte 84:43–47 despre lumina

spiritualæ? 

2. Ce învæflafli din Doctrinæ øi legæminte 50:24 øi 93:28 despre

cum putem sæ mærim strælucirea acestei lumini în vieflile

noastre? 

3. Potrivit cu Doctrinæ øi legæminte 84:49–57, ce ne face sæ ne

aflæm într-un întuneric mai mare? (vezi, de asemenea, Alma

12:9–11). 

4. Imaginafli-væ cæ vi s-a cerut sæ predafli principiile øi ideile afla-

te în Doctrinæ øi legæminte 84:43–57. Ce exemplu din viafla

dumneavoastræ afli folosi pentru a ilustra una sau mai multe

din aceste idei? 

Încurajare pentru misionari

Din Doctrinæ øi legæminte 84:60–102, selectafli patru pasaje pe

care le-afli putea folosi pentru a încuraja un grup de misionari.

Explicafli ce afli spune despre fiecare pasaj øi de ce l-afli ales. 

Oferifli instruire 

Folosind ceea ce învæflafli în Doctrinæ øi legæminte 84:107–111,

scriefli ce ar putea fi predat la instruirea pentru noi membrii ai

cvorumului învæflætorilor. 

Când ni se dæ o însærcinare în Bisericæ, de multe ori ni se dæ
øi responsabilitatea de a hotærî cum sæ îndeplinim aceastæ
însærcinare (vezi D&L 58:26–29). Cu toate acestea, uneori,
suntem rugafli sæ îndeplinim o însærcinare având instruc-
fliuni specifice referitoare la modul în care sæ facem aceasta.
Cât este de important sæ urmæm acele instrucfliuni? 

Doctrinæ øi 
legæminte 85

Sæ facem lucrurile urmând
dorinfla Domnului

F

E

D

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 85

Doctrinæ øi legæminte 85:5, 7, 11 – „Cineva puternic
øi tare” 
Doctrinæ øi legæminte 85:7 aratæ cæ, dacæ episcopul Patridge nu s-

ar fi pocæit øi nu ar fi fæcut lucrurile dupæ metoda Domnului, El

ar fi trimis „pe cineva puternic øi tare” pentru a îndeplini lucruri-

le pe care ar fi trebuit sæ le facæ el. Episcopul Partridge s-a pocæit

øi astfel nu a fost nevoie sæ fie chemat în locul lui „unul puternic

øi tare”. 

Doctrinæ øi legæminte 85:7 – „Cartea legii lui
Dumnezeu” 
Preøedintele Joseph F. Smith a spus cæ aceastæ carte a legii lui

Dumnezeu „face referire directæ la legea zeciuielii. . . .

Unor oameni s-ar putea sæ nu le

pese atât de mult dacæ numele

lor sunt sau nu înregistrate, dar

aceasta se întâmplæ din necu-

noaøterea consecinflelor. Dacæ

numele lor nu este înregistrat. . . ei vor fi îndepærtafli de la rân-

duielile din casa Domnului”( în Conference Report, oct. 1899,

pag. 42). Prezentarea la interviul anual de zeciuialæ este un

mod de a avea numele dumneavoastræ înregistrat în registrele

de zeciuialæ. “

Extras (titlu) – o micæ parte

care a fost scoasæ

Moøteniri (titlu, v. 1–3, 7, 11) –

proprietæfli date unei persoane

în timpul legii consacrærii

A se întâmpla (v. 1) – a avea

loc, a se produce

Apostafli (v. 2) – aceia care

pæræsesc Biserica, neagæ mær-

turia lor despre Evanghelie øi

se luptæ împotriva fraflilor

Este contrar (v. 3) – a fi împo-

trivæ, a se opune

Înscris (v. 3, 7) – pus pe listæ,

înregistrat

A pætrunde (v. 6) – a penetra,

a influenfla profund

Sceptru (v. 7) – vergea sau

baston al autoritæflii (în acest

caz este simbolic) 

Bucæfli (v. 9) – în pærfli

Profetul Joseph Smith a aflat cæ episcopul Edward Partridge
nu le dædea sfinflilor din Missouri moøtenirile lor (proprie-
tæfli øi alte resurse necesare pentru a træi) în modul în care a
cerut Domnul sæ fie fæcut. El fæcea aceasta dupæ metoda sa.
Episcopul Partridge nu a fost singurul care a greøit. Unii
sfinfli se adunau în Missouri, dar nu vroiau sæ træiascæ în
acord cu legea consacrærii – despre care Domnul a spus cæ
era o cerinflæ pentru aceia care se adunau în Sion în acel
timp. Doctrinæ øi legæminte 85 este o parte din scrisoarea
profetului Joseph cætre William W. Phelps, în Missouri,
pentru a pune lucrurile în ordine. În timp ce citifli, sæ avefli
în vedere nu numai ce s-a spus, dar øi tonul în care s-a
spus. Tonul ne spune multe despre ce simte Domnul referi-
tor la aceia care doresc sæ facæ lucrurile în modul lor dupæ
ce El le-a dat deja un sfat clar øi specific referitor la ceea ce
doreøte El sæ se facæ. 
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Doctrinæ øi legæminte 85:8 – Ce înseamnæ sæ „susflii
chivotul”? 
Chivotul, la care se face referire în expresia „a susfline chivotul”,

a fost chivotul legæmântului, care se afla în Sfânta Sfintelor din

Tabernacolul sau templul Israelului. Chivotul a avut un scaun

deasupra care reprezenta locul unde Dumnezeu locuia între isra-

ielifli. În 2 Samuel 6:6–7 (de asemenea, 1 Cronici 13:9–12) este o

relatare despre un om pe care îl chema Uza care mergea lângæ

carul ce transporta chivotul legæmântului. Carul a trecut peste

un hop øi chivotul a început sæ se ræstoarne. Uza s-a întins pen-

tru a sprijini chivotul øi a cæzut mort. Fraza „a susfline chivotul”

se referæ la aceia care nu au credinflæ suficientæ în Domnul øi în

slujitorii Lui øi fac în schimb lucruri care sunt bazate pe propria

înflelegere. 

Doctrinæ øi legæminte 85:9 – Ce este cartea de
aducere aminte? 
Vârstnicul Bruce R. McConkie, care a fost membru al

Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a explicat: 

„Adam a pæstrat o înregistrare scrisæ a urmaøilor sæi credincioøi în

care a scris despre credinfla øi lucrærile lor, credincioøia øi devota-

mentul lor, revelafliile øi viziunile lor øi ataøamentul lor faflæ de

planul revelat al salværii. Adam a denumit înregistrarea sa cartea
de aducere aminte, pentru a aræta importanfla onorærii stræmoøilor

noøtri care au fost demni øi a ascultærii faflæ de marile adeværuri

revelate lor. Aceasta a fost pregætitæ ‘dupæ modelul dat de degetul

lui Dumnezeu’. (Moise 6:4–6, 46.) 

„Înregistræri similare au fost pæstrate de sfinflii din toate timpu-

rile. (Mal. 3:16–17; 3 Ne. 24:15–16.) Multe din scripturile noastre

actuale ne-au fost transmise pentru cæ au fost scrise mai întâi

de cætre profefli care urmau modelul lui Adam de a fline o carte

de aducere aminte. Biserica fline în prezent, înregistræri similare

(D &L 85) øi îi îndeamnæ pe membri sæ flinæ cærflile de aducere

aminte personale øi de familie”(Mormon Doctrine, pag. 100). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B când studiafli Doctrinæ øi legæminte 85. 

Ce conteazæ acest lucru? 

1. Ce învæflafli dumneavoastræ din Doctrinæ øi legæminte 85 des-

pre importanfla înregistrærilor Bisericii? (vezi, de asemenea,

secfliunea „Înflelegerea scripturilor” corespunzætoare D&L 85:7

øi referinfla la scripturi pe care Domnul a dat-o în v. 12).

2. Cum ar putea sæ influenfleze aceastæ revelaflie modul în care

dumneavoastræ afli îndeplini chemarea de secretar sau secre-

tar financiar al ramurii? 

Dafli un exemplu

1. Dupæ ce citifli Doctrinæ øi legæminte 85 øi secfliunea

„Înflelegerea scripturilor” corespunzætoare Doctrinei øi legæ-

mintelor 85:8, scriefli un exemplu scurt despre modul în care

este tentatæ o persoanæ de vârsta dumneavoastræ sæ „susflinæ

chivotul lui Dumnezeu” în zilele noastre. 

2. În baza a ceea ce afli învæflat prin citirea secfliunii 85 din

Doctrinæ øi legæminte øi din Vechiul Testament referitor la

ideea de susflinere a chivotului lui Dumnezeu, ce sfat afli da

cuiva care pare a fi un „sprijinitor al chivotului lui

Dumnezeu”? 

B

A

De ce permite Domnul ca binele øi
ræul sæ existe împreunæ? Ce s-ar
întâmpla dacæ El ar îndepærta tot
ræul de pe pæmânt? În Doctrinæ øi
legæminte 86, Domnul a arætat înfle-
lesul pildei Lui despre grâu øi neghi-
næ (vezi Matei 13:24–30, 36–43) øi a
oferit idei pentru ræspunsurile la
acele întrebæri. W

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ si legæminte 86

Doctrinæ øi legæminte 86:5 – Îngerii pregætifli pentru
seceriø
În cuvântarea adresatæ în 1894 unui grup de lucrætori la templu,

preøedintele Wilford Woodruff a spus: „Dumnezeu i-a flinut pe

îngerii distrugerii timp de mulfli ani, ca nu cumva ei sæ secere

grâul împreunæ cu neghina. Dar eu vreau sæ spun acum, cæ

aceøti îngeri au pæræsit portalul cerului øi ei stau deasupra aces-

tor oameni øi acestei nafliuni øi plutesc deasupra pæmântului øi

aøteaptæ sæ emitæ judecæfli. Øi chiar din aceastæ zi ele vor fi

emise. Calamitæflile øi tulburærile sunt în creøtere pe pæmânt øi

toate aceste lucruri au un înfleles. Nu uitafli aceasta øi reflectafli

asupra acestor lucruri. Dacæ dumneavoastræ væ facefli datoria øi

eu o voi îndeplini pe a mea, noi vom fi protejafli øi vom trece

prin încercæri în pace øi siguranflæ”(citat din Susa Young Gates,

“The Temple Workers’ Excursion”, The Young Woman’s Journal,
aug. 1894, pag. 512–513).

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B când studiafli Doctrinæ si legæminte 86. 

Înflelegerea pildei

1. Citifli Matei 13:24–30, 36–43. Ce explicaflii suplimentare primim

noi referitoare la pilda grâului øi a neghinei în Doctrinæ øi

legæminte 86? 

A

Pildæ (v. 1) – o povestire scur-

tæ ce ne învaflæ o lecflie sau are

o moralæ

Semænætorii, seamænæ (v. 2–3)

– plantator, a planta

Neghinæ (v. 3, 6–7) – buruieni 

A secera (v. 5) – a tæia øi

recolta

Moøtenitori (v. 9) – aaceia

care primesc au dreptul de a

primi un dar sau o binecu-

vântare, urmaøi

Doctrinæ øi 
legæminte 86

Pilda grâului øi a neghinei
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2. Credefli cæ aceastæ pildæ este aplicatæ mai mult sau mai puflin

în zilele noastre decât în vremurile Noului Testament? De ce? 

Punefli în practicæ acest mesaj

1. Scriefli despre o experienflæ pe care afli avut-o dumneavoastræ

sau pe care ar putea-o avea orice persoanæ tânæræ, în care

poate fi aplicat înflelesul pildei grâului øi a neghinei. 

2. Ce legæturæ are mesajul din Doctrinæ øi legæminte 86:8–11cu

pilda grâului øi a neghinei? 

Doctrinæ øi legæminte 87 include o profeflie despre Ræzboiul
Civil din America – care a început în 1860. Detaliile acestei
profeflii sunt remarcabile, dacæ luafli în considerare cæ aceasta
a fost scrisæ cu aproape 30 de ani înaintea începerii ræzboiu-
lui. Cu toate acestea, revelaflia depæøeøte Ræzboiul Civil øi
vorbeøte despre ræzboiul de pe toatæ suprafafla pæmântului.
Ea confline un mesaj ingrijorætor, dar important pentru
oamenii din zilele din urmæ. 

Doctrinæ øi 
legæminte 87

Profeflie despre ræzboi

B

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 87

Doctrinæ øi legæminte 87:1 – Revolta din Carolina
de Sud
În 1832, în Statele Unite, statul Carolina de sud a refuzat sæ plæ-

teascæ o anumitæ taxæ pentru mærfurile pe care le-a primit din

Europa. Preøedintele Statelor Unite, Andrew Jackson a ræspuns

printr-un ordin dat trupelor federale sæ punæ capæt rebeliunii

din Carolina de Sud. Statul a bætut în retragere øi ræzboiul a fost

evitat. Cu toate acestea, profetul Joseph Smith øi-a susflinut pro-

feflia (vezi D&L 130:12–13). 

Aproximativ douæzeci øi opt ani mai târziu, dupæ ce Joseph

Smith a fæcut aceastæ profeflie, Carolina de Sud s-a ræzvrætit din

nou împotriva Statelor Unite. De aceastæ datæ, lor li s-au alæturat

øi alte state din partea sudicæ a Statelor Unite øi a rezultat

Ræzboiul Civil – aøa cum a fost profeflit. 

Doctrinæ øi legæminte 87:3 – Statele sudice, Marea
Britanie øi Ræzboiul Mondial
Doctrinæ øi legæminte 87:3 face referire la mai mult decât la

Ræzboiul Civil din America. Statele sudice au apelat la Marea

Britanie øi la alte nafliuni pentru ajutor, în timpul Ræzboiului

Civil din America. Apoi, aøa cum a fost profeflit în acest verset,

Marea Britanie øi celelalte nafliuni au apelat mai târziu, la alte

nafliuni pentru a-le ajuta în lupta împotriva duømanilor lor – ca

øi în cazul celor douæ ræzboaie mondiale, când toatæ lumea a

fost afectatæ într-o anumitæ mæsuræ. 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B când studiafli Doctrinæ si legæminte 87. 

Dafli exemple

Scriefli în caietele dumneavoastræ exemple de împlinire a cel

puflin douæ profeflii din Doctrinæ øi legæminte 87. 

Spunefli-væ pærerea susflinând-o prin
dovezi

Care credefli cæ este cel mai important mesaj pentru oamenii din

ziua de azi din Doctrinæ øi legæminte 87? De ce? 

B

A

A încheia (v. 1) – a pune

capæt, a sfârøi

Organizafli, a organiza (v. 4–5)

– a grupa

Aceia care au ræmas (v. 5) –

ræmæøifla, restul

A face sæ sufere (v. 5) – a

deranja, a necæji

Indignare (v. 6) – mânie,

nemulflumire

Dojenire (v. 6) – pedepsirea

cu scopul de a corecta 

Nimicirea decretatæ (v. 6) –

judecata deplinæ hotærâtæ de

Dumnezeu

Domnul Savaot (v. 7) –

Domnul oøtirilor; savaot este

un cuvânt ebraic care descrie

„oøtirile” sau tofli oamenii øi

de multe ori, se referæ la fap-

tul cæ Domnul este atotputer-

nicul Creator (vezi, de

asemenea, D&L 95:7). 

A face dreptate (v. 7) – a

îndrepta ræul fæcut
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Viafla poate, uneori, sæ fie foarte dificilæ atunci când ne
înfruntæm cu probleme øi decizii care par aproape copleøi-
toare. În decursul acestor perioade, Tatæl nostru Ceresc, ne
invitæ deseori, sæ reflectæm asupra încercærilor având o
perspectivæ veønicæ. Revelaflia din Doctrinæ øi legæminte
88 ne oferæ o astfel de perspectivæ. Ne ajutæ sæ ne gândim
dincolo de ceea ce este obiønuit, la realitæflile glorioase ale
marelui plan al fericirii creat de Tatæl Ceresc. Sunt multe
lucruri în aceastæ revelaflie care væ vor provoca sæ gândifli
mai mult. Folosifli studiul dumneavoastræ ca pe o oportu-
nitate de a pune dificultæflile vieflii în context veønic.
Dupæ mesajul serios din Doctrinæ øi legæminte 87, acesta
trebuie sæ fi fost ca o alinare pentru primii sfinfli. Poate fi
la fel øi în cazul dumneavoastræ. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 88

Milostenii (v. 2) – sacrificii,

pledoarii 

Însuflefleøte, însufleflit (v. 11,

17, 26, 28–32, 49) – a aduce la

viaflæ, a da viaflæ

Emanæ (v. 12) – porneøte

Imensitate (v. 12) – vastitate,

expansiune færæ limite

Inimæ (v. 13, 17) – piept, centru

El (v. 18–20, 26) – pæmântul

Mæsura creafliei sale (v. 19, 25)

– scopul pentru care acesta a

fost creat

Scop (v. 20) – intenflie

A se supune (v. 22–26, 35, 86)

– a fi alæturi, a ræmâne

Potrivit (v. 24) – calificat, adec-

vat sau pregætit corespunzætor

A acorda (v. 33) – a da

Protejat (v. 34) – salvat, ocrotit,

apærat

Limite (v. 38, 90) – granifle,

restricflii

Justificate (v. 39) – declarat

corecte sau nevinovate

Atrasæ (v. 40) – unitæ cu, flinu-

tæ aproape de

A executa (v. 40) – a face sæ se

întâmple, a pune în miøcare

sau a efectua

Cæi (v. 43) – drumuri, miøcæri,

orbite

A prospera (v. 50, 66) – a avea

în cantitate mare

Faflæ (v. 52–53, 56, 58) – aspect

exterior

Potrivit (v. 64–65, 78, 127) –

adecvat, dezirabil

A græbi (v. 73) – a înainta cu

repeziciune 

Nedumeriri (v. 79) – proble-

me dificile

A lega legea øi a pecetlui
mærturia (v. 84) – un mod sim-

bolic de a spune cæ fiecare va

avea øansa sæ audæ Evanghelia

în aøa fel încât sæ nu mai aibæ

pretexte pentru acfliunile lor 

Distrugerea cauzatæ de lucruri
abominabile (v. 85) – distruge-

re ce va veni la aceia care con-

tinuæ sæ træiascæ într-un mod

jignitor faflæ de Dumnezeu

Indignare (v. 88) – judecæfli sau

consecinfle pentru lucruri rele 

Doctrinæ øi 
legæminte 88

Frunza de mæslin: Un mesaj de pace

Doctrinæ øi legæminte 88:3 – Un alt Mângâietor
Profetul Joseph Smith ne-a învæflat: 

„Se vorbeøte despre doi

Mângâietori. Unul este

Duhul Sfânt, acelaøi care a

fost dat în ziua Cinzecimii øi

pe care-L primesc tofli sfinflii

dupæ ce au credinflæ, se

pocæiesc øi se boteazæ. . . .

“. . . Dupæ ce o persoanæ

aratæ credinflæ în Hristos,

se pocæieøte de pæcate øi

este botezatæ pentru ierta-

rea pæcatelor øi primeøte

Duhul Sfânt (prin aøezarea

mâinilor), care este primul

Mângâietor, apoi fie ca ea sæ continue sæ se umileascæ în fafla lui

Dumenzeu, sæ fie înfometatæ øi însetatæ dupæ neprihænire øi sæ

træiascæ în acord cu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu øi Domnul îi

va spune în curând: ‘Fiul Meu, vei fi salvat’. Dupæ ce Domnul îl

va fi pus la încercare øi va vedea cæ este hotærât sæ-L slujeascæ cu

orice prefl, atunci omul va avea asiguratæ chemarea øi salvarea

sa øi are privilegiul de a primi celælalt Mângâietor.. . .

Care este celælalt Mângâietor? Este nici mai mult nici mai puflin

decât Însuøi Isus Hristos; øi aceasta este esenfla øi fondul tuturor

lucrurilor; atunci când orice om primeøte acest ultim Mângâietor,

Isus Hristos va veni la el în persoanæ, sau va apærea în fafla lui din

când în când” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, pag. 149–151). 

Doctrinæ øi legæminte 88:6–13 – Lumina lui Hristos
Vezi Ghidul pentru scripturi, subtitlul „Luminæ, Lumina lui

Hristos” (pag. 122) øi Moroni 7:16, 18–19. 

Tulburare (v. 91) – confuzie

Lucruri abominabile (v. 94) –

pæcate; gânduri øi acfliuni care

sunt jignitoare faflæ de

Dumnezeu

Neghina (v. 94) – buruieni

(vezi D&L 86) 

Intenflii (v. 109) – dorinfle,

scopuri

Solemnæ (v. 117) – serioasæ,

sobræ

Salutæri (v. 120, 134, 136) –

cuvinte de întâmpinare

Discuflii færæ rost (v. 121) –

convorbire care are importan-

flæ foarte micæ sau nu are

deloc sau care este necuviin-

cioasæ faflæ de lucrurile sfinte

A împærfli (v. 123) – a da, a

împærtæøi

Fortificate (v. 124) – energiza-

te, reîmprospætate 

Mantie (v. 125) – hainæ

Legæturæ (v. 125) – legæmânt,

promisiune

Distinct (v. 129) – clar

A transmite (v. 137) – a inspi-

ra ceea ce urmeazæ sæ fie spus

Sanctuar (v. 137) – un loc sfânt

A începe (v. 141) – a porni
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Doctrinæ øi legæminte 88:74–86 – Vârstnicii lui Israel
trebuie sæ fie curafli

Domnul a subliniat nu

numai o datæ în Doctrinæ

øi legæminte 88, cæ cei

care merg sæ propovædu-

iascæ Evanghelia trebuie

sæ fie curafli. Cei care erau

în aøteptarea chemærii de

a propovædui Evanghelia

trebuiau ca pe lângæ

studierea doctrinelor

Evangheliei sæ studieze øi

popoarele øi tradifliile lor

(vezi v. 77–80) øi trebuia,

de asemenea „sæ-[øi]

spele mâinile øi picioarele” (v. 74) øi sæ evite sæ devinæ „ispitifli”

de pæcat (vezi v. 86). Preøedintele Brigham Young i-a sfætuit:

„Dacæ vârstnicii nu pot sæ meargæ cu mâinile curate øi inimile

pure, mai bine sæ ræmânæ aici. Sæ nu plecafli crezând cæ atunci

când vefli ajunge la râul Missouri, în Mississippi, în Ohio sau la

Atlantic, cæ atunci væ vefli purifica; ci începefli de aici cu mâini

curate øi inimi pure øi sæ fifli puri din creøtetul capului pânæ la

tælpile picioarelor; dupæ aceea, træifli astfel fiecare oræ. Mergefli

astfel øi lucrafli astfel øi întoarcefli-væ din nou la fel de puri ca o

bucatæ de hârtie albæ. Aceasta este calea de urmat øi dacæ nu

vefli face astfel, inimile voastre vor suferi” (Discourses of Brigham
Young, sel. John A. Widtsoe [1941], pag. 323). 

Vârstnicul L. Aldin Porter, din Aceia Øaptezeci, a dat urmætoa-

rea explicaflie: „Conducætori ai preofliei, sæ avem grijæ sæ nu per-

mitem tinerilor misionari sæ meargæ în câmpul misiunii cu

pæcatele nerezolvate. Este în sens literal, la fel cum ar merge la

luptæ færæ cascæ, sabie sau scut. Sæ ne amintim cæ este nevoie de

ceva timp pentru a dezvolta puterea de a rezista atacurilor ispi-

tei. Este nevoie de ceva timp pentru a primi o dulce alinare care

vine întotdeauna în inima celui care se pocæieøte cu adeværat.

Acordafli-le timp suficient” (în Conference Report, apr. 1992,

pag. 67; sau Ensign, mai 1992, pag. 46). 

Doctrinæ øi legæminte 88:127 – Øcoala profeflilor
Øcoala Profeflilor a fost organizatæ în 1833, ca urmare a sfatului dat

în Doctrinæ øi legæminte 88. Scopul acestei øcoli a fost sæ pregæteas-

cæ bærbaflii care deflineau preoflia sæ propovæduiascæ Evanghelia, sæ

administreze treburile Bisericii øi sæ aducæ contribuflii în societatea

lor. Mai târziu, când a fost construit templul din Kirtland, aceastæ

øcoalæ se flinea în templu. Øcoala Profeflilor a funcflionat cu întreru-

peri în decursul perioadei pionierilor pe teritoriul statului Utah.

Primele øcoli au întemeiat o tradiflie în educaflie – atât spiritualæ,

cât øi temporalæ – care a condus la înfiinflarea academiilor, univer-

sitæflilor, seminarelor øi institutelor de religie. Este clar cæ Domnul

doreøte ca oamenii sæi sæ fie educafli. 

Doctrinæ øi legæminte 88:138–141 – „Rânduiala 
spælærii picioarelor” 
Cu puflin timp înainte de ræstignirea Lui, Isus a spælat picioarele

apostolilor Sæi pentru a îndeplini obiaceiaul iudeilor aøa cum

era în legea lor øi l-a stabilit ca rânduialæ (vezi TJS Ioan 13:10).

Doctrinæ øi legæminte 88:138–141 se referæ la restaurarea acestei

rânduieli pentru aaceia conducætori ai Bisericii care participau la

Øcoala Profeflilor. În timp ce sfinflii construiau templul Kirtland,

profetul Joseph Smith a spus cæ rânduiala de spælare a picioare-

lor trebuia sæ fie fæcutæ în templu (vezi Istoria Bisericii 2:307–310).

Aceastæ rânduialæ trebuia sæ facæ parte dintr-un mare grup de

rânduieli ce trebuiau sæ fie primite în templu, care ne înzestrea-

zæ cu putere încât sæ putem face lucrarea la care am fost chemafli

în aceastæ viaflæ – la fel cum prima administrare a rânduielii i-a

ajutat în munca lor pe conducætorii Bisericii din timpurile de

început. 

Studierea scripturilor
Realizafli cinci din urmætoarele activitæfli (A–H) când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 88. 

Ce gânduri avefli? 

Doctrinæ øi legæminte 88:6–13 ne invitæ sæ ne gândim la Isus

Hristos øi la importanfla Lui pentru fiecare lucru care are viaflæ.

Citifli aceste pasaje øi scriefli unele din gândurile dumneavoastræ

despre Salvator øi influenfla Lui în viafla dumneavoastræ de zi cu

zi – atât lucruri care se væd, cât øi cele neobservate în general.

Includefli unele idei despre modurile în care acest pasaj va avea

un impact asupra vieflii dumneavoastræ de zi cu zi în urmætoa-

rea perioadæ. Ce ar fi diferit dacæ mai multe persoane ar putea

sæ cunoascæ øi sæ-øi aducæ aminte de ceea ce ne învaflæ aceste

pasaje? 

Explicafli doctrina 

Folosind ceea ce afli învæflat în Doctrinæ øi legæminte 88:17–39,

dafli o explicaflie cât se poate de completæ unei persoane care

doreøte sæ øtie de ce nu le permite Dumnezeu tuturor sæ fie în

împæræflia celestialæ. 

Fapte øi consecinfle

1. În Doctrinæ øi legæminte 88:62–69, Domnul a vorbit despre

moduri în care noi putem sæ venim la El. Sunt cel puflin opt

lucruri pe care a spus El cæ trebuie sæ le facem. Fiecare din

aceste opt lucruri este urmat de o binecuvântare promisæ care

va veni dacæ noi vom face ceea ce ne-a sfætuit El sæ facem.

Creafli douæ colane în caietul dumneavoastræ øi denumifli-le

„dacæ” øi „atunci”. În coloana „dacæ”, enumerafli ce ne-a sfæ-

tuit Domnul sæ facem. În coloana „atunci”, enumerafli conse-

cinflele fiecærei fapte. 

2. Selectafli douæ dintre lucrurile pe care ne-a sfætuit Domnul sæ

le facem øi scriefli ce ar putea sæ facæ o persoanæ pentru ca sæ

se supunæ sfatului Lui. 

C

B

A
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Un plan de pregætire pentru slujirea în
misiune

1. Recitifli Doctrinæ øi legæminte 88:70–86 øi enumerafli ce a spus

Domnul conducætorilor Bisericii din timpul lui Joseph Smith

cæ i-ar pregæti pentru a predica lumii Evanghelia. 

2. Ce credefli cæ înseamnæ sæ avem mâini curate øi inimi pure? 

3. Ce ne învaflæ versetele 81–86 despre motivele pentru care con-

ducætorii øi membrii Bisericii trebuie sæ avertizeze tofli oame-

nii? (vezi, de asemenea, Ezechiel 33:1–9). 

Creafli o øcoalæ

Sæ presupunem cæ afli fost rugat sæ începefli o nouæ øcoalæ pentru

tinerii sfinfli din zilele din urmæ pentru a-i pregæti pentru viaflæ,

dar în special pentru munca pe care Domnul ar dori ca ei s-o

facæ. Având ca bazæ ceea ce afli citit în Doctrinæ øi legæminte

88:77–80, ce teme afli dori sæ studieze cursanflii în aceastæ øcoalæ? 

Facefli o listæ a evenimentelor

Facefli o listæ a evenimentelor ce vor avea loc, din Doctrinæ øi

legæminte 88:87–116. Identificafli fiecare eveniment cu trei perioa-

de generale de timp: înainte de a Doua Venire a Salvatorului, în

timpul celei de-a Doua Veniri øi la sfârøitul Mileniului. 

Punefli scripturile în practicæ

Cu toate cæ Doctrinæ øi legæminte 88:119 face referire la templu,

aceasta este øi un model pentru cæminele noastre – care trebuie sæ

fie, de asemenea, locuri sfinte. Explicafli pe scurt ce credefli dum-

neavoastræ cæ poate face o familie pentru a pune în aplicare fiecare

principiu despre care s-a vorbit în aceste versete, dacæ doresc ca øi

cæminul lor sæ fie o „casæ a lui Dumnezeu” sau cu alte cuvinte, un

loc unde Spiritul Sæu sæ poatæ locui øi sæ aibæ o influenflæ protecto-

are øi de întærire pentru tofli aceia care træiesc acolo. 

Scripturæ de bazæ – Doctrinæ øi
legæminte 88:123–124

1. Facefli o listæ cu tot ce ne-a cerut Domnul în Doctrinæ øi legæ-

minte 88:123–124, organizând sfatul Sæu în douæ liste:

„Lucruri ce trebuie fæcute” øi „Lucruri ce nu trebuie fæcute”. 

2. Alegefli douæ porunci din lista dumneavoastræ øi explicafli de ce

credefli cæ Domnul ar dori ca noi sæ facem sau nu fiecare lucru.

Dafli un exemplu din experienflele personale sau din scripturi. 

În 1833, profetul Joseph Smith øi familia lui au locuit la
Newel K. Whitney, din Kirtland, Ohio (vezi fotografia 7
din din „Fotografii ale locurilor meflionate în istoria
Bisericii” de la sfârøitul tripticului cu scripturi). Într-una

Doctrinæ øi 
legæminte 89

Cuvântul de înflelepciune

H

G

F

E

D din camerele de la etajul magazinului familiei Whitney,
profetul a înfiinflat prima Øcoalæ a Profeflilor (dupæ cum a
fost poruncit în D&L 88). Preøedintele Brigham Young, cu
toate cæ pe atunci nu a fost membru al Øcolii Profeflilor, a
vorbit despre aceste adunæri de instruire øi despre cum a
fost datæ revelaflia care se gæseøte în Doctrinæ øi legæminte
89: „Când se adunau în aceastæ cameræ dupæ micul dejun,
primul [lucru] pe care-l fæceau era sæ-øi aprindæ pipele øi în
timp ce vorbeau despre lucrurile mærefle ale împæræfliei
fumau øi scuipau prin toatæ camera øi imediat ce-øi scoteau
pipele din guræ bægau imediat o cantitate mare de tutun de
mestecat. Deseori, când profetul intra în cameræ pentru a
da instrucfliuni øcolii, el constata cæ se aflæ într-un nor de
fum de tutun. Aceasta, precum øi plângerile sofliei lui ce
trebuia sæ curefle podeaua murdaræ, l-au determinat pe pro-
fet sæ reflecteze asupra acestei probleme øi l-a întrebat pe
Domnul, referitor la conduita vârstnicilor în folosirea tutu-
nului” (în Journal Discourses, 12:158). Aceastæ revelaflie
cunoscutæ sub denumirea Cuvântul de înflelepciune a fost
rezultatul întrebærii profetului. 

Observafli cæ în Doctrinæ øi legæminte 89:3, Domnul a spus
cæ aceastæ revelaflie este un „principiu, cu o promisiune”. În
timp ce citifli aceastæ secfliune, acordafli o atenflie deosebitæ
promisiunii Domnului. Cu toate cæ astæzi avem o cantitate
considerabilæ de dovezi medicale ce susflin sfatul dat în
Cuvântul de înflelepciune, în timpul când a fost datæ aceas-
tæ revelaflie existau foarte pufline cunoøtinfle referitoare la
acest subiect. Cu toate acestea, sæ observafli în special bine-
cuvântærile care sunt promise. Øtiinfla nici mæcar nu a
încercat sæ verifice binecuvântærile spirituale promise de
Domnul, dar milioane de oameni pot depune mærturie cæ
ele sunt adeværate. Aceastæ revelaflie este încæ o mærturie a
chemærii profetului Joseph Smith ca profet. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 89

Doctrinæ øi legæminte 89:2 – „Nu ca poruncæ sau
constrângere” 
Preøedintele Joseph F. Smith a explicat: „Motivul incontestabil

pentru care a fost dat Cuvântul de înflelepciune – nu ca ‘porun-

cæ sau constrângere’ a fost, cel puflin doar pentru acea perioadæ,

cæ dacæ aceasta ar fi fost datæ ca o poruncæ, ar fi adus orice per-

soanæ, dependentæ de folosirea acestor lucruri nocive, sub con-

damnare; în felul acesta, Domnul a fost milostiv øi le-a dat o

Constrângere (v. 2) – forflare

Conspiratori (v. 4) – oameni

care au cæzut de acord sæ facæ

ceva ræu sau ilegal

Bæuturæ tare (v. 5, 7) – bæutu-

ri cu alcool

Iarbæ (v. 8, 10–11) – plantæ 

Bæuturi tari (v. 9) – cafea øi

ceai (vezi secfliunea

„Înflelegerea scripturilor”

corespunzætoare D&L 89:9) 

Prudenflæ (v. 11) – control,

færæ exces 

Moderat (v. 12) – nu prea des,

în cantitæfli mici

Trupuri (v. 18) – simbol al

organelor interne

Mæduva (v. 18) – partea din

interiorul osului care confline

substanfle nutritive (reprezin-

tæ vitalitate øi putere) 
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øansæ sæ biruiascæ aceasta, înainte ca El sæ-i supunæ legii. Mai

târziu. . . preøedintele Brigham Young a anunflat cæ, secfliunea

Cuvântul de înflelepciune era o revelaflie øi o poruncæ de la

Domnul” (în Conference Report, oct. 1913, pag. 14). Supunerea

faflæ de Cuvântul de înflelepciune este, de asemenea, o cerinflæ

pentru obflinerea recomandærii de templu. 

Doctrinæ øi legæminte 89:9 – Ce înseamnæ
„bæuturi tari”? 

Preøedintele Hyrum Smith – fratele

profetului Joseph Smith, patriarhul

Bisericii øi asistentul preøedintelui –

ne-a învæflat: „Øi din nou ‘bæuturile

tari nu sunt pentru corp sau stomac;’

sunt mulfli care se întreabæ ce ar

putea însemna aceasta; dacæ aceasta

se referæ sau nu la ceai sau cafea. Eu

væ spun cæ aceasta se referæ la ceai øi

cafea” (“The Word of Wisdom”, Times
and Seasons, 1 iunie 1842, pag. 800). 

Doctrinæ øi legæminte 89:19 – Sæ gæsim înflelepciune
øi mari comori de cunoøtinfle
Preøedintele Boyd K. Packer, preøedinte în exercifliu al

Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, ne-a învæflat: 

„Trupurile dumneavoastræ sunt instrumentele minflii dumnea-

voastræ. În emofliile dumneavoastræ, spiritul øi corpul tind sæ

devinæ una. Ceea ce învæflafli spiritual, depinde într-o oarecare

mæsuræ de modul în care væ tratafli trupul. De aceea Cuvântul

de înflelepciune este atât de important. 

Substanflele care creeazæ obiønuinflæ, interzise prin aceastæ reve-

laflie – ceai, cafea, bæuturi alcoolice, tutun – interfereazæ cu senti-

mentele delicate ce fac parte din comunicarea spiritualæ, la fel

cum fac øi alte droguri care creeazæ dependenflæ. 

Nu ignorafli Cuvântul de înflelepciune, pentru cæ aceasta v-ar

putea costa ‘mari comori de cunoøtinfle, chiar comori ascunse’

[D&L 89:19] promise celor ce îl vor fline. Øi o sænætate bunæ este

o binecuvântare suplimentaræ”(în Conference Report, oct. 1994,

pag. 78; sau Ensign, nov. 1994, pag. 61).

Studierea scripturilor
Realizafli trei din urmætoarele activitæfli (A–D) când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 89. 

Explicafli ideea

În Doctrinæ øi legæminte 89:3, Domnul a spus cæ acest Cuvânt de

înflelepciune este „adaptat la capacitatea celor slabi øi a celor

care sunt aceia mai slabi dintre sfinfli”. Explicafli modul în care

supunerea faflæ de Cuvântul de înflelepciune poate sæ ajute o

persoanæ sæ devinæ mai puternicæ în toate sferele vieflii – fizic,

mintal, emoflional, social øi spiritual. 

Oferifli dovada 

1. În Doctrinæ øi legæminte 89:4, Domnul a explicat unul din

motivele pentru care a dat Cuvântul de înflelepciune. Scriefli

ce înseamnæ acest verset. 

B

A

2. Gæsifli dovezi care susflin acest scop al Cuvântului de înflelep-

ciune. De exemplu, observafli reclamele de pe panouri, din

magazine, ziare sau de la televizor. Descriefli una sau douæ

din ele în caietul dumneavoastræ. Care pare a fi principalul

lor mesaj? Despre ce nu væ vorbesc ele? În ce fel împlinesc

profeflia din versetul 4? 

3. Dafli un scurt ræspuns urmætoarelor întrebæri: 

a. De ce væ încurajeazæ unii oameni sæ folosifli substanflele

interzise de Cuvântul de înflelepciune? 

b. De ce trebuie sæ væ supunefli Cuvântului de înflelepciune? 

Facefli o listæ

1. Domnul a identificat câteva substanfle nocive øi câteva produ-

se alimentare folositoare în Doctrinæ øi legæminte 89:5–17.

Creafli douæ liste în caietul dumneavoastræ – una denumitæ

„Substanfle nocive” øi cealaltæ denumitæ „Produse alimentare

folositoare”. Dupæ fiecare titlu, notafli pe scurt ce a spus

Domnul despre folosirea acesteia. 

2. Domnul nu a enumerat în Cuvântul de înflelepciune tot ce ar

trebui sau nu sæ mâncæm øi sæ bem. Se aøteaptæ sæ avem bun-

simfl, sæ urmæm sfatul conducætorilor noøtri locali sau gene-

rali øi îndrumarea Spiritului. Preøedintele Boyd K. Packer a

fæcut urmætorul comentariu: 

„Membrii ne pun întrebæri în scris, întrebând dacæ acest sau

acel lucru este împotriva Cuvântului de înflelepciune. Este

bine cunoscut cæ ceaiul, cafeaua, bæuturile alcoolice øi tutunul

sunt împotriva acestuia. Nu au fost date mai multe detalii.

Mai degrabæ, noi predæm principiul împreunæ cu promisiuni-

le promise. Sunt multe lucruri care creeazæ obiønuinflæ sau

dependenflæ, pe care cineva poate sæ le bea, sæ le mestece sau

sæ le inhaleze sau injecteze, care rænesc atât corpul, cât øi spi-

ritul øi care nu sunt specificate în revelaflie. 

„Nu toate lucrurile nocive sunt specificate în listæ; de exem-

plu, arsenic – cu siguranflæ ræu, dar care nu creeazæ depen-

denflæ! Cel cæruia trebuie sæ i se porunceascæ în toate

lucrurile, a spus Domnul, ‘este un slujitor leneø øi nu un sluji-

tor înflelept’ (D&L 58:26)”( în Conference Report, apr. 1996,

pag. 22; sau Ensign, mai 1996, pag.17). 

Luafli în considerare declaraflia preøedintelui Packer øi alte

sfaturi de la conducætorii Bisericii despre Cuvântul de înfle-

lepciune øi adæugafli în lista dumneavoastræ câteva lucruri pe

care trebuie øi nu trebuie sæ le facefli. 

C
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Scripturæ de bazæ – Doctrinæ øi
legæminte 89:18–21

1. Facefli o listæ cu binecuvântærile din Doctrinæ øi legæminte

89:18–21 pe care Domnul le-a promis celor care se supun

Cuvântului de înflelepciune. 

2. Dacæ afli fline o cuvântare unui grup de tineri pe tema

Cuvântului de înflelepciune, ce exemple afli oferi pentru

fiecare din aceste binecuvântæri? 

Preøedintele Joseph Fielding Smith ne-a învæflat cæ, cheile
împæræfliei „reprezintæ dreptul preøedinfliei; ele sunt puterea
øi autoritatea de a conduce øi de a îndruma toate treburile
Domnului pe pæmânt. Aceia care le posed au puterea de a
conduce øi de a controla modul în care tofli ceilalfli pot sæ
slujeascæ în preoflie” (în ConferenceReport, apr. 1972, pag.
98; sau Ensign, iulie 1972, pag. 87). Pe mæsuræ ce citifli
Doctrinæ øi legæminte 90, observafli ce i-a spus Domnul
profetului Joseph Smith despre aceste chei ale preofliei. 

Doctrinæ øi 
legæminte 90

Cheile împæræfliei

D Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 90

Doctrinæ øi legæminte 90:3 – Cheile împæræfliei nu vor
fi luate niciodatæ de la profetul Joseph Smith
În Doctrinæ øi legæminte 90:3, Domnul a arætat cæ profetul Joseph

Smith va defline cheile împæræfliei în aceastæ dispensaflie, chiar øi

dupæ moartea sa. Preøedintele George Q. Cannon, care a fost

consilier în Prima Preøedinflie, a spus cæ preøedintele Brigham

Young i–a învæflat cæ profetul Joseph Smith „stætea la începutul

acestei dispensaflii, cæ Joseph deflinea cheile, cæ, deøi Joseph se

dusese dincolo de væl, el [Joseph Smith] stætea la începutul aces-

tei dispensaflii øi cæ el [Brigham Young] deflinea cheile subor-

donate lui”. Preøedintele Cannon a continuat spunând cæ

preøedintele John Taylor ne-a învæflat „aceeaøi doctrinæ, øi nu vefli

auzi niciodatæ altæ doctrinæ de la nici unul dintre apostolii sau

slujitorii credincioøi ai lui Dumnezeu, care înfleleg ordinea Sfintei

preoflii” (Gospel Truth, pag. 1:255). 

Doctrinæ øi legæminte 90:6 – Consilierii din Prima
Preøedinflie „sunt considerafli egali” 
Prima Preøedinflie este cel mai înalt Cvorum din Bisericæ øi prezi-

deazæ asupra tuturor treburilor Bisericii. Consilierii din Prima

Preøedinflie pot face tot ce poate face preøedintele – ca øi cum ar

face însuøi preøedintele. Cu toate acestea, ei slujesc sub îndruma-

rea preøedintelui øi acflioneazæ sub îndrumarea øi cu consimflæ-

mântul lui. Dupæ cum a depus mærturie profetul Joseph Smith:

„Aceia Doisprezece nu se supun decât Primei Preøedinflii.. . . øi

acolo unde nu sunt eu [preøedintele Bisericii], acolo unde nu este

Prima Preøedinflie deasupra Celor Doisprezece” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, pag. 105–106). Altfel spus, când preøedintele

Bisericii moare, consilierii din Prima Preøedinflie nu mai prezi-

deazæ asupra Bisericii. 

Doctrinæ øi legæminte 90:13 – „Traducerea profeflilor” 
Doctrinæ øi legæminte 90:13 face referire la Biblia în versiunea

regelui James, tradusæ prin inspiraflie de profetul Joseph Smith

(Traducerea lui Joseph Smith), la care el lucra atunci. 

Cerere (v. 1) – rugæminte,

întrebare

Oracole (v. 4–5) – revelaflii de

la Dumnezeu prin profeflii Sæi

A trata cu uøurinflæ (v. 5) – a

considera cæ nu este important

Pægâni (v. 10) – cei care

nu au cunoaøtere despre

Evanghelie sau despre

adeværatul Dumnezeu

Umilifli (v. 17) – reduøi la

tæcere, înjosifli

Aroganflæ (v.17) – a se crede

mai bun decât alflii

Cursæ (v. 17) – capcanæ

ascunsæ

Lenevie (v. 18) – trândævie

A plæti (v. 23) – a achita

Discreditat (v. 23) – reputaflie

proastæ

Împiedicat (v. 27) – încetinit

A se lupta (v. 36) – a discuta,

a dezbate

A dojeni (v. 36) – a pedespi, a

disciplina
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Doctrinæ øi legæminte 90:28–31 – Vienna Jaques
Domnul a invitat-o pe sora Vienna Jaques sæ meargæ în flinutul

Sion øi sæ primeascæ o moøtenire. El a spus, de asemenea, cæ ei

ar trebui sæ i se dea bani pentru a-øi acoperi cheltuielile cu

mutarea. Ea avea nevoie de bani pentru cæ îøi consacrase toatæ

averea ei Bisericii la scurt timp dupæ botezul sæu. Dupæ aceastæ

revelaflie, sora Jaques s-a dus în flinutul Jackson, Missouri øi a

primit pæmânt, dar persecufliile au forflat-o sæ plece øi sæ se mute

în partea de nord a flinutului Missouri. Ea a fost o membræ cre-

dincioasæ care a slujit în multe feluri, care nu au fost fæcute

publice. La vârsta de øaizeci de ani, ea øi-a condus propria cæru-

flæ de-a lungul câmpiilor spre valea Salt Lake. A murit în vârstæ

de 96 de ani. În necrologul ei este scris cæ „ea a fost credincioasæ

legæmintelor ei øi a prefluit restaurarea Evangheliei ca pe o

comoaræ neprefluitæ” („In Memoriam: Vienna Jaques”, Woman’s
Exponent, 1 martie 1884, pag. 152). 

Studierea scripturilor
Realizafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 90. 

Cheile împæræfliei

1. Ce chei i-au fost date profetului Joseph Smith potrivit cu

Doctrinæ øi legæminte 90:1–6? 

2. Cine a mai primit aceastæ autoritate? 

3. Numifli bærbaflii care deflin în prezent aceste chei. 

4. Rezumafli într-o propoziflie adeværul important predat în

versetul 5. 

Cu propriile dumneavoastræ cuvinte

1. Scriefli ce înseamnæ Doctrinæ øi

legæminte 90:4–5 pentru dumnea-

voastræ. 

2. Scriefli despre o perioadæ în care v-

afli simflit puternic într-un moment

care ar fi putut fi dificil, pentru cæ

nu afli tratat cu uøurinflæ profefliile

lui Dumnezeu. Dacæ nu væ amin-

tifli o astfel de experienflæ, rugafli

un membru al familiei, un condu-

cætor al Bisericii sau un prieten sæ

væ împærtæøeascæ o experienflæ pe

care a avut-o. Facefli un rezumat al

acesteia în caietul dumneavoastræ. 

Îndatoriri øi responsabilitæfli

1. Care sunt îndatoririle øi responsabilitæflile Primei Preøedinflii,

potrivit cu Doctrinæ øi legæminte 90:13–18? 

2. Care din aceste îndatoriri øi responsabilitæfli s-ar putea aplica

øi preøedintei unei clase a Tinerelor Fete sau preøedintelui

unui cvorum al preofliei? Explicafli de ce s-ar putea aplica fie-

care îndatorire øi responsabilitate. 

C

B

A

Unele versiuni ale Bibliei au o secfliune de cærfli cunoscute
ca apocrife, cuvânt care înseamnæ „ascuns”. În general, se
spune cæ aceste cærfli sunt numite apocrife pentru cæ nu se
øtie dacæ sunt sau nu scripturæ adeværatæ øi corectæ. Când
profetul Joseph Smith lucra la traducerea sa a Bibliei, el a
vrut sæ øtie dacæ ar trebui sæ traducæ øi sæ includæ apocrife-
le. Doctrinæ øi legæminte 91 este ræspunsul Domnului.
Oferæ informaflii folositoare dacæ vrefli sæ citifli apocrifele, iar
sfatul s-ar putea aplica øi pentru alte cærfli bune care v-ar
putea interesa. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 91

Doctrinæ øi legæminte 91 – Apocrifele
Apocrifele sunt o colecflie de scrieri ebraice din timpurile

Vechiului Testament. Ele nu au fost incluse în scripturile scrise

în limba ebraicæ din acele timpuri, ci au fost scrise în scripturi

în limba greacæ în timpul slujirii pæmânteøti a Salvatorului. Cu

toate acestea, chiar øi atunci, erau multe întrebæri referitoare la

cine le scrisese øi dacæ erau scrieri inspirate. Cærflile din apocrifæ

ne pot ajuta sæ înflelegem o parte din istoria poporului evreu

din perioada dintre Vechiul Testament øi începutul Noului

Testament. 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B când studiafli Doctrinæ øi legæminte 91. 

Ræspundefli unui prieten

Imaginafli-væ cæ discutafli cu un prieten despre religie øi cæ îi arætafli

Biblia dumneavoastræ. Prietenul dumneavoastræ spune cæ lipseøte

ceva din ea øi væ întreabæ de ce Biblia dumneavoastræ nu include

scrierile apocrife. Folosind ce afli învæflat în Doctrinæ øi legæminte

91, ræspundefli la întrebarea prietenului dumneavoastræ. 

A

Interpolæri (v. 2) – lucruri

suplimentare care nu au exis-

tat în scrierile originale

A aræta (v. 4) – a face

cunoscut

Doctrinæ øi 
legæminte 91

Apocrife
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Facefli o comparaflie

1. Ce a revelat Domnul în Doctrinæ øi legæminte 91 despre cum

sæ gæsim adeværul în apocrife? 

2. Cum se poate aplica acest sfat pentru alte cærfli care nu au

legæturæ cu scripturile, cum ar fi cærflile pentru øcoalæ? 

Unele revelaflii din Doctrinæ øi legæminte pot pærea foarte
personale sau practice, pentru o anumitæ perioadæ a istoriei
Bisericii. Am putea crede cæ acele revelaflii nu ni se plicæ
nouæ în prezent, dar de obiaceia, sunt predate în ele principii
care se pot aplica în diferite moduri în diferite perioade. Pe
mæsuræ ce citifli Doctrinæ øi legæminte 92 – o revelaflie foarte
scurtæ øi specificæ – gândifli-væ la aplicaflii valabile în zilele
noastre. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 92

Doctrinæ øi legæminte 92:1 – Ordinul unit
În Doctrinæ øi legæminte 92, termenul „ordinul unit” se referæ

la un grup de oameni pe care Domnul i-a chemat sæ lucreze

împreunæ pentru a rezolva problema datoriilor Bisericii (vezi

D&L 82:11–19). Aceøti bærbafli au fæcut legæmânt sæ træiascæ

legea consacrærii øi sæ facæ tot ce pot pentru a obfline banii

necesari pentru a scæpa Biserica de datorii. Grupul se numea

øi „firma unitæ” într-unele dintre înregistrærile întrunirilor lor.

Deøi nu au avut succes deplin, instrucfliunile pe care le-a dat

Domnul acestui grup – øi care se gæsesc în câteva secfliuni din

Doctrinæ øi legæminte – ne ajutæ sæ înflelegem mai bine legea

consacrærii øi binecuvântærile pe care le oferæ celor care sunt

supuøi. În Doctrinæ øi legæminte 92, Domnul a poruncit ca

Frederick G. Williams, care fusese chemat recent ca øi consilier

al profetului Joseph Smith (vezi D&L 90:6), sæ fie primit ca

membru al acestui ordin. 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A când studiafli Doctrinæ øi legæminte 92. 

Activ (v. 2) – care sæ

acflioneze, devotat

Doctrinæ øi 
legæminte 92
Fifli un membru activ

B Dafli un exemplu

Mai jos sunt prezentate unele ocazii

de a sluji în Bisericæ. Dafli un exemplu

pentru fiecare dintre ele, despre ceea ce

poate face o persoanæ pentru a fi „un

membru activ”, aøa cum ne-a sfætuit

Domnul în Doctrinæ øi legæminte 92:2. 

1. Un învæflætor de la Societatea Primaræ pentru copiii de øapte ani

2. Un coleg tânær al unui învæflætor de acasæ

3. Preøedinta clasei Albina 

4. Un membru al comitetului tinerilor de slujire în episcopie 

5. Un vecin al unui cuplu în vârstæ

Profetul Joseph Smith nu a oferit un context pentru revela-
flia din Doctrinæ øi legæminte 93; pentru cæ în acea zi, înain-
te de a înregistra revelaflia, el a scris simplu: „Am primit
urmætoarele” (History of the Church, 1:343). Cu toate
acestea, versetul 19, ne dæ o idee despre scopul acesteia. Din
aceastæ revelaflie putem învæfla mai multe despre modul în
care sæ preaslævim øi pe cine sæ preaslævim. 

Doctrinæ øi 
legæminte 93

Luminæ øi adevær

A
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Afli putea sæ întrebafli ce înseamnæ „a preaslævi”. Înseamnæ a
onora øi a respecta, a participa la activitæfli religioase oficiale
øi a acfliona în moduri care ne fac sæ devenim mai evlavioøi.
Øtim cæ încercæm sæ-L preaslævim pe Tatæl Ceresc øi pe Isus
Hristos, aøa cum a scris elder James E. Talmage, care a fost
membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli:
„Preaslævirea de care este capabilæ o persoanæ depinde de
felul în care înflelege demnitatea ce caracterizeazæ obiectul
venerafliei sale. Capacitatea omului de a preaslævi este unita-
tea de mæsuræ a înflelegerii sale despre Dumnezeu” (The

Articles of Faith, a 12-a ed. [1961], pag. 395–396). Astfel,
pe mæsuræ ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 93, aflafli ce ne
învaflæ despre Tatæl Ceresc øi Isus Hristos øi ce putefli face
dumneavoastræ pentru a deveni mai asemænætori Lor.
Meditafli profund asupra acestei revelaflii, pentru cæ ea confli-
ne adeværuri destul de simple încât sæ fie înflelese de copii,
dar este øi destul de puternicæ încât sæ constituie o provocare
pentru aceia mai pregætifli øi mai spirituali. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 93

Doctrinæ øi legæminte 93:6–18 – Cronica lui Ioan
Cronica lui Ioan la care se face referire în Doctrinæ øi legæminte

93, este o cronicæ flinutæ de Ioan Botezætorul. Cronica lui Ioan nu

este încæ revelatæ în întregime, dar va apærea în viitor. Aceastæ

cronicæ nu trebuie confundatæ cu scrierile lui Ioan, cel care a

scris Apocalipsa, care se gæseøte în Noul Testament. (Vezi Neal

A. Maxwell, „Not My Will, But Thine” [1988], pag. 44.)

Doctrinæ øi legæminte 93:11–17 – „N-a primit de la
început plenitudinea” 
Preøedintele Lorenzo Snow ne-a învæflat: „Când Isus era bebeluø

øi stætea în iesle, nu øtia cæ El era Fiul lui Dumnezeu øi cæ El

crease înainte pæmântul. . . . A crescut øi a devenit bærbat øi în

timpul dezvoltærii Sale i-a fost revelat cine era øi pentru ce scop

venise pe lume. I-au fost fæcute cunoscute gloria øi puterea pe

care le avea înainte de a veni în aceastæ lume” (în Conference

Report, apr. 1901, pag.- 3).

A abandona (v. 1) – a se pocæi,

a renunfla la ceva 

Tabernacol (v. 4, 35) – locuinflæ

Har (v. 11–13, 20) – tærie øi

putere de la Dumnezeu care

ne permite sæ obflinem viafla

veønicæ øi exaltarea 

Næscufli prin Mine (v. 22) –

a deveni fii øi fiice ale lui

Dumnezeu fiind botezafli øi

næscufli din nou din Spirit

Sferæ (v. 30) – spafliu limitat

Element (v. 33) – unitatea de

bazæ a lucrurilor fizice

Mustrat (v. 47) – corectat,

certat

În unitate (v. 51) – înflelegere

A fi fæcut de ruøine (v. 52) –

umilit

Doctrinæ øi legæminte 93:12–13, 19–20 – „Din har în
har” øi „har dupæ har” 
Cuvântul har se referæ la a primi tærie øi putere de la Dumnezeu.

Doctrinæ øi legæminte 93:12 ne învaflæ cæ Isus Hristos a primit

„har dupæ har”. Pe mæsuræ ce creøtea, El primea ajutor øi daruri

spirituale de la Tatæl Sæu. Versetul 13 ne învaflæ cæ Isus „a conti-

nuat din har în har, pânæ a primit plenitudinea”. El a progresat

având ajutorul, tæria øi puterea pe care le-a primit de la Tatæl Sæu

– de la un nivel la altul – pânæ când a primit acea plinætate. Dacæ

ræmânem credincioøi øi ne supunem poruncilor, øi noi „vom

primi har dupæ har” (v. 20) øi „la timpul potrivit, sæ primim ple-

nitudinea Sa” (v. 19).

Doctrinæ øi legæminte 93:21–23, 25, 29, 38 – „La
început” 
Veønicia nu are început øi nici sfârøit øi noi suntem fiinfle veøni-

ce. Expresia „la început” sau „de la început” din Doctrinæ øi

legæminte 93 se referæ la o perioadæ în care lucrurile care flin de

aceastæ experienflæ muritoare erau la început. În acel început,

Tatæl nostru Ceresc ne-a prezentat planul Sæu mærefl de fericire,

care ne ajutæ pe noi sæ devenim asemænætori Lui. 

Doctrinæ øi legæminte 93:40–50 – „Sæ væ creøtefli
copiii în luminæ øi în adevær” 
În Doctrinæ øi legæminte 93:36–39, Domnul ne-a învæflat ce sunt

lumina øi adeværul øi cum pot fi ele pierdute sau luate. Øi în ver-

setul 40, El le-a poruncit pærinflilor „sæ væ creøtefli copiii în luminæ

øi în adevær”. Vârstnicul Marion G. Romney, care a fost membru

al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli øi mai târziu, consilier

în Prima Preøedinflie, a avertizat cæ „eøecul pærinflilor în a-øi învæ-

fla copiii îi afecteazæ nu numai pe ei øi pe copiii lor, ci øi civilizaflii

întregi. 

Un asemenea eøec a contribuit la ræutatea care a adus potopul;

a contribuit la cæderea Israelului din vechime øi la distrugerea

popoarelor din Cartea lui Mormon” (în Conference Report, apr.

1969, pag. 108–109).

Vorbind deflinætorilor preofliei din

Bisericæ, preøedintele Harold B. Lee a

spus: „Tinerii noøtri sunt în pericol.

Pæstrafli strânse legæturile din cæminul

dumneavoastræ, dragi frafli. Avefli grijæ

sæ fie aøa, dupæ cum tofli au încercat sæ

spunæ øi dupæ cum eu am repetat de

atâtea ori... pentru cæ ‘cea mai mæreaflæ

lucrare a Domnului pe care o vefli face

vreodatæ, dragi frafli, ca tafli, va fi între

pereflii cæminului dumneavoastræ’.

Dragi frafli, nu væ neglijafli sofliile. Nu

væ neglijafli copiii. Facefli-væ timp pentru a fline serile de familie.

Apropiafli-væ copiii de dumneavoastræ. Învæflafli-i, îndrumafli-i øi

pæzifli-i. Nu a fost niciodatæ o perioadæ în care sæ avem atât de

multæ nevoie de tæria øi solidaritatea cæminului. Dacæ vom face

acestea, Biserica va creøte foarte mult în tærie øi va avea influen-

flæ în toatæ lumea” (în Conference Report, apr. 1973, pag. 130;

sau Ensign, iulie 1973, pag. 98). 
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Preøedintele Gordon B. Hinckley ne-a sfætuit: „Pærinfli, pæzifli-

væ familiile. Creøtefli-væ copiii în luminæ øi în adevær dupæ cum

a poruncit Domnul. Reværsafli iubire asupra lor, dar nu-i ræsfæ-

flafli. Împærtæøifli-væ mærturiile cu ei. Citifli scripturile împreunæ.

Îndrumafli-i øi protejafli-i. Nu avefli alte binecuvântæri øi respon-

sabilitæfli mai mari decât aceia pe care vi i-a dat Domnul în

grijæ. Rugafli-væ împreunæ. Nu existæ înlocuitor pentru rugæciu-

nea în familie, când tofli îngenuncheazæ în fafla Domnului” (în

Conference Report, apr. 1999, pag. 117; sau Ensign, mai 1999,

pag. 89). 

Studierea scripturilor
Realizafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 93. 

Ce afli învæflat? 

În Doctrinæ øi legæminte 93:19, Domnul a spus cæ El ne-a dat „aces-

te cuvinte [v. 1–18] pentru ca sæ înflelegefli øi sæ øtifli cum sæ preaslæ-

vifli øi sæ øtifli ce sæ preaslævifli” (subliniere adæugatæ) pentru ca voi

sæ primifli la sfârøit plinætatea Tatælui – care este exaltarea (vezi

D&L 132:6, 19–20). Putefli sæ recitifli mica introducere despre preas-

lævire de la Doctrinæ øi legæminte 93 din acest îndrumar de studiu. 

1. Facefli douæ coloane în caietele dumneavoastræ øi denumifli-le

„Cum sæ preaslævim” øi „Pe cine sæ preaslævim”. Facefli câte o

listæ în coloanele potrivite cu ceea ce afli învæflat din Doctrinæ

øi legæminte 93:1–18. Explicafli ce væ învaflæ fiecare adevær des-

pre modul în care sæ preaslævifli øi pe cine sæ preaslævifli. 

2. Ce vefli face diferit datoritæ lucrurilor pe care le-afli învæflat? 

Cât este de important? 

Uneori, cele mai simple adeværuri sunt cele mai importante øi

mai puternice. Studiafli Doctrinæ øi legæminte 93:20, 26–28, 36–39

øi scriefli ce ne învaflæ despre importanfla flinerii poruncilor. 

„V-am poruncit” 

1. Facefli un rezumat al sfatului pe care L-a dat Domnul în

Doctrinæ øi legæminte 93:40–50 celor trei membrii ai Primei

Preøedinflii øi episcopului în Kirtland, Ohio. 

2. De ce era important ca Domnul sæ le dea acelor conducætori ai

Bisericii sfaturi referitoare la familiile lor? 

3. Enumerafli trei lucruri pe care planificafli sæ le facefli când vefli

fi pærinfli pentru a avea o familie în armonie cu sfatul pe care

L-a dat Domnul în aceste versete (vezi, de asemenea, secfliu-

nea „Înflelegerea scripturilor” corespunzætoare Doctrinei øi

legæmintelor 93:40–50). 

C

B

A

Biserica în prezent, construieøte multe clædiri în întreaga
lume, cum ar fi case de întrunire pentru episcopii øi flæruø,
temple øi clædiri pentru seminar øi institut. Totuøi, sfinflii nu
construiseræ nici o clædire când a fost datæ revelaflia din
Doctrinæ øi legæminte 94. Domnul poruncise construirea unei
clædiri – templul din Kirtland, dar membrii nu începuseræ
încæ sæ-l clædeascæ. În aceastæ revelaflie, Domnul a poruncit
Bisericii sæ construiascæ alte douæ clædiri. Pe mæsuræ ce stu-
diafli aceastæ revelaflie, gândifli-væ la ce ne învaflæ porunca
Domnului de a construi acele douæ clædiri øi templul, despre
ce este necesar sæ fie la baza lucrærii lui Dumnezeu. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 94

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B când studiafli Doctrinæ øi legæminte 94. 

Construcflie øi prioritæfli

Enumerafli primele trei clædiri pe care le-a poruncit Domnul

Bisericii sæ le construiascæ în aceastæ dispensaflie (vezi D&L 94:1,

3, 10) øi explicafli care era scopul fiecæreia. 

A

Început (v. 1) – pornit Salæ interioaræ (v. 4–5, 11) –

loc de întrunire

Doctrinæ øi 
legæminte 94

Instrucfliuni pentru comitetul de
construirea de clædiri ale Bisericii
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Punefli în aplicare principiul

Toate clædirile Bisericii sunt dedicate printr-o rugæciune rostitæ

de un conducætor al preofliei desemnat de aceia care au aceastæ

autoritate. Citifli Doctrinæ øi legæminte 94:8–9, 12 pentru a afla ce

aøtepta Domnul sæ se întâmple în clædirile dedicate. Explicafli în

ce fel se aplicæ acest lucru clædirilor Bisericii din prezent. 

Hotarele Kirtland-ului de la începuturi

De ce câteodatæ unii oameni nu se græbesc sæ acflioneze con-
form unei însærcinæri de la Domnul? Trecuseræ aproape øase
luni de când Domnul dæduse porunci privitoare la construi-
rea uni templu în Kirtland øi construcflia nu începuse încæ.
Doctrinæ øi legæminte 95 ne ajutæ sæ înflelegem ce simte
Domnul când noi amânæm lucrurile pe care ni le cere El.
Aflæm øi despre consecinflele unei asemenea inerflii din par-
tea noastræ øi de ce øi cum ne corecteazæ øi ne ajutæ Domnul
sæ ne pocæim. 

Sæ speræm cæ vom fi tofli asemænætori profetului Joseph Smith
øi celor care erau cu el când a fost primitæ aceastæ revelaflie.

Doctrinæ øi 
legæminte 95
Construifli casa Mea! 

B Preøedintele Brigham Young a spus mai târziu: „Færæ revela-
flie, Joseph nu ar fi putut øti ce se dorea, nimic mai mult
decât øtia orice alt om øi færæ porunci, membrii Bisericii erau
prea puflini, prea slabi în credinflæ øi prea særaci pentru a
întreprinde o asemenea acfliune mæreaflæ. Dar cu ajutorul
acestor stimulente, un numær mic de oameni, care træiau cu
puflin øi aveau puflinæ mæmæligæ øi lapte, deseori, când nu
aveau lapte, mâncau doar cu sare, sau chiar øi færæ; marele
profet Joseph în cariera de piatræ, cærând piatræ cu propriile
mâini; øi puflinii oameni care erau atunci în Bisericæ, urmând
exemplul sæu de supunere øi sârguinflæ au fost atât de nece-
sari; având muncitori pe ziduri, care flineau într-o mânæ o
sabie pentru a se apæra de gloate, în timp ce puneau piatra øi
mutau mistria cu cealaltæ, templul Kirtland – a doua casæ a
Domnului despre care avem o cronicæ aici pe pæmânt, a fost
terminatæ în cele din urmæ încât a putut fi dedicatæ”
(Discourses of Brigham Young, pag. 415). 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 95

Doctrinæ øi legæminte 95:4 – „Lucrarea Mea 
nemaiauzitæ” 
Expresia „lucrarea Mea nemaiauzitæ” vine din Isaia 28:21, unde

Domnul a spus cæ El va corecta un popor care nu credea cæ are

vreun motiv pentru a se pocæi. În prezent, mesajul restaurærii

Evangheliei este predicat multora care cred cæ deflin deja adevæ-

rul. Oamenii care se aflæ în aceastæ situaflie pot considera efortul

nostru ciudat. Mai mult, restaurarea Evangheliei øi stabilirea pe

pæmânt a adeværatei Biserici este o întâmplare ciudatæ pentru

oamenii care consideræ cæ, credinfla în revelaflie, aparifliile cereøti

øi alte lucruri spirituale sunt nebunii. 

Doctrinæ øi legæminte 95:14 – Domnul le-a arætat
planul Sæu la trei oameni 

Membrii Primei Preøedinflii erau aceia trei cærora Domnul le-a

arætat planul pentru construirea templului Kirtland. Arhitectul

templului, Truman O. Angell a scris: 

„Frederick G. Williams, unul dintre consilierii preøedintelui Smith,

a venit la templu øi dialogul de mai jos a avut loc în prezenfla mea. 

Tâmplarul Rolph a spus: ‘Doctore, ce credefli despre casæ?’

[Frederick G. Williams] a ræspuns: ‘Mi se pare cæ aratæ exact

cum aræta în schiflæ.’ Apoi el a relatat urmætoarele: ‘Joseph a pri-

mit poruncæ de la Domnul sæ-øi ia pe ei doi consilieri, Williams

øi Rigdon øi sæ vinæ în fafla Domnului øi El le va aræta planul sau

schifla pentru a construi casa. Ne-am aøezat în genunchi, ne-am

rugat Domnului øi clædirea ne-a apærut la o distanflæ la care o

puteam vedea: Eu am fost primul care a descoperit-o. Apoi am

væzut-o cu toflii. Dupæ ce ne-am uitat bine la exterior, clædirea

pærea cæ vine direct înspre noi; øi am væzut construcflia acestei

sæli care coincide cu ceea ce am væzut acolo [în cele mai mici

detalii]” (în Marvin E. Smith, „The Builder”, Improvement Era,
oct. 1942, pag. 630).

A dojeni, dojenifli (v. 1–2, 10)

– a disciplina, a pedepsi

Mustrat (v. 2) – corectat

Grav (v. 3, 6, 10) – foarte serios

A înzestra (v. 8) – a oferi

daruri spirituale, a binecu-

vânta
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Templul Kirtland

Doctrinæ øi legæminte 95:16–17 –Scopurile templului
Kirtland
Un scop important al templului Kirtland era sæ fie locul în care

Domnul putea sæ restaureze cheile preofliei necesare pentru ca sæ

se facæ astæzi munca în templu (vezi D&L 110). A servit, de ase-

menea, ca o casæ de întrunire øi øcoalæ. 

Studierea scripturilor
Realizafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–D) când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 95. 

De ce ne mustræ Domnul? 

De cele mai multe ori nu ne place sæ fim mustrafli sau sacflionafli.

Uneori, acceptæm corecflia umili, dar suntem deseori tentafli sæ ne

simflim jignifli sau chiar supærafli. Potrivit cu Doctrinæ øi legæmin-

te 95:1–2, de ce ne mustræ Domnul? 

Ce se consideræ jignire pentru Domnul? 

1. Gæsifli expresia „pæcat foarte grav” în Doctrinæ øi legæminte

95:3, 6, 10. Enumerafli cele trei pæcate pe care le-au comis

membrii Bisericii care L-au nemulflumit pe Domnul. 

2. Care erau consecinflele acelor pæcate, potrivit cu versetele 4–8

øi 11–12? 

3. Ce a spus Domnul în versetele 13–14 despre cum se puteau

pocæi sfinflii de neglijarea construirii templului? 

B

A

©
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Facefli un desen sau o diagramæ

Gândifli-væ la principiul care ne-a învæflat Domnul în Doctrinæ

øi legæminte 95:12 (vezi, de asemenea, 2 Nefi 7:10–11). Facefli

un desen sau o diagramæ care sæ reprezinte acel principiu. 

Denumifli desenul

Facefli în caietele dumneavoastræ un desen simplu al templului

Kirtland, asemænætor celui de mai jos. Folosind ce afli citit în

Doctrinæ øi legæminte 95:13–17, numifli pærflile care alcætuiesc

templul øi notafli scopul fiecærui nivel sau camere. 

Pentru a construi templul øi a continua astfel lucrarea
Domnului în Kirtland, Ohio, Biserica a cumpærat 103 acri
de pæmânt de la un bærbat numit Peter French (vezi diagra-
ma secfliunii „Înflelegerea scripturilor”). Pe pæmântul cum-
pærat era øi o clædire care servea ca o casæ publicæ øi hotel
(casa la care se face referire în D&L 96:9). Conducætorii
Bisericii nu au cæzut de acord referitor la modul în care sæ
împartæ pæmântul pentru ca sæ beneficieze tofli, astfel cæ pro-
fetul Joseph Smith L-a întrebat pe Domnul. Pe mæsuræ ce
studiafli Doctrinæ øi legæminte 96, observafli ce a spus
Domnul cæ este important pentru lucrarea Sa când a dat
sfatul referitor la aceastæ problemæ materialæ. 

Doctrinæ øi 
legæminte 96

Împærflirea terenului din Kirtland 

3

2

1

D

C
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Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 96

Doctrinæ øi legæminte 96, titlu – ferma French

Doctrinæ øi legæminte 96:2 – Newel K. Whitney sæ se
ocupe de pæmânt
Newel K. Whitney era episcop în Kirtland, Ohio. Dupæ cum

fusese revelat anterior (vezi D&L 42; 51;72), episcopul era res-

ponsabil pentru lucrurile materiale din Bisericæ. Prin urmare, lui

i se dæduse responsabilitatea asupra pæmântului pe care urma

sæ fie construit templul. Acest lucru trebuie sæ ne aducæ øi nouæ

aminte în prezent – scripturile, învæflæturile profeflilor øi cærflile

Bisericii, conflin de multe ori moduri de a rezolva problemele cu

care ne confruntæm în administrarea Bisericii. 

Doctrinæ øi legæminte 96:6 – 9 – John Johnson
John Johnson locuia în Hiram, Ohio, când l-a întâlnit prima datæ

pe profetul Joseph Smith øi s-a alæturat Bisericii. Profetul Joseph

Smith øi familia sa au locuit o perioadæ împreunæ cu familia

Johnson. Revelaflia din Doctrinæ øi legæminte 76 a fost primitæ în

casa familiei Johnson. În Doctrinæ øi legæminte 96, Domnul i-a dat

fratelui Johnson însærcinarea de a administra hotelul lui Peter

French øi de a stabili acolo locul în care sæ aibæ loc operafliile de

tipærire. Când ordinul unit a fost destræmat, hotelul i-a fost dat

fratelui Johnson øi a fost cunoscut ca „hotelul familiei Johnson”. 

Necesar (v. 1, 5–6, 8) – adec-

vat, dezirabil

Ordinul Meu, ordinul (v. 4,8)

– ordinul unit (vezi secfliunea

„Înflelegerea scripturilor”

corespunzætoare D&L 92:1,

pag. [00] 105)

A îmblânzi (v. 5) – a face

umil, a înmuia sau a face dor-

nic sæ învefle

Ipotecæ (v. 9) – datorie

Hanul familiei Johnson

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B când studiafli Doctrinæ øi legæminte 96. 

Ce øi de ce

În Doctrinæ øi legæminte 96:1, Domnul a spus cæ era „necesar” ca

flæruøul din Kirtland sæ fie puternic. 

1. Având ca bazæ sfatul dat de Domnul în Doctrinæ øi legæminte

96, ce credefli cæ ar fi fæcut ca flæruøul Kirtland sæ fie puternic? 

2. Pentru fiecare sugestie pe care o scriefli pe listæ, scriefli de ce

credefli cæ ar face ca flæruøul sæ fie mai puternic. 

Valoarea scripturilor

1. Conform Doctrinæ øi legæminte 96:5, ce efect poate avea

cuvântul lui Dumnezeu asupra altor persoane? 

2. Folosind Ghidul dumneavoastræ pentru scripturi, gæsifli alte

douæ efecte importante pe care le au scripturile asupra oame-

nilor. Scriefli în caietele dumneavoastræ efectele øi referinflele

din scripturi aferente acestora. Afli putea scrie referinflele în

scripturile dumneavoastræ, lângæ Doctrinæ øi legæminte 96:5. 

Dupæ cum afli învæflat din studiul Doctrinei øi legæmintelor,
unul dintre scopurile restaurærii Evangheliei în zilele din
urmæ a fost de a stabili Sionul – un popor pur pregætit sæ-l
întâlneascæ pe Dumnezeul lor øi sæ træiascæ alæturi de El. În
Doctrinæ øi legæminte 97, Domnul a vorbit mai mult despre
Sion øi în special despre ce ar ajuta Sionul „sæ prospere øi sæ
se întindæ øi sæ devinæ foarte glorios” (v. 18). Gândifli-væ cu
atenflie la ce ne-a învæflat Domnul prin aceastæ revelaflie,
pentru cæ aceasta ni se aplicæ øi nouæ în prezent, când încer-
cæm sæ stabilim Sionul. 

Doctrinæ øi 
legæminte 97

Temple øi Sion 
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Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 97

Doctrinæ øi legæminte 97:3–6 – Øcoala în Sion
Parley P. Pratt a fost în prezidiul unei øcoli din Missouri. Se

numea Øcoala vârstnicilor øi era constituitæ din aproape øaizeci

de cursanfli care se întâlneau în aer liber, o datæ pe sæptæmânæ.

Multe lucruri mari øi minunate erau prezentate øi predate în

aceastæ øcoalæ. 

Doctrinæ øi legæminte 97: 21 – „Sion – ACEIA CARE AU

INIMA PURÆ”
Preøedintele Spencer W. Kimball a explicat: „Sionul este consti-

tuit din aceia puri în inimæ – aceia care sunt sfinflifli øi ale cæror

veøminte sunt spælate prin sângele Mielului (vezi Alma 13:11).

Aceøtia sunt aceia care consideræ milostenia ca o mantie øi-i slu-

jesc pe alflii din puritatea inimii” (în Conference Report, sept–oct.

1978, pag. 114; sau Ensign, nov. 1978, pag. 76).

Studierea scripturilor
Realizafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–D) când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 97. 

Scriefli o definiflie

În Doctrinæ øi legæminte 97:2, Domnul a spus cæ aratæ îndurare

faflæ de aceia umili. Un indiciu a ceea ce înseamnæ umilinflæ se

gæseøte la sfârøitul versetului 1. Folosind materialele ajutætoare

din edifliile scripturilor sfinflilor din zilele din urmæ, gæsifli alte

referinfle din scripturi despre umilinflæ. Scriefli, dupæ aceea, ce

înseamnæ umilinflæ øi enumerafli cel puflin douæ motive pentru

care afli dori sæ fifli descris ca fiind o persoanæ umilæ. 

Acceptat de Domnul

Imaginafli-væ cæ un prieten v-ar spune: „Øtiu cæ Biserica este ade-

væratæ øi eu vreau sæ fac ceea ce este corect. Cum pot sæ øtiu

dacæ modul în care îmi træiesc viafla este acceptabil Domnului?”

Ræspundefli la întrebare explicând versetele din Doctrinæ øi legæ-

minte 97:8–9. Scriefli în caietele dumneavoastræ ce afli ræspunde. 

Scriefli întrebæri 

În Doctrinæ øi legæminte 97:10–19, Domnul a explicat câteva

principii importante referitoare la construirea templului în Sion

(Missouri). Scriefli cel puflin patru întrebæri despre temple la care

C

B

A

Subiect unor (titlu) – supuøi

Sever (titlu) – foarte dificil

sau intens

Ræmâne în Mine (v. 3) –

continuæ sæ-Mi fie supus

Multitudine (v. 5, 28) – un

numær mare

Rest (v. 6) – aceia ræmaøi,

numærul ræmas

A produce (v. 9) – a da roadæ

Casæ (v. 10, 12, 15) – templu

Pângærit (v. 15, 17) – a face

necurat

Înspæimântætor (v. 18) – groaz-

nic pentru duømani, supærætor

Ræzbunare (v. 22, 26) – jude-

catæ a faptelor rele

Suferinflæ (v. 23) – pedeapsæ

A îngrozi (v. 23) – a deranja,

a necæji

A se opri (v. 23) – a refline

Indignare (v. 24) – supærare,

furie

se poate ræspunde cu ajutorul principiilor cuprinse în aceste ver-

sete. Aceste principii se aplicæ øi în prezent la construirea tem-

plelor. 

Motive pentru o recomandare de templu

Citifli Doctrinæ øi legæminte 97:15–17 øi ræspundefli la urmætoare-

le întrebæri: 

1. De ce nu se permite tuturor sæ intre în temple øi sæ ia parte la

rânduieli? 

2. De ce trebuie sæ fifli sincer când discutafli despre demnitatea

de a merge la templu? 

La 20 iulie 1833, o gloatæ anti-mormonæ a nævælit în tipo-
grafia Bisericii, care era øi casa lui W. W. Phelps. Ei au
distrus tiparnifla øi cele mai multe exemplare ale Cærflii
poruncilor care era aproape terminatæ, au aruncat mobila în
stradæ, øi au distrus o mare parte din clædire. Apoi, ei i-au
prins pe episcopul Edward Partridge øi pe fratele Charles
Allen øi le-au cerut acestor doi bærbafli sæ renege mærturiile
lor despre Cartea lui Mormon, ori altfel erau forflafli sæ pæræ-
seascæ flinutul. Ei au refuzat øi gloata i-a uns cu smoalæ øi i-
a acoperit cu fulgi. 

Trei zile mai târziu, gloatele s-au întors øi au distrus casele
øi bunurile care aparflineau membrilor Bisericii. Unii dintre
conducætorii Bisericii øi-au oferit vieflile pentru ca gloatele
sæ-i lase în pace pe aceialalfli sfinfli, dar propunerea a fost
respinsæ. În loc de aceasta, ei i-au forflat pe conducætorii
Bisericii sæ semneze un acord de a pleca din flinutul Jackson,
Missouri pânæ în luna ianuarie. Oliver Cowdery a fost tri-
mis în Ohio sæ-l informeze pe profetul Joseph Smith despre
aceste evenimente. Înainte de sosirea fratelui Cowdery, pro-

Doctrinæ øi 
legæminte 98

Un ræspuns la persecuflie 
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fetul a primit revelaflia aflatæ în Doctrinæ øi legæminte 98 øi
a trimis-o înapoi la sfinflii din Missouri. 

Imaginafli-væ cum trebuie sæ se fi simflit aaceia membrii ai
Bisericii. Poate afli trecut prin experienfle care væ ajutæ sæ
înflelegefli. În asemenea situaflii, ne putem întreba: De ce se
întâmplæ uneori lucruri rele când încercæm sæ facem ce ne-a
cerut Domnul? Ce putem sæ facem în legæturæ cu aceasta?
Ce învæflæturi putem sæ tragem în aceste perioade? Este
corect sæ încercæm sæ ne ræzbunæm dacæ ne ræneøte cineva?
Pe mæsuræ ce citifli Doctrinæ øi legæminte 98, amintifli-væ cæ
acestea sunt cuvintele Domnului Isus Hristos. Ne învaflæ
cum vrea El sæ ræspundem la persecuflii. Încercafli nu numai
sæ înflelegefli ce a însemnat aceastæ revelaflie pentru sfinflii
din Missouri, ci gândifli-væ øi la cum vi se aplicæ dumnea-
voastræ astæzi. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 98

Doctrinæ øi legæminte 98:16 – „Renunflafli la ræzboi øi
proclamafli pace” 
Într-o declaraflie din timpul celui de-al doilea ræzboi mondial,

dupæ ce a citat prima parte din Doctrinæ øi legæminte 98:16,

Prima Preøedinflie a spus: 

„Astfel Biserica este øi trebuie sæ fie împotriva ræzboiului.

Biserica însæøi nu poate duce un ræzboi, decât dacæ Domnul ar

da noi porunci. Nu poate privi ræzboiul ca pe un mijloc corect

de a rezolva dispute internaflionale; acestea ar trebui øi se pot

rezolva – prin acordul nafliunilor – prin negocieri øi reglementæri

paønice. 

Dar membrii Bisericii sunt cetæfleni sau supuøi unor suveranitæfli

asupra cærora Biserica nu are control. Domnul Însuøi ne-a spus

sæ ‘ne supunem legii flærii care este constituflionalæ’: [Se citeazæ

Doctrinæ øi legæminte 98:4–7.] 

Înclinare (titlu) – sentiment

natural

Represalii (titlu) – a plæti o

faptæ rea cu o altæ faptæ rea

Imuabil (v. 3) – nu poate fi

schimbat 

Se justificæ (v. 5) – este accep-

tatæ, poate fi apæratæ de drept

A se lipi (v. 11) – a se fline, a fi

strâns de

Precept (v. 12) – poruncæ,

îndrumare

A ræmâne (v. 15) – a træi, a se

supune

A renunfla (v. 16) – a repudia

Detestabil (v. 20) – ræu, jigni-

tor faflæ de Domnul

A insulta (v. 23, 25) – a jigni,

a abuza verbal

Se va socoti (v. 24) – se va

considera

Mæsuræ justæ faflæ de voi (v.

24) – ceva care este meritat

Din vechime (v. 33) – oame-

nii care au træit cu mult timp

în urmæ

Ræzbunare (v. 28, 48) –

pedeapsæ justificabilæ

Ræzbunat, ræzbunare (v. 37,

45) – s-a aplicat o pedeapsæ

justificabilæ

Deøi prin termenii ei, aceastæ revelaflie se referæ în special la

flinutul Americii, principiile enunflate sunt, færæ îndoialæ, valabile

în întreaga lume øi fli se adreseazæ în special ‘flie’ (Joseph Smith)

‘øi fraflilor tæi din Biserica Mea’. Prin urmare, atunci când legea

constituflionalæ, supusæ acelor principii, cheamæ bærbaflii din

Bisericæ la serviciul militar în orice flaræ cæreia ei îi datoreazæ

supunere, cea mai importantæ datorie civicæ a lor cere ca ei sæ

ræspundæ chemærii” (în Conference Report, apr. 1942, pag. 94).

Doctrinæ øi legæminte 98:23 – „Suportafli cu ræbdare” 
Episcopul Edward Partridge a fost un exemplu al sfatului pe

care L-a dat Domnul în a doua jumætate a Doctrinei øi legæmin-

telor 98. Vorbind despre perioada din Jackson, Missouri, când el

a fost uns cu smoalæ øi acoperit cu fulgi, a scris: „Am suferit

abuzul care s-a fæcut asupra mea cu atât de multæ resemnare øi

umilinflæ, încât mulflimea a pærut uimitæ, ceea ce mi-a permis sæ

mæ retrag în tæcere, unii dintre ei pærând foarte solemni, m-am

gândit cæ aveau puflinæ înflelegere, iar eu eram plin de Spiritul øi

dragostea lui Dumnezeu, încât nu-i uram pe persecutorii mei øi

pe nici pe nimeni altcineva” (în History of the Church 1:391). 

Studierea scripturilor
Realizafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 98. 

Nu a fost uøor

În Doctrinæ øi legæminte 98, sfatul Domnului cætre sfinflii perse-

cutafli din Missouri poate fi înfleles ca un ræspuns firesc sau uøor

în acea situaflie. 

1. Gândifli-væ la situaflia sfinflilor din Missouri care erau persecu-

tafli øi gonifli din casele lor. Ce sfat din Doctrinæ øi legæminte

98:1–3 le-ar fi pærut greu de aplicat? 

2. Scriefli despre o perioadæ în care afli experimentat sau când afli

væzut pe altcineva îndurând multe suferinfle, dar a reuøit „sæ

nu se teamæ”, „sæ aibæ inima îmbærbætæ”, „sæ se bucure întot-

deauna”, „sæ aducæ mulflumiri” sau sæ vadæ mai târziu cæ, cu

toflii au lucrat „pentru binele vostru”. 

Dafli un sfat unei persoane

Imaginafli-væ cæ un nou convertit în Bisericæ v-a întrebat care

este poziflia Bisericii faflæ de alegerile electorale care urmeazæ.

Folosind Doctrinæ øi legæminte 98:4–10 ca îndrumar, ce lucruri i-

afli explica acestei persoane? Scriefli cel puflin trei idei, notând

versetele care susflin fiecare idee. 

Porunci øi promisiuni 

1. Facefli în caietele dumneavoastræ douæ coloane øi denumifli-le

„Porunci” øi „Promisiuni”. Facefli o listæ scriind în colonele

corespunzætoare fiecare poruncæ øi fiecare promisiune pe care

le gæsifli în Doctrinæ øi legæminte 98:11–18. 

2. Dacæ afli fi træit în Missouri în timpul când a fost datæ revela-

flia, care dintre porunci øi promisiuni v-ar fi influenflat cel mai

mult? De ce? 
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Pe mæsuræ ce citifli Doctrinæ øi legæminte 99, gândifli-væ la
sacrificiile pe care Domnul le-a cerut fratelui Murdock sæ le
facæ. Ce sacrificii sunt necesare de la misionari în prezent?
În ce moduri sunt similare cu ceea ce a cerut Domnul frate-
lui Murdock? În ce moduri sunt diferite? 

John Murdock a terminat misiunea sa øi a acceptat multe
alte chemæri pe parcursul vieflii sale. El a murit credincios
Domnului øi Bisericii. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 99

Doctrinæ øi legæminte 99:4 – „Îfli vei spæla picioarele” 
Vezi secfliunea „Înflelegerea scripturilor” corespunzætoare

Doctrinei øi legæmintelor 24:15 (pag. 36).

Doctrinæ øi legæminte 99:6 – Asiguræ bunæstarea
copiilor tæi înainte de a pleca
„În anul 1832 [John Murdock] i-a trimis pe aceia trei copii mai

mari ai sæi la episcopul Partridge în Missouri cu ceva bani pentru

întreflinerea lor. Joseph [Smith] a pæstrat-o pe Julia, al cærei frate

geamæn (Joseph) a murit în timpul persecufliilor din Hiram din

luna martie 1832. Fratele Murdock øi-a vândut proprietatea øi a

trimis o parte din banii obflinufli astfel, în Missouri, episcopului

Partridge pentru îngrijirea copiilor sæi øi el i-a dat øi profetului

Joseph o parte. Astfel, el a fost pregætit sæ predice Evanghelia”

(Andrew Jenson, Latter-day Saint Biographical Encyclopedia, 4 volu-

me. [1901–36], 2:363).

John Murdock (1792–1871) øi familia sa
s-au alæturat Bisericii când misionarii

au trecut prima datæ prin Kirtland,
Ohio, în toamna anului 1830. La 1
mai 1831, când locuiau în oraøul
Orange, soflia sa, Julia, a murit
dând naøtere la doi gemeni. Cu o
zi înainte, pe 30 aprilie, la cincis-

prezece mile distanflæ de Kirtland,
Emma Smith a dat øi ea naøtere la

doi gemeni – dar au murit amândoi.
Nereuøind sæ aibæ grijæ de copiii sæi care

ræmæseseræ færæ mamæ, fratele Murdock le-a permis profetu-
lui Joseph øi Emmei Smith sæ adopte gemenii sæi – Julia øi
Joseph. Bebeluøul Joseph a murit mai târziu din cauza bolii
pentru cæ a ieøit afaræ într-o noapte în care profetul Joseph a
fost uns cu smoalæ øi acoperit cu fulgi, în Hiram, Ohio. 

Doctrinæ øi 
legæminte 99

O chemare de slujire în misiune
pentru John Murdock

Preøedintele Ezra Taft Benson a spus despre tatæl sæu, George T.

Benson, cæ a primit chemarea de a sluji în misiune, când avea o

soflie øi øapte copii: 

„Ne-am adunat pe canapeaua veche din sufragerie øi tata ne-a

spus despre chemarea sa de a sluji în misiune. Apoi mama a

spus: ‘Suntem mândri sæ øtim cæ tata este considerat demn de a

merge în misiune.’ Noi plângeam puflin pentru cæ însemna cæ

urmau doi ani de despærflire. . . .

Øi aøa tata a plecat în misiune. Deøi atunci nu am înfleles exact

profunzimea loialitæflii tatælui meu, acum înfleleg mai bine cæ

dorinfla sa de a accepta aceastæ chemare a fost o dovadæ a

marii lui credinfle” (în Conference Report, oct. 1986, pag. 60;

sau Ensign, nov. 1986, 46).

Biserica nu le cere în prezent bærbaflilor sæ-øi pæræseascæ nevasta

øi copii øi sæ slujeascæ în misiuni. Cu toate acestea, noi putem sæ-

i încurajæm pe bunicii noøtri sæ accepte chemæri de a sluji în

misiune øi sæ-øi lase familia în urmæ pentru a-L sluji pe Domnul.

Fæcând astfel, putem primi aceleaøi binecuvântæri pe care le-au

primit membrii Bisericii în generafliile trecute. 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau activitæflile B øi C când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 99. 

Luafli un interviu

Întrebafli un misionar sau un misionar întors acasæ cum este sæ

declari cuvântul lui Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt, aøa

cum se menflioneazæ în Doctrinæ øi legæminte 99:2. Scriefli ræs-

punsurile. Aceasta væ poate conduce spre versetul 2. 

Folosifli alte scripturi pentru clarificare

În Doctrinæ øi legæminte 99:3, Domnul a spus cæ trebuie sæ-i pri-

mim pe slujitorii Sæi, „ca pe un copilaø”. Citifli Mosia 3:19 øi

explicafli în ce fel acea scripturæ clarificæ ce însemnæ sæ faci

aceasta. 

Punefli în aplicare în prezent

1. Domnul i-a cerut lui John Murdock sæ-øi lase familia øi sæ slu-

jeascæ într-o misiune. Ce sacrificii fac în prezent misionarii

pentru a sluji? 

2. De ce a fæcut fratele Murdock aceste sacrificii øi de ce le fac

misionarii din prezent? 
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Uneori este dificil pentru un misionar sæ-øi lase casa, familia
øi prietenii. Profetul Joseph Smith øi Sidney Rigdon nu erau
diferifli de alfli misionari. Ce le-a spus Domnul lor (øi nouæ)
în Doctrinæ øi legæminte 100? 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 100

Doctrinæ øi legæminte 100:3 – „O adeværatæ uøæ se
va deschide” 
Un rezultat al scurtei misiuni a profetului Joseph Smith øi a lui

Sidney Rigdon a fost cæ „Vizita lui Joseph a dat lucrærii un

impuls considerabil” (Church History in the Fulness of Times ,
pag.117). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitæflile A øi B când studiafli Doctrinæ øi legæminte 100. 

Scriefli o scrisoare

Ce afli scrie pentru a încuraja un prieten care slujeøte într-o misiu-

ne care v-a scris despre cât de tare îi este dor de casæ? Ce învæflæ-

turi afli putea folosi din Doctrinæ øi legæminte 100:1–8, 12–17 în

scrisoarea dumneavoastræ? Pentru fiecare învæflæturæ pe care o

folosifli, explicafli pe scurt, cum øi de ce afli folosi-o. 

Descriefli diferenflele

În Doctrinæ øi legæminte 100:9–11, Domnul a subliniat diferenflele

dintre rolurile øi responsabilitæflile profetului Joseph Smith øi

cele ale lui Sidney Rigdon. Descriefli acele diferenfle în caietele

dumneavoastræ. 

B

A

Adeværat (v. 3) – eficient

Umilit (v. 5) – fæcut de ruøine

øi redus la tæcere, înjosit

Solemnitate (v. 7) – cu dem-

nitate, cu seriozitate

Explicare (v. 11) – læmurire,

învæflare

Doctrinæ øi 
legæminte 100

Sfaturi misionare pentru profetul
Joseph Smith øi Sidney Rigdon 

Sfinflii din Missouri au început sæ îndure multæ persecuflie în
vara anului 1833. Ca rezultat, membrii Bisericii au cæzut de
acord sæ pæræseascæ flinutul Jackson pânæ în luna ianuarie
1834. Totuøi, în lunile octombrie øi noiembrie ale anului
1833, persecufliile s-au intensificat din nou. S-au adunat gloa-
te øi i-au biciuit pe unii dintre sfinfli, au distrus case, mobilæ,
recolte øi animale øi au gonit sute de sfinfli din zilele din urmæ
din casele lor, chiar la începutul iernii. Majoritatea membrilor
Bisericii au traversat râul Missouri în flinutul Clay øi s-au
stabilit într-un adæpost temporar. Profetul Joseph Smith a
scris: „Aceastæ scenæ a fost de nedescris øi ar fi topit inima
oricærei persoane de pe pæmânt, cu excepflia asupritorilor
orbifli øi a bigoflilor ignoranfli øi cu prejudecæfli”(History of

the Church, 1:437). 

De ce a permis Domnul ca sfinflii sæ fie gonifli din casele lor?
De ce au acflionat oamenii din Missouri atât de violent
împotriva sfinflilor? Ce ar fi putut deveni Sionul? Cu øase
zile înainte de a primi revelaflia din Doctrinæ øi legæminte
101, profetul Joseph Smith a scris: „Sunt douæ lucruri des-
pre care eu nu øtiu nimic, iar Domnul nu mi le va aræta
mie, poate, pentru un scop potrivit cu înflelepciunea Lui –
într-o anumitæ mæsuræ – ele sunt: De ce a permis Domnul
ca un astfel de dezastru sæ vinæ asupra Sionului øi care este
cauza principalæ a acestor mari nenorociri; øi din nou, prin
ce mijloace El îi va da înapoi la moøtenirea lui, cu cântece øi
cu bucurie veønicæ asupra capului lui. Aceste douæ lucruri,
fraflilor, sunt parflial reflinute pentru ca ele sæ nu-mi poatæ fi
arætate în mod clar mie; dar sunt unele lucruri care sunt
arætate pe deplin care au atras dupæ sine nemulflumirea
Atotputernicului”(History of the Church, 1:454). 

În timp ce citifli Doctrinæ øi legæminte 101, observafli reve-
laflia datæ de Domnul profetului despre cele douæ lucruri
cu privire la care se simflea neøtiutor: de ce le permisese

P
ri

n
 a

m
a
b

il
it

a
te

a
 M

u
z
eu

lu
i 

d
e 

A
rt

æ
 

B
Y

U
 T

o
a
te

 d
re

p
tu

ri
le

 s
u

n
t 

re
z
er

v
a
te

.

Doctrinæ øi 
legæminte 101

Un ræspuns la problemele din
flinutul Jackson, Missouri
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Dumnezeu membrilor Bisericii sæ sufere persecuflii atât de
aspre øi cum avea sæ-i ajute El sæ recapete Sionul. Din
moment ce fiecare din noi se confruntæ cu dezamægiri øi
descurajare, când în viaflæ lucrurile nu se întâmplæ aøa
cum am dorit sau am sperat, aceastæ revelaflie cuprinde
instrucfliuni folositoare pentru fiecare. Mai mult, ræspun-
sul Domnului la întrebarea adresatæ de profetul Joseph ne
învaflæ mai multe despre lucrarea Sa din ultimele zile øi
despre a Doua Sa Venire. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 101

Certuri (v. 6) – dispute, neîn-

flelegeri

Invidie (v. 6) – gelozie

Au luat cu uøurinflæ (v. 8) –

au considerat cæ nu prea

aveau valoare

Indignare (v. 10–11) – mânie

justificatæ sau îndreptæflitæ

Tabernacol (v. 23) – locul

unde locuieøte Domnul

Coruptibil (v.24) – imperfect,

muritor

Mare (v. 25) – intensæ,

puternicæ

Duømænie (v. 26) – ostilitate,

uræ

Considerafli (v. 39) – socotifli

drept

Cælcatæ (v. 40) – a pæøi peste,

a dispreflui

Smerit (v. 42) – umilit

Mântuire (v. 43, 76) –

restaurare, salvare

Gard (v. 46, 51, 53–54) – zid,

o barieræ de protecflie

Schimbætorii de bani (v. 49)

– bancherii, oameni care fac

investiflii

Diferite (v. 50) – a avea idei

diferite, neînflelegeri 

Rest (v. 55, 58, 71) – un

numær ræmas

Imediat (v. 56, 60) – direct,

færæ întârziere

Mæ ræzbunafli (v. 58, 83) –

aducefli o pedeapsæ dreaptæ 

Strâns în grânare (v. 65) – pus

la adæpost în locuri de stocare

Neghinæ (v. 65–66) – buruiana

dintr-un câmp de grâne

Continuæ sæ intervinæ (v. 76)

– a cere sau a pleda pentru a

face lucrurile corecte

Constituflie (v. 77) – un set de

reguli de bazæ sau reglemen-

tæri, Constituflia Statelor Unite

Îngæduit (v. 77) – permis

Viitor (v. 78) – perioadæ de

timp care va veni

Înrobire (v. 79) – sclavie

Furia (v. 89) – supærare

Pedeapsæ (v. 89) – nenorocire,

condamnare

Administratori (v. 90) –

oameni însærcinafli cu îngriji-

rea, având øi responsabilitæfli

pentru ceva

Asupra (v. 98) – a-i se întâmpla

Sæ menflinæ revendicærile (v.

99) – sæ pæstreze dreptul de

proprietate

Doctrinæ øi legæminte 101 titlu – Unde erau sfinflii în
luna decembrie a anului 1833? 

Doctrinæ øi legæminte 101:21–22 – fiæruøi ai Sionului
Împæræflia Domnului pe pæmânt a fost comparatæ uneori cu un

cort susflinut de flæruøii acestuia (pentru exemple, vezi Isaia 54:2;

Moroni 10:31). Biserica, la fel ca øi cortul, oferæ siguranflæ øi refugiu

øi este flinutæ pe loc cu fermitate de flæruøii ei (vezi D&L 45:66–67;

82:14) – grupuri de sfinfli adunafli pentru a se învæfla øi a se susfline

unul pe celælalt. Se ræspândeøte pe toatæ suprafafla pæmântului. 

În Doctrinæ øi legæminte 101, Domnul a indicat cæ nu trebuia sæ

se adune tofli membrii Bisericii în flinutul Jackson, Missouri, pen-

tru cæ acolo nu ar fi destul loc. În schimb, membrii trebuiau sæ

se adune în flæruøii Sionului. Aceøti flæruøi sunt, de asemenea,

„locuri sfinte” unde membrii Bisericii primesc aceleaøi binecu-

vântæri ca øi aceia care locuiesc în mijlocul Sionului (vezi, de

asemenea, D&L 115:5–6). 

Doctrinæ øi legæminte 101:30 – „Vârsta unui arbore” 
Preøedintele Joseph Fielding Smith ne-a învæflat cæ în timpul

Mileniului „nu vor muri pânæ ce oamenii nu vor îmbætrâni.

Copiii nu vor muri, ci vor træi pânæ la vârsta unui arbore. Isaia

a spus cæ aceasta este de 100 de ani [vezi Isaia 65:20–22]”

(Doctrines of Salvation, 1:86–87). 
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Doctrinæ øi legæminte 101:39–40 – Sarea îøi pierde
savoarea 
Vârstnicul Carlos E. Asay, care a fost membru în Preøedinflia

celor Øaptezeci, a spus deflinætorilor preofliei: 

„Un chimist cu renume mondial mi-a spus cæ sarea nu-øi pierde

din savoare cu trecerea timpului. Savoarea se pierde prin ames-

tec øi contaminare. În mod asemænætor, puterea preofliei nu dis-

pare cu trecerea timpului; aceasta, de asemenea, s-a pierdut prin

amestec øi contaminare. 

Când un bærbat tânær sau bætrân amestecæ gândurile lui cu lite-

raturæ pornograficæ, el suferæ o pierdere din savoare. 

Când un deflinætor de preoflie amestecæ limbajul lui cu minciuni

øi blasfemie, el suferæ o pierdere de savoare. 

Când unul dintre noi urmeazæ mulflimea øi se implicæ în activi-

tæfli imorale øi folosirea drogurilor, tutunului, alcoolului øi altor

substanfle nocive, el pierde din savoare” (în Conference Report,

apr. 1980, pag. 60; sau Ensign, mai 1980, pag. 42). 

Doctrinæ øi legæminte 101:81–90 – Pilda femeii øi a
judecætorului nedrept
Dupæ primirea acestei secfliuni din Doctrinæ øi legæminte 101,

conducætorii Bisericii au cerut ajutor de la judecætorii locali. Din

nefericire, mulfli dintre ei erau bandiflii care i-au forflat pe sfinfli sæ

plece din casele lor din primul aøezæmânt. Dupæ aceea, ei au

mers înaintea Guvernatorului Dunklin din Missouri øi i-au cerut

sæ facæ dreptate. El a sugerat ca ei sæ facæ un document care sæ

cuprindæ greøelile care credeau cæ au survenit. Ei au fæcut aceas-

ta øi s-au întors la guvernator. El a fæcut prea pufline ca sæ-i ajute.

Cinci ani mai târziu, sfinflii au fost alungafli din statul Missouri

øi au apelat la preøedintele Statelor Unite, Martin Van Buren.

Profetul Joseph Smith însuøi a pledat cazul lor înaintea lui.

Profetul a scris: „În timpul øederii mele, am avut un interviu cu

preøedintele Martin Van Buren, care m-a tratat foarte insolent øi

atunci când a auzit mesajul nostru, pe care l-a ascultat cu repul-

sie, a spus: ’Domnilor, cazul dumneavoastræ este legitim, dar eu nu
pot sæ fac nimic pentru dumneavoastræ;’ øi ‘dacæ v-aø susfline, aø pierde
voturile din Missouri”(History of the Church, 4:80). 

Studierea scripturilor
Realizafli patru din urmætoarele activitæfli (A–G) în timp ce

studiafli Doctrinæ øi legæminte 101. 

Terminafli propozifliile

Folosind ceea ce afli învæflat în Doctrinæ øi legæminte 101:1–9, ter-

minafli urmætoarele propoziflii: 

1. Domnul a permis persecuflia sfinflilor în Missouri pentru cæ . . .

2. În ciuda greøelilor sfinflilor din Missouri, Domnul intenflio-

neazæ sæ . . .

3. La fel ca øi profetul Avraam, membrii Bisericii trebuiau sæ . . .

4. Dacæ membrii Bisericii nu puteau sæ îndure mustrarea, ei nu

puteau . . .

5. Sfinflii din Missouri au fost vinovafli de . . .

6. Sfinflii din Missouri au fost încefli în a-I da ascultare lui

Dumnezeu, aøa cæ El . . .

7. Când viafla este uøoaræ, unii membri ai Bisericii nu-L ascultæ

pe Domnul, dar când viafla este grea . . .

8. În ciuda eøecurilor sfinflilor din Missouri, Domnul va . . .

A

A Doua Venire a lui Isus Hristos 

În Doctrinæ øi legæminte 101, Domnul a confirmat cæ Sionul va

fi totuøi stabilit, binele va triumfa pânæ la urmæ asupra ræului øi

El se va întoarce pe pæmânt øi va inaugura mileniul dreptæflii.

Scriefli cinci întrebæri despre a Doua Venire a lui Hristos øi

despre Mileniu la care se pot da ræspunsuri din Doctrinæ øi

Legæminte 101:23–35. Dupæ fiecare întrebare, notafli ræspunsul

øi versetul unde se gæseøte. 

Explicafli simbolul

Domnul i-a comparat pe oamenii Lui cu sarea în Doctrinæ øi

legæminte 101:39–40. Gândifli-væ la diferite moduri de utilizare a

særii øi descriefli douæ moduri în care membrii Bisericii trebuie

sæ fie precum sarea (vezi, de asemenea, secfliunea „Înflelegerea

scripturilor” pentru D&L 101:39–40). 

Scriefli o pildæ modernæ

1. Dupæ studierea pildei despre un nobil øi mæslinii din

Doctrinæ øi legæminte 101:43–62, scriefli o pildæ modernæ cu

acelaøi mesaj. Includefli o versiune actualizatæ cu urmætoarele

elemente în varianta dumneavoastræ: 

Acum ce se va întâmpla?

Membrii Bisericii nu au fost supuøi astfel încât Domnul sæ-i

poatæ binecuvânta împotriva duømanilor lor, de aceea, ei trebu-

iau sæ suporte persecufliile. Ce trebuiau ei sæ facæ? Doctrinæ øi

legæminte 101:63–101 ne oferæ un sfat pentru sfinflii care au fost

alungafli din Sion øi din casele lor. Facefli un rezumat al sfatului

E

2. Aplicafli aceastæ pildæ despre nobil øi mæslini prin a ræspunde

la urmætoarele întrebæri: 

a. În ce fel membrii Bisericii de vârsta dumneavoastræ pot fi

la fel ca slujitorii din pildæ? 

b. Pe cine ar putea simboliza paznicul? 

c. Ce ar putea reprezenta turnul? 

Evenimente

1. Slujitorilor li s-a spus
sæ planteze doispreze-
ce pomi

2. Paznicilor li s-a spus
sæ fie atenfli la pericole

3. Ei au plantat mæslinii

4. Ei s-au mirat de ce au
nevoie de paznic pe
timp de pace

5. Ei au devenit leneøi øi
neascultætori

6. Un duøman a distrus
via

7. Nobilul a fost supærat
pe slujitorii lui 

8. Via a fost restauratæ

9. Fortæreafla inamicului
a fost doborâtæ

Locuri

1. Vie

2. Mæslini

3. Turn

4. Gard 

Oamein

1. Nobil 

2. Slujitori

3. Paznic

4. Duømanul

D

C

B
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Domnului sub formæ de listæ care poate fi transmisæ mai depar-

te ca o amintire pentru membri. 

Constituflia Statelor Unite

Scriefli trei afirmaflii despre constituflia Statelor Unite în baza a

ceea ce Domnul a spus în Doctrinæ øi legæminte 101:77–80. 

Ræspundefli la întrebærile inifliale

În introducerea din acest îndrumar de studiu, la Doctrinæ øi legæ-

minte 101 este un citat din profetul Joseph Smith care ne ajutæ sæ

înflelegem ce a dorit el sæ øtie de la Domnul înainte ca aceastæ

revelaflie sæ fie datæ. Facefli un rezumat al ræspunsului Domnului

la cele douæ lucruri despre care profetul considera cæ nu øtie

îndeajuns. 

Deøi profetul Joseph Smith a primit cheile preofliei necesa-
re pentru administrarea Bisericii de la Petru, Iacov øi Ioan
înainte de organizarea Bisericii (vezi D&L 27:12–13),
Domnul a revelat din ce în ce mai multe despre modul de
organizare øi administrare al Bisericii, odatæ cu creøterea
membrilor. De exemplu, în 1830 conducerea generalæ a
Bisericii era constituitæ din primul vârstnic øi al doilea
vârstnic al Bisericii (Joseph Smith øi Oliver Cowdery). În
1832 a fost organizatæ preøedinflia Înaltei preoflii (vezi
D&L 81) øi aceastæ preøedinflie a devenit, de asemenea,
Prima Preøedinflie a Bisericii în 1833. Când a fost datæ
Doctrinæ øi legæminte 102, erau aproximativ 3.000 de
membri ai Bisericii – aproape mærimea unui flæruø din pre-
zent. Prin urmare, Domnul a dat revelaflii suplimentare
privind administrarea Bisericii Sale aflate în creøtere,
îndrumându-l pe profetul Joseph Smith sæ organizeze pri-
mul Înalt consiliu. 

Acest prim Înalt consiliu al Bisericii a fost prezidat de cætre
Prima Preøedinflie øi administra lucruri care priveau toatæ
Biserica. Cu toate acestea, pe mæsuræ ce au fost organizafli alfli
flæruøi, Domnul le-a dat o revelaflie referitoare la „Înaltul con-
siliu care prezideazæ” asupra Bisericii (vezi D&L 107:33) –
care era Cvorumul celor Doisprezece Apostoli – pentru a con-
duce lucruri care priveau întreaga Bisericæ, în timp ce fiecare
flæruø a avut un „înalt consiliu permanent” (vezi D&L
107:36), care conducea lucruri ce priveau doar acel flæruø. 

Doctrinæ øi 
legæminte 102

Înaltele consilii øi
disciplina în Bisericæ

G

F

Astæzi, fiecare flæruø din Bisericæ este
prezidat de un preøedinte de flæruø øi
de doi consilieri øi ei sunt ajutafli
în îndatoririle lor de Înaltul consiliu
al flæruøului – potrivit modelului
dat în Doctrinæ øi legæminte 102.
Preøedintele Stephen L. Richards,
care a slujit în decursul vieflii lui în
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

øi în calitate de consilier în Prima Preøedinflie, a spus:
„Genialitatea administrærii Bisericii noastre constæ în admi-
nistrarea prin înalte consilii”(în Conference Report, oct.
1953, pag. 86).

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 102

Doctrinæ øi legæminte 102:2, 12–33 –
„Reglementarea dificultæflilor importante” 
Pe lângæ a ajuta în administrarea programelor Bisericii, un înalt

consiliu ajutæ øi preøedinflia flæruøului în problemele disciplinare

ale Bisericii – urmând modelul stabilit în Doctrinæ øi legæminte

102. Instrucfliuni suplimentare sunt date în Church Handbook of
Instructions. Consiliul de disciplinæ al Bisericii se reuneøte atunci

când un membru a încælcat grav principiile Evangheliei, prin

adulter, acte homosexuale, avorturi, acte criminale, apostazie sau

abuz faflæ de soflie sau copii. Unele consilii de disciplinæ se reu-

nesc la nivelul episcopiilor sau ramurilor, în timp ce cazurile

mult mai serioase sunt flinute la nivelul flæruøului sau districtului.

Aceste consilii ale Bisericii au ca scop sæ-l aducæ la pocæinflæ prin

ispæøirea lui Isus Hristos pe cel care a pæcætuit, menflinând în ace-

laøi timp integritatea Bisericii øi protecflia membrilor acesteia. 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A øi B în timp ce studiafli Doctrinæ øi

legæminte 102. 

Procese verbale (titlu) – înre-

gistrare a ceea ce s-a întâm-

plat într-o întrunire

Permanent (v. 3) – continuu

Loc vacant (v. 8) – poziflie

liberæ

Aprobat, aprobare (v. 8, 19) –

încuviinflat, acceptat, susflinut

Reunit, reunire (v. 8, 13) –

adunat la o întrunire oficialæ

Sæ tragæ la sorfli numerele
(v. 12) – sæ aibæ desemnat un

numær la întâmplare

A determina (v. 12, 34) – a

hotârî, a afla

Începând (v. 12) – pornind

Imparflial (v. 20) – corect

Pot aduce la cunoøtinflæ (v.

20) – a face cunoscut

Modificat (v. 21) – schimbat

Suficient (v. 23) – destul 

Descris mai sus (v. 24) – ceea

ce a fost scris mai înainte

A transmite (v. 26) – a trimite,

a comunica

Apel, apelare (v. 27, 31, 33) –

cerere pentru reconsiderare
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Un sistem de sprijinire

Doctrinæ øi legæminte 102:9–11 face referire la preøedintele

Bisericii. De asemenea, face referire øi la preøedintele unui flæruø.

Potrivit cu aceste versete, ce se întâmplæ dacæ preøedintele nu

poate sæ asiste sau sæ participe la un consiliu? 

Ce se întâmplæ? 

Bazându-væ pe Doctrinæ øi legæminte 102:13–29, facefli un rezu-

mat a ceea ce se întâmplæ în consiliul disciplinar al flæruøului. 

Sfinflii din flinutul Jackson, Missouri, au trecut prin multe
persecuflii în 1833. În 1834 membrii Bisericii din Missouri
i-au trimis pe Parley P. Pratt øi Lyman Wight în Kirtland,
Ohio, pentru a cæuta îndrumare de la profetul Joseph
Smith privitor la situaflia lor. Doctrinæ øi legæminte 103 a
fost datæ dupæ ce aceøti doi bærbafli au sosit øi au dat un
raport profetului. 

Cu toate cæ, Domnul a explicat în Doctrinæ øi legæminte 101
care au fost unele dintre motivele pentru care s-a permis duø-
manilor sfinflilor sæ-i izgoneascæ din Sion, conducætorii øi
membrii Bisericii au avut încæ întrebæri. Îndeosebi, unii din-
tre ei au dorit sæ øtie dacæ puteau sæ îndeplineascæ promisiu-
nea Domnului din Doctrinæ øi legæminte 101:55–60, cæ la
timpul potrivit „forfla casei [Lui] va merge øi va ræscumpæra
Sionul. A doua jumætate din Doctrinæ øi legæminte 103, a
venit ca ræspuns la aceastæ întrebare øi Domnul l-a autorizat
pe profet sæ organizeze ceea ce a ajuns sæ fie cunoscutæ ca
tabæra Sionului – un grup de 207 de bærbafli, însoflifli de 11
femei øi 11 copii, care au mærøæluit sub conducerea profetului
Joseph Smith øi care erau dornici sæ se lupte øi sæ-øi dea viafla
pentru ræscumpærarea Sionului. 

În timp ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 103, acordafli o
atenflie specialæ la ceea ce Domnul a spus la începutul reve-
lafliei øi væ va fi clar cæ Sionul nu va fi ræscumpærat prin

Doctrinæ øi 
legæminte 103
Va fi Sionul mântuit? 

B

A puterea unei armate. Sionul a fost pierdut din cauza pæcatu-
lui øi trebuie sæ fie ræscumpærat prin neprihænire. Deøi,
chiar aceastæ revelaflie a dat un sfat sfinflilor din perioada de
început pentru timpul øi circumstanflele lor, principiile pe
care le confline au o semnificaflie øi pentru noi. Noi nu am
restaurat Sionul încæ øi trebuie sæ ne pregætim ca popor, sub
îndrumarea profeflilor actuali, pentru a îndeplini lucrurile
care aparflin Sionului. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 103

Doctrinæ øi legæminte 103:15–16 – Domnul va ridica
un om asemeni lui Moise pentru a ræscumpæra Sionul
Doctrinæ øi legæminte ne învaflæ cæ preøedintele Bisericii este bær-

batul asemænætor lui Moise (vezi D&L 28:2; 107:91). 

Doctrinæ øi legæminte 103:20 – Prezenfla Domnului
va merge înainte øi împreunæ cu aceia care
ræscumpæræ Sionul
Este important sæ menflionæm cæ prezenfla Domnului este doar

cu aceia ce sunt demni de ea (vezi D&L 100:13). Prin urmare,

aceastæ revelaflie va fi împlinitæ printre aceia ce s-au pregætit spi-

ritual pentru un astfel de privilegiu. 

Studierea scripturilor
Realizafli trei din urmætoarele activitæfli (A–D) în timp ce studiafli

Doctrinæ øi legæminte 103. 

Ce s-a întâmplat? Ce se va întâmpla? 

În Doctrinæ øi legæminte 103:1–14, Domnul a vorbit despre pæca-

tele duømanilor sfinflilor precum øi despre pæcatele sfinflilor.

Având la bazæ ceea ce este scris în aceste versete, ræspundefli la

urmætoarele întrebæri: 

1. Ce au fæcut duømanii sfinflilor? De ce Domnul a permis aceasta? 

2. Ce li se va întâmpla duømanilor sfinflilor? 

3. Ce a promis Domnul sfinflilor dacæ ei vor pæstra poruncile? 

4. Ce i-a avertizat Domnul cæ se va întâmpla dacæ nu vor fline

poruncile? 

A

Îndeplinire (v. 1) – perfor-

manflæ, realizare

Le-am permis (v. 3) – i-am

læsat sæ facæ aceasta

Precepte (v. 4) – reguli pentru

fapte

A decreta un decret (v. 5–6,

11) – a lua o hotærâre oficialæ

Victorios (v. 6–8) – a câøtiga

Respectat (v. 7–8) – a se

supune

Nu vor înceta de a învinge
(v. 7) – nu vor fi oprifli sæ obfli-

næ victorii

Supuse (v. 7) – cucerite,

învinse

Suferinflæ (v. 12–13) – încer-

cæri, necazuri

Brafl întins (v. 17) – un termen

simbolic ce se referæ la impli-

carea activæ a lui Dumnezeu –

folosind puterea Lui (simboli-

zatæ prin mâna Lui) în favoa-

rea poporului Lui

A ræzbuna (v. 25–26) – a admi-

nistra o pedeapsæ justificabilæ

Grupuri (v. 30) – un numær

de oameni organizafli

Poate (v. 32–33, 35) – posibil
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Crearea legæturilor

Notele de subsol din scripturile dumneavoastræ aratæ Doctrinæ

øi legæminte 35:24 ca referinflæ la Doctrinæ øi legæminte 103:7 øi

Doctrinæ øi legæminte 58:4 ca referinflæ la Doctrinæ øi legæminte

103:12. Citifli aceste referinfle øi explicafli semnificaflia lor pentru

versetele din Doctrinæ øi legæminte 103. 

Comparafli

În Doctrinæ øi legæminte 103:15–21, Domnul l-a comparat pe

preøedintele Bisericii cu Moise (vezi, de asemenea, D&L 28:2;

107:91). Facefli o listæ cu modurile prin care preøedintele

Bisericii conduce poporul lui Dumnezeu „la fel ca Moise”. 

Creafli un afiø de înscriere

Dupæ ce a fost primitæ Doctrinæ øi legæminte 103, conducætorii

Bisericii au început sæ se înscrie în tabæra Sionului. Luafli în con-

siderare ce s-a spus despre tabæra Sionului în Doctrinæ øi legæ-

minte 103:22–36 øi în introducerea la Doctrinæ øi legæminte 103

din acest îndrumar de studiu øi imaginafli-væ cæ facefli parte din

comitetul de înscriere pentru tabæra Sionului în Kirtland, Ohio.

În caietele dumneavoastræ, desenafli un afiø fæcând un apel la

oameni pentru a se alætura acestei armate speciale. 

În 1832, cu doi ani înainte ca sæ dea revelaflia din Doctrinæ
øi legæminte 104, Domnul i-a organizat pe conducætorii
Bisericii din Ohio øi Missouri în „ordinul unit” (vezi D&L
82:11–12). Ordinul unit nu era similar cu legea consacrærii.
Era un mod de a pune în practicæ legea consacrærii. 

Dificultæflile economice din Kirtland, Ohio øi persecufliile din
Missouri au fæcut din ce în ce mai dificilæ continuarea ordinului
unit aøa cum a fost organizat iniflial. Conducætorii Bisericii au
reflectat asupra a ceea ce trebuia sæ facæ, iar Domnul a dat Doctrinæ
øi legæminte 104. În aceastæ revelaflie, El a revizuit unele principii
importante din legea consacrærii øi a reorganizat ordinul unit pen-
tru a face faflæ greutæflilor pe care le-a întâmpinat Biserica în acea
perioadæ – incluzând separarea conducætorilor din Missouri øi Ohio
în ordine sau organizaflii separate. Conducætorii Bisericii care au
participat în primul ordin unit au învæflat multe din experienfla lor
øi au fost pregætifli sæ aplice legea consacrærii în noi moduri. 

Doctrinæ øi 
legæminte 104

„În felul Meu” 

D

C

B

Biserica nu organizeazæ în prezent ordine unite aøa cum a
fæcut în perioada de început. Astæzi noi facem faflæ nevoilor
financiare ale Bisericii prin plata zeciuielii øi a altor donaflii,
incluzând donafliile de post. Noi îi ajutæm pe alflii prin
eforturi umanitare øi prin fonduri asigurate de membri.
Principiile predate în Doctrinæ øi legæminte 103 se aplicæ
pânæ în zilele noastre prin plata zeciuielilor øi a donafliilor
noastre „în felul propriu [al Domnului]” (D&L 104:16). 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 104

Doctrinæ øi legæminte 104:13–18, 55–56 – Toate
lucrurile aparflin Domnului
Vârstnicul Spencer W. Kimball, pe atunci membru al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, a istorisit urmætoarea povestire care

demonstreazæ cæ noi uitæm câteodatæ cæ tot ce avem, vine de la

Domnul øi îi aparfline Domnului: 

Imuabilæ (v. 2) – neschimbæ-

toare 

Aproape (v. 3, 59) – lângæ, în

apropiere

Læcomie (v. 4, 52) – egoism,

aviditate 

Înøelætoare (v. 4, 52) – nesin-

cere, false

Lovituri (v. 9–10) – chinuri,

persecuflii 

Administrator (v. 13, 56–57,

74, 77, 86) – persoanæ care are

responsabilitæfli pentru ceva

Administraflie (v. 11–12, 20,

22, 24, 30, 32, 37, 40–41, 44, 54,

63, 68, 72–73, 75) – responsabi-

litæflile unui administrator

Responsabil (v. 13) – cel care

dæ socotealæ øi este ræspunzæ-

tor pentru ce se întâmplæ

Lucrarea mâinii (v. 14) –

creaflia 

Abundenflæ (v. 18) – o cantitate

mare, beløug

Tæbæcærie (v. 20) – locul în

care se prelucreazæ pieile

animalelor 

Centru comercial (v. 39–41) –

magazin universal

Considerat (v. 45) – socotit

Vistierie (v. 60–62, 64–69, 71) –

un loc unde se pæstreazæ bani

sau alte valori 

Cu excepflia (v. 63) – în afaræ de

Beneficii (v. 64–65) – venit,

profituri

Semn (v. 75) – simbol

Indicat (v. 81) – comunicat,

spus

Garanflii (v. 85) – ofertæ de gaj

pentru a restitui un împrumut
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„Într-o zi un prieten de-al meu a dorit sæ merg cu el la ferma lui.

El a deschis uøa unui autoturism nou, s-a urcat la volan øi a

spus: ‘Îfli place noua mea maøinæ?’ Noi am mers în confortul

oferit de aerul condiflionat printr-o regiune de la flaræ spre o casæ

elegantæ aøezatæ în peisajul pitoresc øi el a spus færæ sæ-øi ascun-

dæ mândria: ‘Aceasta este casa mea’. . . .

“. . . Cu gesturi largi ale mâinii, el se fælea: ‘Toatæ suprafafla asta

de la pâlcul de copaci, pânæ la lac, de la mal pânæ la clædirile

fermei – totul este al meu. Øi cireada de vite de pe pæøune – øi

aceea este a mea’. . . .

Aceasta s-a întâmplat cu mulfli ani în urmæ. Mai târziu mi-am

væzut prietenul mort printre mobila luxoasæ din casa lui ca un

palat. . . . Eu am vorbit la înmormântarea lui øi am urmat corte-

giu [în procesiunea funeraræ] de la bucata aceea de pæmânt pe

care o revendica ca fiind a lui, pânæ la mormântul lui, o suprafa-

flæ dreptunghiularæ de lungimea unui om înalt øi de læflimea

unuia de proporflii mai mari. 

Recent am væzut aceeaøi proprietate, galbenæ de cereale, verde de

lucernæ, albæ de la bumbac, aparent nepæsætoare faflæ de cel ce pre-

tinsese cæ o deflinea” (Faith Precedes the Miracle [1972], 281–284). 

Doctrinæ øi legæminte 104:78–83 – „Plætifli toate
datoriile voastre” 
Preøedintele Heber J. Grant a spus: „Dacæ existæ ceva care va

aduce pace øi mulflumire în inima omeneascæ øi în familie, aceas-

ta este sæ træim potrivit cu posibilitæflile noastre øi dacæ existæ un

lucru care este asupritor, descurajator øi deprimant, acesta este sæ

ai datorii øi obligaflii cærora nu le pofli face faflæ” (address at Relief

Society conference [6 April 1932], în Relief Society Magazine, mai

1932, pag. 302). 

Studierea scripturilor
Realizafli trei din urmætoarele activitæfli (A–D) în timp ce studiafli

Doctrinæ øi legæminte 104. 

Selectafli cuvintele cheie 

În Doctrinæ øi legæminte 104:1–10, Domnul a dat o avertizare

aspræ celor ce îøi încalcæ legæmintele. Alegefli cinci cuvinte din

acele versete despre care credefli cæ sunt importante în conformi-

tate cu ce a predicat Domnul. Scriefli fiecare cuvânt în caietul

dumneavoastræ øi explicafli de ce credefli cæ este important. 

Calea Domnului, partea 1

Mulfli oameni suferæ din lipsa mâncærii, adæpostului øi îngrijirii

medicale – printre alte lucruri. Øi sunt multe idei despre cum sæ

soluflionæm aceste probleme. În Doctrinæ øi legæminte 104:11–18,

Domnul a spus cæ El are o cale de a rezolva aceste probleme. 

1. Citifli cu atenflie aceste versete øi facefli în caietele dumnea-

voastræ o listæ care sæ le cuprindæ: 

a. Adeværuri despre care Domnul a spus cæ sunt importante

pentru a ne îngriji de aceia aflafli în nevoi. 

b. Atitudini care, dacæ sunt adoptate de mai mulfli dintre noi,

ar aduce schimbæri importante problemelor curente. 

c. Acfliuni ce vor rezolva problemele. 

2. Facefli o listæ cu cel puflin trei moduri în care Biserica ne dæ

oportunitæfli de a face ceea ce Domnul ne-a sfætuit în aceste

versete. 

B

A

Completafli un tabel

Cu toate cæ Domnul a reorganizat ordinul unit iniflial, El nu a

schimbat principiul veønic al consacrærii øi administrærii. În

Doctrinæ øi legæminte 104:19–46, Domnul a dat câtorva frafli

instrucfliuni specifice referitor la administrarea lor. În caietele

dumneavoastræ, facefli un tabel similar cu cel ce urmeazæ øi

completafli-l cu ceea ce citifli în Doctrinæ øi legæminte 104. 

Calea Domnului, partea 2

Când oamenii fac datorii, ei cautæ uneori, un mod uøor, rapid

sau miraculos pentru a scæpa de aceastæ obligaflie. Probabil cæ ei

se simt deprimafli, realizând cæ este dificil sæ plæteascæ datorii

mari øi cæ aceasta ar putea dura mulfli ani. În Doctrinæ øi legæ-

minte 104:78–83, Domnul a oferit modul Lui de a ieøi din datorii

– nu neapærat un mod uøor sau rapid, dar un mod sigur. În caie-

tele dumneavoastræ explicafli sfatul dat de Domnul referitor la

ieøirea din datorii øi cum putem sæ-l aplicæm øi noi astæzi. 

În Doctrinæ øi legæminte 103:22–35, Domnul a dat porunci
pentru organizarea taberei Sionului, o organizaflie care trebu-
ia sæ mærøæluiascæ spre Missouri øi sæ-i ajute pe sfinflii care
au fost alungafli din casele lor (vezi introducerea la D&L 103
din acest îndrumar pentru studiu, pag. 117). Guvernatorul
Dunklin din Missouri a promis conducætorilor Bisericii cæ
armata statului lui îi va ajuta pe sfinfli sæ se întoarcæ la case-
le, proprietæflile øi afacerile lor. El, de asemenea, a sugerat cæ
sfinflii ar avea nevoie de o grupare militaræ proprie pentru
a le proteja drepturile dupæ ce se vor întoarce în flinutul
Jackson. Tabæra Sionului trebuia sæ fie acea grupare militaræ. 

Cu toate acestea, datoritæ presiunii exercitate de duømanii
sfinflilor, guvernatorul øi-a schimbat pærerea cu privire la
ajutarea sfinflilor cu armata statului. Când a luat el aceastæ
decizie, tabæra Sionului mærøæluia deja spre Missouri. Dupæ 

Doctrinæ øi 
legæminte 105

Tabæra Sionului

D

Promisiuni Instrucfliuni Persoanæ
Doctrinæ øi

legæminte 104

v. 20–23

v. 24–26

v. 27

v. 28–33

v. 34–38

v. 39–42

v. 43–46

C
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ce au ajuns în Missouri, Parley P. Pratt, membru al taberei
Sionului øi mai târziu, unul dintre primii apostoli din
aceastæ dispensaflie, îøi aducea aminte: „Noi am avut un
interviu cu guvernatorul, care a admis færæ probleme juste-
flea acestei cereri, dar ne-a spus sincer cæ el nu va îndræzni
sæ încerce sæ execute legile referitoare la aceasta, din teama
de a nu inunda [îngropa] toatæ flara în ræzboi civil øi værsa-
re de sânge. El ne-a sfætuit sæ abandonæm [sæ renunflæm] la
drepturile noastre, de dragul pæcii øi sæ vindem pæmânturile
noastre de pe care fusesem izgonifli” (Autobiography of

Parley P. Pratt [1985], pag. 94). 

Cei din tabæra Sionului suferiseræ foamete, sete, vreme rea,
boli øi lipsa adæpostului pe parcursul marøului lor de aproa-
pe 1000 de mile. A fost dificil pentru ei sæ se gândeascæ la
renunflare dupæ un astfel de efort øi suferinflæ. Profetul
Joseph Smith a cerut sfat Domnului, care a venit în revelaflia
din Doctrinæ øi legæminte 105. În aceastæ revelaflie, Domnul
a dat informaflii suplimentare pentru ce Sionul nu va fi ræs-
cumpærat în acea perioadæ øi ce trebuia sæ se întâmple înain-
te ca Sionul sæ fie ræscumpærat. Domnul le- a spus, de
asemenea, membrilor taberei Sionului cæ El le-a acceptat
sacrificiul lor øi cæ îi va binecuvânta pentru ceea ce ei erau
dispuøi sæ facæ. Un an mai târziu, când Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli øi primul Cvorum al celor Øaptezeci au
fost organizate, majoritatea membrilor acestora erau bærbafli
care au mærøæluit în tabæra Sionului, care au demonstrat
loialitatea lor øi care au petrecut o perioadæ considerabilæ de
timp când mærøæluiau învæflând øi respectându-l pe profetul
Joseph Smith. 

Dumneavoastræ v-afli fi oferit sæ mergefli 1000 de mile?
Uneori, noi învæflæm cel mai mult atunci când ne oferim
voluntari pentru ajuta la rezolvarea sarcinilor grele. Domnul
avea nevoie de bærbafli deosebifli pentru a conduce Biserica.
Tabæra Sionului le-a oferit oportunitatea celor mai mulfli cre-
dincioøi de a fi încercafli øi verificafli în hotærârea lor de a
ajuta în aceastæ lucrare. Care sunt unele dintre experienflele
care-i pregætesc astæzi pe viitorii conducætori? 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 105

Doctrinæ øi legæminte 105 titlu – o scurtæ istorie a
taberei Sionului
Dupæ ce Domnul a dat sfatul de a recruta bærbafli pentru tabæra

Sionului (vezi D&L 103), conducætorii Bisericii nu au pierdut

timpul øi au fæcut pregætiri. Mulfli oameni din Kirtland, Ohio, s-

au oferit, cu curaj, voluntari pentru ceea ce pærea sæ fie o che-

mare cu un pericol mare – gloatele i-au tratat cu brutalitate pe

sfinflii din Missouri øi au ameninflat sæ facæ aceasta din nou.

Heber C. Kimball, care a fost mai târziu chemat ca unul dintre

primii apostoli ai acestei dispensaflii, a exprimat sentimentele

multora din acea perioadæ: „Noi am început în data de 5 mai

(1834) øi cu adeværat aceasta a fost o dimineaflæ solemnæ pentru

mine. Eu mi-am luat ræmas bun de la soflie, copii øi prieteni,

neøtiind dacæ îi voi revedea vreodatæ în trup, pentru cæ eu

însumi øi fraflii am fost ameninflafli în acel flinut øi în Missouri de

duømanii noøtri, cæ ei ne vor distruge øi ne vor extermina de pe

acel pæmânt” (în Orson F. Whitney, Life of Heber C. Kimball
[1945], pag. 40). Aceia care au ræmas în Kirtland au acceptat sæ

ajute familiile bærbaflilor ce s-au oferit voluntari. 

Aceastæ „armatæ a lui Israel” (D&L l105:26) a început sæ mærøæ-

luiascæ la începutul lunii mai. Pe parcursul drumului lor li s-au

alæturat noi recrufli din Ohio, Michigan øi Illinois. Ei au pæstrat o

ordine militaræ, trezindu-se la patru dimineafla øi mærøæluind nu

mai puflin de treizeci øi cinci de mile pe zi. Ei au participat øi la

instrucflii militare, dar spre deosebire de alte armate, ei au alocat

øi timp pentru rugæciune, cântece øi studiul Evangheliei. 

Provizii (titlu) – rezerve

Înzestrafli, înzestrare (v. 11–12,

18, 33) – binecuvântafli cu un

dar spiritual

A pustii (v. 15) – a ruina, a

distruge

A batjocori (v. 15) – a lua în

derâdere lucruri sacre øi pioase

În acord (v. 24) – în armonie cu 

A executa, executat (v. 25, 34)

– a face sæ se întâmple

A repara (v. 25) – a corecta, a

îndrepta

Constrânse (v. 32) – silite,

forflate

Steag (v. 39) – drapel, stindard
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Din nefericire, unii dintre bærbafli s-au plâns de suferinflele lor

sau faflæ de deciziile luate de conducætorii lor. O datæ, disensiu-

nea a fost atât de mare, încât profetul Joseph Smith i-a avertizat

cæ înainte de a pleca din tabæræ în ziua urmætoare, ei vor vedea

semnele de nemulflumire ale Domnului faflæ de ei. În ziua urmæ-

toare, aproape fiecare cal din tabæræ era bolnav sau øchiopæta.

Profetul le-a spus atunci cæ dacæ se vor umili, pocæi øi vor fi

unifli ca un grup, animalele lor se vor însænætoøi imediat. Pânæ

la amiazæ toate animalele s-au însænætoøit, cu excepflia acelui

om care øi-a pæstrat amæræciunea lui øi se stræduia sæ-i stârneas-

cæ øi pe aceialalfli. 

Pentru aceia mai mulfli bærbafli din tabæra Sionului, toværæøia

strânsæ cu profetul lui Dumnezeu fæcea ca toate suferinflele ce le-

au îndurat sæ merite. Mulfli ani mai târziu, Vârstnicul Wilford

Woodruff, pe atunci membru al Cvorumului celor Doisprezece

Apostoli, a depus mærturie: „Noi am câøtigat o experienflæ pe care

nu puteam s-o cæpætæm în nici un alt mod. Noi am avut privile-

giul de a vedea fafla profetului øi am avut privilegiul de a cælætori

mii de mile împreunæ cu el øi de a vedea cum lucra Spiritul

Domnului cu el, precum øi revelafliile date de Isus Hristos lui øi

împlinirea acestor revelaflii”(în Journal of Discourses, 13:158). 

Fishing River

Vorbind despre aceastæ experienflæ din tabæra Sionului, preøedin-

tele Brigham Young a spus: „Când m-am întors din acea misiune

în Kirtland, un frate mi-a spus: ‘Frate Brigham, ce afli obflinut

dumneavoastræ din aceastæ cælætorie?’ Am ræspuns: ‘Doar lucrul

pentru care am plecat; dar nu aø schimba înflelegerea pe care am

obflinut-o în aceastæ perioadæ a anului pentru tot flinutul Geauga

[flinutul în care locuia el]; pentru cæ proprietæflile øi minele cu

bogæflii nu pot fi comparate cu valoarea cunoaøterii” (în Journal of
Discourses, 2:10). 

În timp ce tabæra Sionului ajungea în Missouri, duømanii lor

erau pregætifli sæ-i întâlneascæ. În timp ce fæceau pregætiri pentru

a-øi face tabæra lângæ Fishing River (acolo unde a fost primitæ

revelaflia din D&L 105), un grup de locuitori din Missouri a intrat

cælare în tabæræ. Profetul Joseph Smith a consemnat: „Cinci bær-

bafli înarmafli cu pistoale au intrat cælare în tabæra noastræ øi ne-

au spus cæ noi ‘vom vedea iadul înainte de a se face dimineaflæ;’

øi înjuræturile lor au arætat toatæ duømænia demonilor. Ei ne-au

spus cæ øaizeci de bærbafli veneau din Richmond, flinutul Ray øi

alfli øaptezeci din flinutul Clay, pentru a se alætura gloatei din

flinutul Jackson, care jurase o distrugere totalæ”(History of the
Church, 2:102–103). Cu toate acestea, profetul i-a liniøtit pe mem-

brii taberei Sionului øi le-a promis cæ Domnul îi va proteja. Peste

puflin timp, a început o furtunæ extrem de puternicæ. În timp ce

mulfli din tabæra Sionului au gæsit un adæpost într-o veche biseri-

cæ baptistæ din apropiere, furtuna a distrus planurile membrilor

gloatei, care au renunflat la lupta cu „armata mormonæ”. 

Unii au fost dezamægifli de revelaflia Domnului în Doctrinæ øi

legæminte 105 care spunea sæ nu lupte øi au cârtit împotriva pro-

fetului øi a Domnului. Ca rezultat, o epidemie de holeræ a cuprins

toatæ tabæra. Paisprezece oameni au murit, inclusiv unii dintre

aceia care au ræmas credincioøi. Uneori øi aceia drepfli suferæ când

sunt oameni nedrepfli în mijlocul lor. Profetul Joseph Smith a pro-

mis cæ dacæ rebelii se vor umili øi se vor pocæi, epidemia va înce-

ta. Cuvintele lui au fost împlinite. 

Poate cæ tabæra Sionului nu a realizat ceea ce unii membrii cre-

deau cæ trebuia sæ realizeze, dar Domnul a spus în Doctrinæ øi

legæminte 105:19, cæ aceasta a slujit ca o „încercare a credinflei

lor”. Unii nu au trecut testul øi au pæræsit Biserica, în timp ce,

aceia credincioøi au fost întærifli de experienfla lor. Nouæ din pri-

mii Doisprezece Apostoli din aceastæ dispensaflie au fost membri

ai taberei Sionului, împreunæ cu primii øapte preøedinfli ai celor

Øaptezeci øi alfli øaizeci øi trei de membrii ai Primului Cvorum al

celor Øaptezeci. Se pare cæ Domnul a folosit acea experienflæ pen-

tru a aræta cine a fost credincios øi în cine putea sæ aibæ El încre-

dere (vezi, de asemenea, D&L 105:35). 

Studierea scripturilor
Realizafli douæ din urmætoarele activitæfli (A–D) în timp ce

studiafli Doctrinæ øi legæminte 105. 

Facefli o listæ

1. În Doctrinæ øi legæminte 105:1–6, Domnul trece din nou în

revistæ „pæcatele oamenilor Mei, øi vorbesc de Bisericæ øi nu

de persoane”, ceea ce nu i-a læsat sæ vadæ Sionul clædindu-se

în acea perioadæ. Studiafli versetele acestea øi facefli o listæ cu

ceea ce a spus Domnul cæ nu au fæcut oamenii. Explicafli ce

credefli cæ facem noi astæzi în Bisericæ pentru a stabili mai din

plin cauza Sionului. 

2. În versetele 9–12 øi 31, Domnul a explicat mai multe despre

ceea ce au nevoie membrii Bisericii pentru a clædi Sionul. Nu

era ceva ce ei au fæcut greøit, ci era ceva ce nu fæcuseræ încæ.

Explicafli ce trebuia sæ facæ Biserica. 

3. Din ceea ce afli învæflat din aceste versete, explicafli ce facefli

dumneavoastræ sau ce credefli cæ ar trebui sæ facefli pentru a

ajuta la stabilirea cauzei Sionului. 

Dafli un exemplu

Dafli un exemplu despre efectul pe care l-a avut principiul pre-

dat în Doctrinæ øi legæminte 105:6 în viafla dumneavoastræ sau în

viafla altcuiva. 

Ce le-afli spune? 

Imaginafli-væ cæ afli avut ocazia de a vorbi urmætorilor trei mem-

brii din tabæra Sionului. (Probabil vefli dori sæ recitifli scurtul

istoric ce se gæseøte în secfliunea „Înflelegerea scripturilor”) În

primul rând, gândifli-væ la ce ar fi putut spune fiecare dintre ei

dupæ ce profetul Joseph Smith le-a spus ceea ce Domnul a reve-

lat în Doctrinæ øi legæminte 105:17–19. Dupæ aceasta, scriefli ce

afli spune fiecæruia din ei. 

C

B

A
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Tabæra Sionului

1. Un tatæ în floarea vârstei care este frustrat pentru cæ se simte

trædat de conducætorii sæi øi pentru cæ a mers o mie de mile

degeaba. 

2. Un membru mai în vârstæ cæruia i s-a pærut dificilæ aceastæ

experienflæ, dar care a fost mereu gata sæ facæ ceea ce i s-a

cerut øi se simflea recunoscætor pentru aceastæ experienflæ. 

3. Un membru tânær, necæsætorit – proaspæt convertit – care se

simte puflin descurajat datoritæ modului de comportare a unor

membrii din tabæræ în timpul marøului lor øi se întreabæ dacæ

trebuie sæ ræmânæ în aceastæ Bisericæ nouæ. 

Ce sæ facem øi ce sæ nu facem

1. Facefli douæ liste din ceea ce afli citit în Doctrinæ øi legæminte

105:23–40. În prima, enumerafli ce le-a spus Domnul sfinflilor

sæ facæ „în regiunile dimprejur” (Missouri). În a doua, enume-

rafli ce le-a spus sæ nu facæ. 

2. Alegefli un punct din aceste liste øi explicafli cum se mai aplicæ

øi în prezent în Bisericæ. 

În timp ce erau recrutafli oameni øi erau adunafli bani pentru
tabæra Sionului la începutul anului 1834, profetul Joseph
Smith a vizitat diferite ramuri ale Bisericii. În acest timp, el

Doctrinæ øi 
legæminte 106
„Ca un hofl noaptea” 

D

a stat în Freedom, New York, cu Warren, fratele cel mai
mare a lui Oliver Cowdery, care s-a alæturat Bisericii în
1831. Mai târziu, în timpul unei luni pe care profetul a des-
cris-o ca fiind foarte încærcatæ (vezi History of the Church,
2:170), el a primit aceastæ revelaflie din Doctrinæ øi legæmin-
te 106, adresatæ lui Warren Cowdery. 

În timp ce citifli Doctrinæ øi legæminte 106, gândifli-væ la
chemærile pe care le-afli primit øi cum pot fi aplicate în che-
mærile dumneavoastræ cuvintele Domnului care i-au fost
spuse lui Warren referitor la chemarea lui. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 106

Studierea scripturilor
Realizafli douæ din urmætoarele activitæfli (A–C) în timp ce

studiafli Doctrinæ øi legæminte 106. 

O chemare de a sluji

1. Ce chemare i-a dat Domnul sæ facæ lui Warren Cowdery în

Doctrinæ øi legæminte 106? 

2. Din ceea ce a spus Domnul, de ce credefli cæ aceastæ chemare

era importantæ? 

3. Facefli o listæ cu ceea s-a spus în revelaflie cæ ar putea face fra-

tele Cowdery pentru a gæsi alinare øi încurajare. Alegefli douæ

puncte din lista dumneavoastræ øi explicafli cum credefli cæ l-ar

fi putut ajuta. 

Punefli în aplicare øi pentru
dumneavoastræ 

Descriefli douæ moduri din Doctrinæ øi legæminte 106 care væ pot

fi aplicate dumneavoastræ în chemærile pe care le primifli în

Bisericæ. 

Observafli diferenfla

În Doctrinæ øi legæminte 106:4–5, Domnul a vorbit despre douæ

grupuri diferite de oameni øi despre a Doua Sa Venire. Care

sunt acele douæ grupuri? Care este diferenfla dintre ele, referitor

la a Doua Venire? 

C

B

A

Învecinate (v. 2) – locuiesc

alæturi, lângæ

Încingefli-væ coapsele (v. 5) –

pregætifli-væ 

Sceptru (v. 6) – baston sau

toiag care simbolizeazæ auto-

ritatea de a conduce

Mândrie (v. 7) – dorinflæ de a

avea lucruri care nu au valoa-

re veønicæ
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Ce øtifli dumneavoastræ despre preoflie? De exemplu: Care
sunt puterile øi autoritæflile preofliei aaronice, comparate cu
cele din preoflia lui Melhisedec? Care sunt diferitele oficii
din fiecare preoflie øi cum sunt ele organizate? De ce este
necesaræ preoflia? 

Putefli sæ gæsifli ræspunsuri la multe întrebæri referitoare la
preoflie în Doctrinæ øi legæminte 107. Aceastæ revelaflie a fost
datæ Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, la scurt timp
dupæ ce au fost chemafli în 1835. (O listæ cu aaceia primi
apostoli din aceastæ dispensaflie se aflæ în „Mærturia celor
doisprezece apostoli despre veridicitatea cærflii Doctrinæ øi
legæminte”, de la începutul Doctrinei øi legæmintelor.)
Aceøti bærbafli au mers la profetul Joseph Smith pentru a
cæuta mai multæ înflelegere referitor la chemærile lor de a
conduce preoflia Bisericii øi munca Domnului pe pæmânt.
Aceastæ revelaflie, este similaræ în parte cu un ghid al preofli-
ei pentru aceastæ dispensaflie. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 107

Ordin (v. 3, 9–10, 29, 40–41,

71, 73, 76) – organizarea auto-

ritæflii preofliei lui Dumnezeu

Anexe (v. 5, 14) – ataøæri,

adæugæri

A administra (v. 8,12, 20) – a

îndruma øi a conduce

Oficii (v. 9–12, 17, 33) – func-

flie, act

Loc (v. 11) – poziflie

Conferitæ lui (v. 13) – datæ lui

Chei (v. 15–16, 18, 20, 35, 70,

76) – dreptul de a prezida øi

de a îndruma

Comuniune (v. 19) – a comu-

nica, a vorbi cu

Comuniune (v. 19) – prietenie

strânsæ

Mijlocitor (v. 19) – persoanæ

care încearcæ sæ aducæ împreu-

næ într-o relaflie de pace doi

indivizi sau grupuri ce au

diferenfle de opinii

Special (v. 25) – a fi diferit de

alflii într-un anumit mod

Unanimitate (v. 27) – unifli în

acord total

Validitate (v. 27) – autoritate

Cumpætare (v. 30) – auto-

control

Beløug (v. 31 – cantitæfli mari,

abundenflæ

Doctrinæ øi 
legæminte 107

O revelaflie despre preoflie

Doctrinæ øi legæminte 107:1, 6 – preoflia leviticæ
În timpul lui Moise, preoflia lui Melhisedec a fost luatæ de la israe-

lifli øi numai preoflia mai micæ (sau aaronicæ) a continuat printre ei

( vezi D&L 84:23–26). Acea preoflie era conferitæ numai bærbaflilor

din tribul lui Levi – astfel a devenit cunoscutæ øi ca preoflia levifli-

lor. Dupæ cum se aratæ în Doctrinæ øi legæminte 107:1, drepturile øi

autoritæflile preofliei leviflilor fac parte din preoflia aaronicæ. 

Doctrinæ øi legæminte 107:2 – Marele înalt preot
Melhisedec 

Pentru a citi despre Melhisedec,

vezi TJS, Geneza 14:25–40 (în

anexæ „Selecflii din Traducerea

lui Joseph Smith” înainte de

secfliunea cu hærfli a Ghidului
pentru scripturi); Alma 13:14–19;

Doctrinæ øi legæminte 84:6–14;

øi Ghidul pentru scripturi

„Melhisedec”, pag. 130.

Doctrinæ øi legæminte 107: 5 – Preoflia este mai mare
decât oricare din oficiile sale
Elder Bruce R. McConkie, care a fost membru al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, ne-a învæflat: 

„Preoflia este mai mare decât oricare din oficiile sale. Nici un oficiu
nu adaugæ putere, demnitate sau autoritate la preoflie. Toate oficiile
dobândesc drepturile, prerogativele, binecuvântærile øi puterile lor
din preoflie. Acest principiu poate fi reprezentat prin divizarea

unui cerc în segmente. Preoflia este cercul; segmentele cercului

sunt chemærile sau oficiile în preoflie. Orice persoanæ care slu-

jeøte în segmentul cercului trebuie sæ posede puterea întregu-

lui cerc. Nimeni nu poate sæ deflinæ un oficiu al preofliei færæ ca

sæ deflinæ mai întâi preoflia. 

„În acest fel preoflia este conferitæ persoanelor demne øi ele sunt

rânduite dupæ aceea la oficiile preofliei; øi astfel toate oficiile din

preoflie øi din Bisericæ sunt în special desemnate ca anexe la preo-

flie; aceasta înseamnæ cæ ele cresc din preoflie, ele sunt suplimen-

tare la aceasta, ele sunt mai mici ca importanflæ decât preoflia. . . .

În afaræ de aceasta, nu exista avansare de la un oficiu la altul în

cadrul Preofliei lui Melhisedec. Fiecare vârstnic defline la fel de

multæ preoflie cât un apostol sau cât preøedintele Bisericii, chiar

dacæ aceste oficii din urmæ deflin desemnæri administrative mai

mari în împæræflie” (Mormon Doctrine, 595–596). 

Doctrinæ øi legæminte 107:15–17, 68–73 – „Un
adeværat descendent a lui Aaron” 

Preøedintele Joseph Fielding Smith ne-a învæflat: „Sunt unii bær-

bafli în Bisericæ care au fost binecuvântafli de patriarhi øi declarafli

Înaltul consiliul care cælæto-
reøte (v. 38) – Cvorumul celor

Doisprezece Apostoli

Slujitori evanghelici (v. 39) –

patriarhi 

Rest (v. 53) – un numær ræmas

Acordat (v. 53, 92) – a face un

dar, a dona

Arhanghel (v. 54) – înger cu

statutul cel mai ridicat

Scutit (v. 81, 84) – scuzat, nu

este ræspunzætor sau res-

ponsabil

Solemnitate (v. 84) – seriozi-

tate, demnitate

Edificând (v. 85) – întærind,

construind

Leneø (v. 100) – trândav 
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descendenfli ai lui Levi, dar ei nu au fæcut nici o revendicare asu-

pra oficiului de episcop, pentru cæ revelaflia care conduce aceastæ

situaflie spune un descendent adeværat a lui Aaron øi nu al lui

Levi. Evident, existæ o oaste mare de bærbafli care sunt descen-

denfli ai lui Levi, dar nu a lui Aaron” (Doctrines of Salvation, 3:92). 

Doctrinæ øi legæminte 107:23–38 – Cvorumurile sunt
„Egale în autoritate” 
În Doctrinæ øi legæminte 107:24, Domnul a spus cæ la moartea

preøedintelui Bisericii, Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

„este egal în autoritate øi putere” cu Prima Preøedinflie. Este

aøa pentru cæ ei sunt profefli, væzætori øi revelatori øi deflin chei-

le împæræfliei lui Dumnezeu pe pæmânt. Cu toate acestea, Aceia

Doisprezece Apostoli lucreazæ, dupæ cum ne învaflæ versetul

33, „sub îndrumarea” Primei Preøedinflii. 

Aceia Øaptezeci sunt „egali în autoritate cu aceia Doisprezece”

(D&L 107:26). Observafli cæ scripturile nu ne învaflæ cæ ei sunt

egali în putere cu Aceia Doisprezece Apostoli, pentru cæ Aceia

Øaptezeci nu deflin cheile împæræfliei lui Dumnezeu pe pæmânt.

Totuøi, ei sunt autoritæfli generale ale Bisericii la fel cum sunt

Aceia Doisprezece øi Prima Preøedinflie. Astfel, când lucreazæ

„sub conducerea Celor Doisprezece” (v. 34), ei sunt egali în

autoritate în Bisericæ (de aici øi titlu de „Autoritate Generalæ”).

În aceastæ calitate ei pot sæ ajute la „formarea Bisericii øi la

reglarea tuturor afacerilor” Bisericii din toatæ lumea (v. 34).

Studierea scripturilor
Realizafli cinci din urmætoarele activitæfli (A–H) în timp ce

studiafli Doctrinæ øi legæminte 107. 

Obflinefli o mai mare cunoaøtereGa

1. Potrivit cu Doctrinæ øi legæminte 107:1–4, de ce preoflia mai

mare este numitæ Preoflia lui Melhisedec? 

2. Citifli referinflele date pentru Melhisedec în secfliunea

„Înflelegerea scripturilor” din Doctrinæ øi legæminte 107:2.

În caietele dumneavoastræ, scriefli ceea ce învæflafli despre

Melhisedec care aratæ cæ deflinerea preofliei care-i poartæ

numele este o onoare. 

Scriefli un chestionar

Folosind ceea ce afli învæflat în Doctrinæ øi legæminte 107:1–20,

scriefli un chestionar compus din opt întrebæri care sæ testeze

cunoøtinflele despre preoflia aaronicæ øi a lui Melhisedec. Dupæ

fiecare întrebare, scriefli ræspunsul øi versetul unde aceasta

poate fi gæsit. 

Facefli un tabel

Organizafli ceea ce învæflafli despre oficiile preofliei øi cvorumuri

din Doctrinæ øi legæminte 107. Desenafli un tabel în caietele dum-

neavoastræ, la fel ca cel de mai jos øi scriefli ceea ce afli învæflat din

versetele marcate: 

C

B

A

Explicafli importanfla

Potrivit Doctrinei øi legæmintelor 107:27, cum sunt luate decizii-

le în cvorumurile de conducere a Bisericii? De ce credefli cæ este

important ca noi sæ înflelegem acest principiu? 

Dacæ dumneavoastræ afli fi fost acolo

În Doctrinæ øi legæminte 107:41–57, Domnul a vorbit despre

Adam øi familia lui. Ræspundefli la urmætoarele întrebæri: 

1. Care a fost rolul lui Adam ca patriarh? 

2. Cum se aseamænæ acesta cu rolul patriarhului de azi? 

Dafli exemple

Doctrinæ øi legæminte 107:85 ne aratæ responsabilitæflile unui pre-

øedinte al cvorumului diaconilor. Pentru fiecare dintre cele

patru responsabilitæfli principale evidenfliate în acest verset – a

prezida, a sta în consiliu, a preda øi a edifica – dafli un exemplu

de ceea ce trebuie sæ facæ preøedintele cvorumului diaconilor

pentru a îndeplini aceastæ responsabilitate. 

Experienfla dumneavoastræ

Doctrinæ øi legæminte 107:91–92 descrie rolul preøedintelui

Bisericii. Scriefli despre o experienflæ pe care afli avut-o când afli

recunoscut adeværurile vreuneia dintre ideile din aceste versete. 

G

F

E

D

Prima Preøedinflie (vezi v.
21–22, 27, 33, 78–79)

Aceia Øaptezeci (vezi v.
25–28, 30–31, 34, 38, 93–98)

Vârstnici (vezi v. 10–12,
60, 89–90)

Preofli (vezi v. 10, 61,
87–88)

Diaconi (vezi v. 10,
62–63, 85)

Preøedintele Bisericii
(vezi D&L 107:8–9, 65–67,
82, 91–92) 

Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli
(vezi v. 23–24, 27–28, 30–31,
33, 35, 38–39, 58)

Înalfli preofli (vezi v. 10,
12, 17)

Episcopi (vezi v. 13–17,
68–76, 87–88)

Învæflætori (vezi v. 10,
62–63, 86)
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Responsabilitatea „Fiecærui bærbat” 

Facefli în caietele dumneavoastræ un rezumat la Doctrinæ øi legæ-

minte 107:99–100, subliniind ceea ce Domnul a spus despre res-

ponsabilitatea fiecærui bærbat øi avertizarea Lui. 

Doctrinæ øi legæminte 107:99–100 îi sfætuieøte pe deflinætorii
preofliei sæ învefle în mod activ îndatoririle lor. Lyman
Sherman a fost un exemplu al modului de îndeplinire a
acestui sfat. El a fost membru al taberei Sionului, a fost
unul dintre primii oameni care au fost chemafli în aceastæ
dispensaflie sæ fie unul dintre aceia øapte preøedinfli ai Celor
Øaptezeci øi a fost chemat, dar nu a fost rânduit (din cauza
morflii premature), sæ fie membru al Cvorumului celor
Doisprezece Apostoli. Având dorinfla de a sluji Domnului,
fratele Sherman a mers la profetul Joseph Smith øi a cæutat
sæ învefle care sunt îndatoririle lui. Revelaflia din Doctrinæ
øi legæminte 108 a fost ræspunsul Domnului. 

Pe mæsuræ ce citifli Doctrinæ øi legæminte 108, gândifli-væ la
modul în care se aplicæ sfatul Domnului dat fratelui Sherman
oricærei persoane care cautæ sæ-L slujeascæ pe Domnul. Afli fi
dorit sæ vi spunæ ceea ce i s-a spus fratelui Sherman? 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 108

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B în timp ce studiafli Doctrinæ øi

legæminte 108. 

Aici (v. 1) – în acest loc

Juræminte (v. 3) – legæminte

øi promisiuni

Drept (v. 4,6) – autoritate øi

privilegiu

Îndemnuri (v. 7) – învæflæturi,

instrucfliuni

Doctrinæ øi 
legæminte 108

„Întæreøte-i pe fraflii tæi” 

H Explicafli

Scriefli urmætoarele expresii în caietele dumneavoastræ øi expli-

cafli ce înseamnæ fiecare øi cum putefli sæ o aplicafli pe fiecare în

viafla dumneavoastræ: 

1. „Sufletul tæu sæ fie liniøtit” (D&L 108:2; vezi, de asemenea, v. 1)

2. „Sæ nu se mai împotriveascæ glasului Meu” (v. 2)

3. „Fii cu mai multæ grijæ, de acum înainte cu privire la juræmin-

tele pe care le-ai fæcut” (v. 3)

4. „Aøteaptæ cu ræbdare” (v. 4)

5. „Vei fi amintit” (v. 4)

Stabilifli un scop

În Doctrinæ øi legæminte 108:7, Domnul l-a sfætuit pe Lyman

Sherman sæ-i întæreascæ pe alflii în patru moduri. Enumerafli

aceste patru moduri în caietul dumneavoastræ. Pentru fiecare

din ele, scriefli un scop personal specific pentru a întæri pe alflii,

spunând ce planificafli sæ facefli øi cum vefli face aceasta. 

Afli participat la o dedicare
a vreunui templu? Ce
credefli cæ s-ar spune în
rugæciunea de dedicare?
Doctrinæ øi legæminte 109
este rugæciunea pe care a
spus-o profetul Joseph
Smith la dedicarea primu-
lui templu din aceastæ dis-
pensaflie – templul din
Kirtland. El a scris aceas-
tæ rugæciune prin spiritul

inspirafliei înainte de dedicare øi a citit-o în timpul slujbei de
dedicare. Aceasta a stabilit un model care a fost urmat de
atunci. Rugæciunile de dedicare pentru toate templele sunt
pregætite prin inspiraflie øi sunt citite de cætre fratele desem-
nat pentru a îndeplini dedicarea. 

Rugæciunea din Doctrinæ øi legæminte 109 stabileøte øi un
model pentru limbajul folosit în astfel de rugæciuni. 

Templul din Kirtland a fost semnificativ în istoria Bisericii øi
a lumii. Acolo, Domnul le-a revelat profetului Joseph Smith
øi lui Oliver Cowdery cheile preofliei pentru salvarea întregii
familii umane – cheile ce vor fi disponibile pentru rânduielile
salvatoare pentru aceia vii øi aceia morfli. 

O manifestare spiritualæ minunatæ a avut loc la dedicarea
templului din Kirtland. Unii care au fost prezenfli i-au væzut
pe apostolii Petru øi Ioan øi mulfli au væzut alfli îngeri.

Doctrinæ øi 
legæminte 109

Dedicarea templului Kirtland

B

A
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Profetul Joseph Smith a scris cæ în timpul unei întruniri din
templu din seara dedicærii „Fratele George A. Smith s-a scu-
lat øi a început sæ profefleascæ, când s-a auzit un zgomot ca
un sunet de un vânt puternic, care a umplut templul øi
toatæ congregaflia s-a ridicat simultan, fiind miøcatæ de o
putere invizibilæ; mulfli au început sæ vorbeascæ în limbi øi
sæ profefleascæ; alflii au væzut viziuni glorioase; øi eu am
væzut cæ templul s-a umplut cu îngeri, fapt pe care l-am
declarat congregafliei. Oamenii din vecinætate au venit aler-
gând (auzind un sunet neobiønuit ce se auzea dinæuntru øi
væzând o luminæ strælucitoare, ca un stâlp de foc ce stætea
deasupra templului), øi au fost uimifli de ceea ce s-a întâm-
plat” (History of the Church, 2:428). 

Ca o parte a dedicærii templului, corul a cântat „Spiritul lui
Dumnezeu” (Imnuri øi cântece pentru copii, nr. 2), care a
fost scris de W. W. Phelps pentru aceastæ ocazie. Acest imn
a continuat sæ facæ parte din dedicarea templelor. 

Pe mæsuræ ce citifli Doctrinæ øi legæminte 109, cæutafli doc-
trinele importante referitoare la templu øi la zilele din urmæ. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 109

Studierea scripturilor
Realizafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–D) când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 109. 

Binecuvântæri venind de la templu

În Doctrinæ øi legæminte 109:11, profetul s-a rugat pentru ca bine-

cuvântærile promise de Domnul sæ se reverse asupra sfinflilor.

Pentru fiecare din urmætoarele versete sau grupuri de versete,

A

Sæ arate (v. 5) – a face cunoscut

Salutæri (v. 9, 19) – formule

de întâmpinare

Prag (v. 13) – intrare, uøæ

Constrânøi (v. 13) – îndemnafli,

inspirafli

A duce (v. 23) – a purta

Veøti (v. 23) – noutæfli, mesaje

A triumfa (v. 26) – a domina,

a câøtiga avantaj

Nimicite (v. 30) – distruse

Calomnii (v. 30) – acuzaflii,

minciuni

Ungere (v. 35) – chemare,

rânduialæ

A pecetlui legea (v. 38, 46) –

a depune mærturie despre

adevær

Ticæloasæ (v. 41) – nesupusæ 

Indignare (v. 52) – nemulflu-

mire, mânie justificatæ

Urmaøi (v. 65, 67) – pærfli

separate din întreg; grupuri

ræmase

Hrænitoare (v. 69) – de ajutor,

de încurajare

Apropiate (v. 71–72) – relaflii 

Sæ dureze (v. 71) – sæ fie pæs-

trate, amintite

Cereri (v. 77–78) – solicitæri,

rugæciuni

Serafimi (v. 79) – îngeri

Aclamaflii (v. 79) – strigæte de

aprobare øi laudæ

explicafli pentru ce binecuvântare s-a rugat profetul în numele

întregii Biserici: Doctrinæ øi legæminte 109:12, 13, 14–15, 21, 22–23,

25–30, 35, 38. Acestea sunt doar câteva din binecuvântærile aso-

ciate cu preaslævirea în templu. 

Rugæciunea pentru alflii

1. Facefli o listæ a persoanelor øi a grupurilor pentru care s-a rugat

profetul Joseph Smith în Doctrinæ øi legæminte 109:47–72. 

2. V-a surprins faptul cæ profetul s-a rugat pentru oricare dintre

persoanele pe care le-afli trecut pe listæ? Explicafli de ce. 

3. Alegefli douæ dintre persoane sau grupuri din lista dumnea-

voastræ pentru care simflifli nevoia sæ væ rugafli. Explicafli de ce

credefli cæ este important sæ væ rugafli pentru ei. 

Dafli un exemplu

Dafli un exemplu de modul în care s-a împlinit ceva din

Doctrinæ øi legæminte 109:54–67 de când a spus Joseph Smith

aceastæ rugæciune. Exemplul dumneavoastræ ar putea aræta cæ

una dintre cererile sale au fost împlinite parflial. 

Explicafli-le lor

1. Ce afli spune prietenilor dumneavoastræ care nu sunt membrii

care v-au întrebat de ce nu pot merge înæuntrul unui templu

dupæ ce a fost dedicat? 

2. Ce versete din Doctrinæ øi legæminte 109 væ pot ajuta sæ ræs-

pundefli la întrebarea lor? 

În rugæciunea sa de dedica-
re, profetul Joseph Smith a
spus cæ sfinflii au construit
templul din Kirtland pentru
ca Domnul sæ aibæ un loc
„unde se va manifesta
poporului Sæu” (D&L
109:5). Doctrinæ øi legæ-
minte 110 confline o împli-
nire a acelei cereri; Domnul
s-a arætat øi a spus cæ El a
acceptat templul ca fiind al
Sæu. La scurt timp dupæ

Salvator, au mai apærut alfli trei mesageri cereøti. Ei le-au
încredinflat lui Joseph Smith øi Oliver Cowdery chei impor-
tante ale preofliei. 

Doctrinæ øi 
legæminte 110 

Domnul se aratæ øi cheile sunt
conferite în templul din Kirtland

D

C

B
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Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 110

Doctrinæ øi legæminte 110:2 – Pupitrul templului
Urmætoarele ilustraflii aratæ interiorul templului din Kirtland.

Observafli cæ Salvatorul le-a apærut profetului Joseph Smith øi

lui Oliver Cowdery pe balustrada pupitrului la capætul vestic

al templului. Ilustraflia aratæ pupitrul øi structura sa unicæ.

Acestea erau scaune pentru funcflionarii care prezideazæ în

Bisericæ. Ei stæteau acolo în timpul întunirilor speciale, inclusiv

la dedicarea templului. 

Doctrinæ øi legæminte 110:11 – Moise øi adunarea
lui Israel
Din când în când, Domnul a împræøtiat sau a mutat din fiara

Sfântæ membrii din casa lui Israel øi i-a trimis în toatæ lumea. Cele

zece triburi, care au locuit preponderent în partea de nord a

Israelului, au fost duøi în robie de cætre asirieni în anul 721 î.H.

Triburile lui Iuda øi ale lui Beniamin din sudul împæræfliei lui

Iuda, au fost luafli robi în Babilon, în timpul lui Lehi împreunæ cu

aceia care au ræmas din celelalte triburi care locuiau acolo øi au

fost împræøtiafli din nou de cætre romani dupæ învierea lui Isus

Hristos. Vârstnicul Bruce R. McConkie, care a fost membru al

Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a explicat cæ Israelul a

fost împræøtiat „din cauzæ cæ au respins Evanghelia, au pângærit

preoflia, au uitat de Bisericæ øi s-au îndepærtat de Împæræflie. . . .

Israelul a fost împræøtiat din cauza apostaziei. Domnul, în mânia

Sa, i-a împræøtiat printre pægânii din toate nafliunile pæmântului

din cauza ræutæflii øi a ræzvrætirii lor” ( A New Witness for the
Article of Faith, pag. 515). 

Masa sacræ (titlul secfliunii) –

masa de împærtæøanie

Vælul (titlu) – perdea (tem-

plul a fost prevæzut cu perde-

le care erau puse din tavan

pânæ jos øi separau templul în

camere pentru clase øi întru-

niri personale) 

Væl (v. 1) – acoperitoare, ceva

care fline ascuns un lucru

Înfæfliøare (v. 3) – aspect exte-

rior, faflæ

Avocat (v. 4) – apærætor, per-

soana care pledeazæ cauza

altuia

Înzestrare (v. 9) – dar spiritual

Dispensaflie (v. 12, 16) –

perioadæ de timp în care

Evanghelia este datæ omenirii 

Dupæ ce Salvatorul s-a arætat profetului Joseph Smith øi lui Oliver

Cowdery în templul din Kirtland, a apærut profetul Moise din

Vechiul Testament. El a încredinflat cheile adunærii lui Israel,

inclusiv a celor zece triburi pierdute, pentru a primi binecuvân-

tærile Evangheliei restaurate. Preøedintele Spencer W. Kimball

ne-a învæflat cæ „adunarea Israelului constæ din unirea adeværatei

Biserici cu ... cunoaøterea adeværatului Dumnezeu” (Teachings of
Spencer W. Kimball, pag. 439). 

Doctrinæ øi legæminte 110:12 – Cine a fost Elias? Ce
chei a adus el? 
„Elias” este un titlu dat unui mesager care pregæteøte calea (vezi

Ghidul pentru scripturi, „Elias”, pag. 61). Nu este sigur cine a

fost Elias din Doctrinæ øi legæminte 110. 

Cheile pe care le-a adus Elias se referæ la binecuvântærile promi-

se de Domnul lui Avraam – care pot fi primite pe deplin prin

rânduielile templului. Astfel, el „a încredinflat dispensaflia

Evangheliei lui Avraam” (D&L 110:12). 

Doctrinæ øi legæminte 110:13–15 – Venirea lui Ilie
Ultimul verset din Vechiul Testament, vorbeøte despre promisiu-

nea Domnului de a-l trimite pe Ilie sæ restaureze legæturile din

familie (vezi Maleahi 4:5–6; vezi, de asemenea, 3 Nefi 25; D&L 2).

Mai mult, El a afirmat cæ dacæ nu s-ar întâmpla aøa, ar fi conse-

cinfle grave pentru toatæ lumea. Amintindu-øi de aceastæ promi-

siune ca fæcând parte din særbætorirea Paøtelui, mulfli evrei au

pus la mesele lor un loc pentru Ilie øi într-o anumitæ parte a sluj-

bei au deschis uøa simbolic, pentru a-i permite lui Ilie sæ se

întoarcæ øi sæ intre. Este interesant cæ, pe 3 aprilie 1836, atunci

când Ilie a apærut în templul din Kirtland, era în timpul Paøtelui. 

Profetul Joseph Smith ne-a învæflat cæ, cheile pe care le-a dat Ilie

le permit sfinflilor sæ devinæ izbævitori pe muntele Sion: „Cum

vor deveni ei izbævitori pe muntele Sion? Prin construirea tem-

plelor, prin înælflarea bazinelor pentru botezuri øi prin primirea

tuturor rânduielilor, botezuri, confirmæri, spælæri, ungeri, având

puterea rânduielilor øi pecetluirii pe capetele lor, în numele tutu-

ror stræmoøilor lor care au murit, øi prin mântuirea lor, pentru ca

sæ poatæ învia la prima înviere øi sæ fie exaltafli la tronuri de glo-

rie împreunæ cu ei: øi aici este lanflul care leagæ inimile taflilor de

copii øi pe copii de tafli, lucru care împlineøte misiunea lui Ilie”

(History of the Church, 6:184). 

Preøedintele Joseph Fielding Smith ne-a învæflat: „Prin puterea

acestei preoflii pe care a încredinflat-o Ilie, soflul øi soflia pot fi

pecetluifli sau cæsætorifli pentru veønicitate; copiii pot fi pecet-

luifli cu pærinflii lor pentru veønicitate, astfel, familia devine

veønicæ, øi moartea nu-i poate separa pe membrii ei. Acesta

este mæreflul principiu care va salva lumea de la distrugerea

totalæ” (Doctrines of Salvation, 2:118). 

Studierea scripturilor
Realizafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–D) când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 110. 

Facefli o diagramæ

Organizafli cele patru apariflii aflate în Doctrinæ øi legæminte 110

într-o diagramæ asemænætoare celei de mai jos. Completafli-o cu

ceea ce afli învæflat din secfliune. 

A
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Cuvinte øi expresii importante

Explicafli care este importanfla fiecærei fraze dintre cele care urmea-

zæ, din viziunea cu Salvatorul, din Doctrinæ øi legæminte 110:1–10: 

1. „Vælul a fost ridicat de pe mintea noastræ” (v. 1)

2. „Eu sunt Avocatul vostru” (v. 4)

3. „Înælflafli-væ capul øi bucurafli-væ” (v. 5)

4. „Eu Mæ voi manifesta poporului Meu” (v. 7)

5. „Nu va pângæri aceastæ sfântæ casæ” (v. 8)

6. „Mii se vor bucura mult” (v. 9)

Împlinirea 

Explicafli cum s-a împlinit profeflia din Doctrinæ øi legæminte

110:9–10 în zilele noastre. Includefli modul în care împlinirea ei

v-a binecuvântat viafla. 

A deschide uøile la ce? 

Moise, Elias øi Ilie le-a dat cheile preofliei profetului Joseph Smith

øi lui Oliver Cowdery. Termenul chei simbolizeazæ idea cæ având

acea autoritate, anumite binecuvântæri sunt dezvæluite sau deschi-

se. Ce binecuvântæri øi oportunitæfli au fost date Bisericii ca urmare

a încredinflærii cheilor în templul din Kirtland (vezi D&L 110)? 

William Burgess a venit la Kirtland, Ohio, øi a pretins cæ øtie
unde se aflæ o sumæ mare de bani în Salem, Massachusetts. În
încercarea de a rezolva problema financiaræ din Bisericæ rezul-
tatæ din persecufliile din Missouri øi din clædirea templului
din Kirtland, profetul Joseph Smith øi alflii s-au întâlnit cu
Burgess în Salem pentru a obfline aceastæ comoaræ ascunsæ.
Când au ajuns acolo, Burgess pærea cæ nu îøi aminteøte unde
era ascunsæ comoara. (Vezi B.H. Roberts, A Comprehensive
History of the Church, 1:411.) Modul în care a acflionat
Domnul referitor la speranflele sincere, dar pripite ale profetu-
lui, ne poate învæfla despre cum acflioneazæ El în ceea ce ne
priveøte pe noi. 

Doctrinæ øi 
legæminte 111

Comoara din Salem

D

C

B

De ce este impor-
tant ceea ce a

spus øi a fæcut el? 
Ce a spus øi
a fæcut el? Cine a apærut?Versete

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 111

În Doctrinæ øi legæminte 111:2 – Ce comoaræ avea
Domnul în Salem pentru Bisericæ? 

Domnul le-a spus profetului Joseph

Smith øi bærbaflilor care l-au însoflit în

Salem, Massachusetts, cæ acea comoa-

ræ de acolo va fi sufletele pe care le-ar

putea aduce la Hristos. Cinci ani mai

târziu, în 1841, lui Erastus Snow (care

a primit ulterior chemarea sæ fie apos-

tol), i-a fost dat un exemplar al revela-

fliei din Doctrinæ øi legæminte 111 øi a

fost trimis sæ slujeascæ într-o misiune

în Salem. Hyrum Smith i-a spus cæ era timpul ca revelaflia sæ fie

împlinitæ. Fratele Snow a locuit acolo mai bine de un an øi a bote-

zat peste o sutæ de convertifli. 

Doctrinæ øi legæminte 111:9–10 – Ce legæturæ este
între informafliile despre „locuitorii øi fondatorii
mai vechi” ai Salemului øi „mai multe valori decât
una” din oraø? 
O altæ comoaræ din Salem, Massachusetts, au fost registrele din

flinutul Essex, unde o persoanæ se putea „informa cu sârguinflæ

despre locuitorii øi fondatorii mai vechi ai acestui oraø” (D&L

111:9). Mulfli dintre stræmoøii primilor membrii ai Bisericii locu-

iau în Salem – inclusiv primul stræmoø al profetului Joseph

Smith care a ajuns în America. Când era doar un bæiat, Joseph

Smith a locuit o perioadæ scurtæ în Salem împreunæ cu unchiul

sæu, Jesse Smith, atunci când Joseph era în convalescenflæ dupæ

operaflia suferitæ la picior. Mama sa, Lucy Mack Smith, a scris cæ

dupæ operaflie „Joseph a început sæ-øi revinæ repede øi din acel

moment, a continuat sæ se însænætoøeascæ pânæ când a ajuns

puternic øi sænætos. Când s-a însænætoøit destul încât sæ poatæ

cælætori, el s-a dus în Salem, la unchiul sæu, Jesse Smith, pentru

a græbi vindecarea, sperând cæ briza mærii îl va ajuta øi nu a fost

dezamægit de aceasta” (History of Joseph Smith, pag. 58). 

Importanfla pæstrærii acestor registre a fost descoperitæ mai târziu,

când Domnul a revelat doctrinele referitoare la munca pentru

aceia morfli. 

Studierea scripturilor
Realizafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 111. 

Nechibzuinflæ (v. 1) – acte

nesæbuite

Intermediu (v. 2) – influenflæ,

eforturi

Necesar (v. 3) – adecvat, dezi-

rabil

A face cunoøtinflæ (v. 3) – a

face prieteni, a stabili relaflii

bune

A ræmâne (v. 7–8) – a aøtepta,

a sta

Semnalat (v. 8) – fæcut cunos-

cut, indicat

Acest loc îl putefli obfline
prin închiriere (v. 9) – putefli

închiria acest loc

132

34190_171_105-123.qxd  08-02-2006  12:45 PM  Page 132



Cum credefli cæ s-a simflit el? 

Ce credefli cæ ar fi simflit profetul Joseph Smith despre el însuøi øi

despre Domnul când s-a gândit la ce a spus Domnul în Doctrinæ

øi legæminte 111? 

Care sunt lecfliile? 

Scriefli despre câteva lecflii importante pe care le învæflæm din

Doctrinæ øi legæminte 111 øi despre evenimentele care au dus la

ea (vezi, de asemenea, introducerea de la D&L 111 din acest

îndrumar de studiu øi secfliunea „Înflelegerea scripturilor”). 

Dafli un exemplu

1. Dafli un exemplu de ceea ce credefli cæ le-a cerut Domnul sæ

facæ slujitorilor sæi în prima jumætate din Doctrinæ øi legæ-

minte 111:11. 

2. Ce ar putea însemna aceasta pentru dumneavoastræ? 

În Doctrinæ øi legæminte 107:23, 33, 35, Domnul a spus
despre Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, cæ trebuie sæ
fie martori ai Lui øi sæ supravegheze predicarea Evangheliei
în toatæ lumea. Primul grup de misionari care a plecat de
pe continentul american de nord a fost condus de apostolii
Heber C. Kimball øi Orson Hyde. Ei au ajuns în Anglia în
luna iulie a anului 1837 øi au predicat într-o bisericæ din
Preston, în prima duminicæ dupæ ce au ajuns acolo – care
era øi ziua în care Domnul a dat revelaflia din Doctrinæ øi
legæmimte 112, prin profetul Joseph Smith, lui Thomas B.
Marsh, preøedintele Cvorumului celor Doisprezece
Apostoli. În aceastæ revelaflie, Domnul a vorbit din nou des-
pre importanfla cheilor øi autoritæflii Primei Preøedinflii øi a
Cvorumului celor Doisprezece Apostoli în îndrumarea
lucrærii Sale din aceastæ dispensaflie. 

Doctrinæ øi 
legæminte 112

Lucrarea celor Doisprezece Apostoli

C

B

A

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 112

Studierea scripturilor
Realizafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 112. 

Facefli o listæ cu responsabilitæflile lor

Din ceea ce afli citit în Doctrinæ øi legæminte 112, facefli o listæ cu

responsabilitæflile (1) Cvorumului celor Doisprezece Apostoli

øi (2) cele ale preøedintelui Cvorumului celor Doisprezece

Apostoli. Enumerafli lângæ fiecare responsabilitate, versetul în

care afli gæsit-o. 

Dacæ. . ., Atunci. . .

Când Domnul promite o binecu-

vântare, El explicæ ce trebuie sæ

facem pentru a obfline acea bine-

cuvântare. Uneori, este uøor de

recunoscut, pentru cæ Domnul

ne spune clar: „Dacæ voi [facefli

orice lucru care este important

pentru a obfline binecuvântarea],

atunci [El descrie binecuvântarea

care va veni].” Alteori, trebuie

sæ ne uitæm în scripturi cu mai

multæ atenflie pentru a vedea

modelul „dacæ–atunci”. Studiafli

Doctrinæ øi legæminte 112:3, 10 øi 21–22 øi scriefli-le cu propriile

dumneavoastræ cuvinte, ca øi cum ar fi trei afirmaflii: „Dacæ vefli.

. ., atunci El. . .“

Cum se pune în aplicare? 

1. Explicafli în ce mod s-ar putea aplica principiul predat în

Doctrinæ øi legæminte 112:20 unei cuvântæri dintr-o conferinflæ

generalæ, mesajelor de la autoritæflile generale aflate în revistele

Bisericii, declarafliile Primei Preøedinflii øi ale Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli øi broøurii Pentru întærirea tineretului.

2. Facefli un rezumat a ceea ce a spus Domnul în Doctrinæ øi

legæminte 112:24–26 despre zilele din urmæ. 

3. În ce fel se aplicæ învæflæturile Domnului din verstele 24–26 în

ceea ce a spus în versetul 30? 

C

B

A

Milostenii (pag. 1) – ofrande

Smerit (v. 3) – umil

Locuinfla ta sæ fie cunoscutæ
în Sion (v. 6) – træieøte în Sion

Mustrare (v. 9) – chemare la

pocæinflæ

Calomniator (v. 9) –o persoa-

næ care spune minciuni des-

pre alflii

Perversitæfli (v. 9) – ræutate,

corupflie 

Nu fii pærtinitor faflæ de ei,
iubindu-i mai mult decât pe
alflii (v. 11) – nu îi favoriza pe

ei sau nu le aræta o mai mare

dragoste decât altora 

Real (v. 19) – eficient, folosi-

tor, puternic

A huli (v. 26) – a vorbi færæ

respect despre Dumnezeu øi

despre lucrurile sfinte

Ræsplatæ (v. 34) – platæ,

recompensæ
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Doctrinæ øi legæminte 113 confline ræspunsul Domnului la
întrebærile pe care profetul Joseph Smith le-a adresat privi-
toare la unele versete din cartea lui Isaia. Afli putea nota în
Biblie ceea ce vefli învæfla, lângæ versetele din Isaia. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 113

Doctrinæ øi legæminte 113:1–6 – Tulpinæ, ramuræ øi
rædæcinæ
Urmætorul desen ilustreazæ imaginile din cartea lui Isaia despre

care a întrebat profetul Joseph Smith. 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B când studiafli Doctrinæ øi

legæminte 113. 

Ræspunsuri øi întrebæri

1. Facefli o listæ cu întrebærile din Doctrinæ øi legæminte 113 øi

facefli un rezumat al ræspunsurilor Domnului. 

A

Steag (v. 6) – drapel sau stin-

dard sub care se adunæ

oamenii

Legæturi (v. 9–10) – sfori care

leagæ sau constrâng

Doctrinæ øi 
legæminte 113

Întrebæri despre scripturi

2. Cât de importante credefli cæ erau ræspunsurile pentru profetul

Joseph Smith øi pentru Bisericæ? (Afli putea sæ citifli Isaia 11 øi

52 când væ gândifli la ræspunsul pe care sæ-l dafli la întrebare.) 

Gæsifli cuvinte øi expresii importante

Întrebærile øi ræspunsurile din Doctrinæ øi legæminte 113:7–10 se

referæ la adunarea lui Israel din zilele din urmæ. Mai jos este o

listæ cu ideile despre care s-a discutat în aceste versete. Scriefli în

caietele dumneavoastræ, fiecare idee alæturi de cuvintele sau

expresiile din versete care fac referire la acea idee. 

1. Permisiunea de a face lucrarea lui Dumnezeu. 

2. Membrii casei lui Israel

3. Limite impuse de ræutate

4. Rânduifli dinainte, în viafla premuritoare

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 114

Distribuire (v. 1) – aranja-

ment de a vinde sau de a

încredinfla cuiva lucruri

Bunuri (v. 1) – avere

Pus (v. 2) – plasat, poziflionat

Episcopat (v. 2) – chemare

într-o responsabilitate admi-

nistrativæ

Când un membru al unei familii
deschide chemarea unui profet
de a sluji într-o misiune, este
un moment emoflionant. În
Doctrinæ øi legæminte 114,
vârstnicul David W. Patten,
un membru al Cvorumului
celor Doisprezece Apostoli, a

primit chemarea de a sluji în
misiune. Din nefericire, vârst-

nicul Patten nu a avut ocazia de
a sluji în acea misiune. La øase luni

dupæ ce a primit chemarea, el a fost ucis în bætælia de la
Râul Crooked, la 25 octombrie 1838. Cu ceva timp
înainte, vârstnicul Patten „îi fæcuse cunoscut profetului
cæ-L rugase pe Domnul sæ-l lase sæ moaræ ca un martir,
dupæ care profetul, profund impresionat, øi-a exprimat
regretul ‘pentru cæ’ a spus el, ‘când un om din credinfla
noastræ îl roagæ pe Domnul ceva, de obicei el primeøte
acel lucru’ ”(Lycurgus A. Wilson, Life of David W.
Patten: The First Apostolic Martyr [1900], pag. 67). 

Doctrinæ øi 
legæminte 114

Revelaflia datæ lui David W. Patten

B
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Doctrinæ øi legæminte 114:2 – „Alflii trebuie puøi în
locul lor” 
În timpul acestei revelaflii, mulfli membrii ai Bisericii îl criticau

pe profetul Joseph Smith øi se îndepærtaseræ de Bisericæ din

cauza persecufliilor. Unii dintre ei erau conducætori ai Bisericii.

În Doctrinæ øi legæminte 114:2, Domnul a spus cæ aceøti oameni

vor fi înlocuifli. Timpul a arætat, cæ cei care cad în apostazie nu

pot opri progresul lucrærii Domnului. Domnul îi va desemna pe

alflii pentru a-i înlocui pe cei care nu fac ceea ce au fost chemafli

sæ facæ pentru a ajuta la clædirea împæræfliei lui Dumnezeu.

Lucrarea lui Dumnezeu se va împlini! 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B când studiafli Doctrinæ øi

legæminte 114. 

Explicafli ce s-a fæcut

În Doctrinæ øi legæminte 114:1, Domnul i-a cerut vârstniculului

David W. Patten sæ „facæ o distribuire a bunurilor sale”. Explicafli

ce credefli dumneavoastræ cæ ar implica îndeplinirea acestei cereri.

Ce fac misionarii în prezent, înainte de a pleca în misiuni, care

este asemænætor cu ce a fost rugat vârstnicul Patten sæ facæ? 

Ce afli spune dumneavoastræ? 

Sæ presupunem cæ suntefli prieten cu un bæiat în vârstæ de 17

ani, care este preot în episcopia dumneavoastræ. El v-a spus cæ

nu crede cæ va accepta o chemare de a sluji în misiune. Folosifli

ce afli învæflat din Doctrinæ øi legæminte 114 øi din alte locuri øi

scriefli ce afli putea sæ-i spunefli øi de ce ar trebui sæ se mai gân-

deascæ la decizia sa. 

„Sfinflii din nordul flinutului Missouri au cultivat mult
pæmânt øi øi-au construit cabane din bârne pe tot parcursul
verii [lui 1838] øi pærea cæ vor avea pace. Ei mai sperau încæ
la o împæcare cu locuitorii din flinutul Jackson ca sæ se poatæ
întoarce în flinutul lor, dar între timp intenflionau sæ prospe-
re acolo unde se aflau. Conform revelafliei, Vestul îndepærtat
urma sæ devinæ un oraø cu templu (D&L 115:7) øi în urmæ-
toarea primævaræ, Cvorumul celor Doisprezece urma sæ
dedice locul pentru templu înainte de a pleca într-o misiune
în Marea Britanie (D&L 118:4). Revelaflia din Vestul înde-
pærtat a dezvæluit numele oficial al Bisericii ‘chiar Biserica
lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ’ (D&L
115:4) øi a stabilit sistemul de zeciuialæ, care continuæ sæ

Doctrinæ øi 
legæminte 115

Templul din vestul îndepærtat

B

A

ofere Bisericii stabilitate financiaræ øi sæ-i binecuvânteze pe
membrii sæi (D&L 119, 120)” (in Daniel H. Ludlow, ed.,
Encyclopedia of Mormonism, 5 vol. [1992], 2:926).

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 115

Doctrinæ øi legæminte 115:1 – Cine erau consilierii
profetului Joseph Smith? 
„La o conferinflæ flinutæ în Kirtland, Ohio, pe 3 septembrie 1837,

Oliver Cowdery, Joseph Smith, tatæl, Hyrum Smith øi John

Smith au fost susflinufli în chemarea de consilieri asistenfli. 

În perioada în care a fost datæ revelaflia din Doctrinæ øi legæminte

115, numai Joseph Smith, tatæl øi John Smith slujeau în chemarea

de consilieri asistenfli (26 aprilie 1838). Hyrum Smith îi luase

locul lui Frederick G. Williams în Prima Preøedinflie, iar Oliver

Cowdery îøi pierduse calitatea de membru al Bisericii.” (Doctrine
and Covenants Student Manual [Religion 324–325, 1981], pag. 286). 

Doctrinæ øi legæminte 115:14 – De ce nu a fost
construit un templu în Vestul îndepærtat, în Missouri? 
„În acel timp [aprilie 1838], în Vestul îndepærtat erau aproape 150

de case øi printre ele erau magazine, hanuri øi o øcoalæ frumoasæ.

Oraøul s-a dezvoltat ca prin minune, în mijlocul unei preerii. . . .

Vestul îndepærtat, în Missouri

Piatra de temelie a fost pusæ pe 4 iulie 1838 ... Nu a mai fost fæcut

aproape nimic dupæ aceea, pentru cæ furtuna persecufliei s-a dez-

lænfluit în toatæ furia ei øi sfinflii din acel loc au trebuit sæ plece din

nou în exil” (Smith and Sjodhal, Doctrine and Covenants
Commentary, pag. 742). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B când studiafli Doctrinæ øi

legæminte 115. 

Steag (v. 5) – simbol, cum ar

fi un drapel sau un stindard

Refugiu (v. 6) – adæpost,

loc sigur

Reînceput (v. 11) – început

din nou
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Explicafli fiecare cuvânt

Gândifli-væ la fiecare cuvânt din numele întreg al Bisericii, aøa

cum este dat în Doctrinæ øi legæminte 115:4. Explicafli, în caietele

dumneavoastræ de ce este important fiecare cuvânt øi ce spune

lumii despre Bisericæ. 

Scriefli o scrisoare

Sæ presupunem cæ un prieten øi-a exprimat îngrijorarea cu privi-

re la cât de instabilæ øi înfricoøætoare devine lumea. Scriefli, în

caietele dumneavoastræ o scrisoare acelui prieten, observând

îngrijorærile lui øi folosind ce afli aflat din Doctrinæ øi legæminte

115:4–6 pentru a explica ce putem face pentru a gæsi siguranflæ în

timpurile grele ce vor urma. 

Profetul Daniel din Vechiul Testament a profeflit cæ în zilele
din urmæ, Adam va prezida asupra unei întruniri sfinte la
care Salvatorul va apærea pentru pregætirea celei de a Doua
Sa Veniri (vezi Daniel 7:9–14). Doctrinæ øi legæminte 27
explicæ cine va fi prezent la acea întrunire. În Doctrinæ øi
legæminte 116 aflæm unde va avea loc acea întrunire. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 116

Îmbætrânit de zile (v. 1) –

Adam, primul om

Doctrinæ øi 
legæminte 116

Adam-ondi-Ahman

B

A

Doctrinæ øi legæminte 116:1 – Ce înseamnæ 
„Adam-ondi-Ahman”? 
Vârstnicul Bruce R. McConkie, care a fost membru al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, a explicat: „Ahman este unul dintre

numele prin care Dumnezeu îi era cunoscut lui Adam. Adam-ondi-
Ahman, un nume care apare în englezæ din limba puræ adamicæ,

este unul pentru care nu ni s-a dat o traducere literaræ revelatæ.

Atât cât ni se permite sæ înflelegem – øi acest punct de vedere vine

de la primii frafli care erau în prezenfla profetului Joseph Smith,

care a fost primul care a folosit acest nume în aceastæ dispensaflie –

Adam-ondi-Ahman înseamnæ locul sau pæmântul lui Dumnezeu pe care
a locuit Adam” (Mormon Doctrine, pag. 19–20). 

Doctrinæ øi legæminte 116:1 – „Adam va veni sæ 
viziteze poporul lui” 
Vârstnicul Joseph Fielding Smith, pe atunci membru al

Cvorumului Celor Doisprezece Apostoli, ne-a învæflat: „Aceastæ

adunare a copiilor lui Adam, unde vor fi reunifli pentru judecatæ

mii øi zeci de mii, va fi unul dintre cele mai mærefle evenimente

pe care le-a væzut vreodatæ acest pæmânt tulburat. La aceastæ

conferinflæ, sau consiliu, tofli aceia care au deflinut cheile unor dis-

pensaflii vor da un raport al administrærii lor. Adam va face øi

el la fel øi apoi, el va [preda] toatæ autoritatea lui Hristos. Apoi

Adam va fi confirmat în aceastæ chemare ca prinfl al posteritæflii

sale øi va fi instalat oficial øi încoronat pentru veønicie în aceastæ

chemare de prezidare. Dupæ aceea, Hristos va fi primit ca Rege

al regilor, Domn al domnilor. Nu øtim cât va dura aceastæ aduna-

re, sau câte sesiuni vor avea loc la acest mare consiliu. Este de

ajuns sæ øtim cæ este o adunare a preofliei lui Dumnezeu de la

începutul acestui pæmânt pânæ în prezent, în care vor fi fæcute

rapoarte øi tofli aceia cærora le-au fost date dispensaflii (talente)

vor declara cheile øi slujirea lor øi vor face un raport al adminis-

trærii lor, conform pildei. Lor li se va da dreptul de a judeca, pen-

tru cæ aceasta va fi adunarea celor credincioøi, a celor care au

deflinut øi care deflin cheile autoritæflii împæræfliei lui Dumnezeu

pe acest pæmânt. Nu va fi judecata celor ræi. Dupæ ce vor fi pre-

gætite toate cheile øi puterea va fi stabilitæ în ordine cu un raport

detaliat øi perfect al administrærii fiecærui bærbat, atunci Hristos

va primi aceste rapoarte øi va fi instalat ca fiind Conducætorul de

drept al acestui pæmânt. La acest mare consiliu El îøi va ocupa

locul prin glasul unit al miilor care sunt adunafli acolo prin drep-

tul preofliei. Aceasta va preceda marea zi a distrugerii celor ræi øi

va fi pregætitoare pentru Împæræflia milenaræ” (The Progress of
Man,a 3-a ed. [1944], pag. 481–482; vezi, de asemenea, Bruce R.

McConkie, The Millennial Messiah: The Second Coming of the Son of
Man [1982], pag. 578–588).
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Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A când studiafli Doctrinæ øi legæminte 116. 

Facefli o relatare în scris 

Din ceea ce afli citit în Doctrinæ øi legæminte 27 øi 116, facefli o

relatare a ceea ce ar putea fi væzut øi auzit la întrunirea de la

Adam-ondi-Ahman. Folosifli notele de subsol de la secfliunea

„Înflelegerea scripturilor”, dacæ avefli nevoie de ajutor (vezi, de

asemenea, fotografia numærul 10 din Anexa la numele locurilor

din tripticul cu scripturi). 

În ce fel afli vrea sæ fifli amintit dupæ ce se va termina aceastæ
viaflæ? Ce ar însemna dacæ numele dumneavoastræ ar fi pæs-
trat în „amintire sacræ”?. Unii dintre fraflii din aceastæ reve-
laflie trebuiau sæ se pocæiascæ, în timp ce unul era læudat
pentru cæ îøi fæcea datoria. Observafli ce le-a spus Domnul
fiecæruia dintre aceøti conducætori ai Bisericii øi gândifli-væ
la cum vi s-ar putea aplica øi dumneavoastræ acel sfat. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 117

Doctrinæ øi legæminte 117:1–2 – Domnul øtia
„Domnul le-a poruncit sfinflilor sæ se adune øi sæ clædeascæ repede

Vestul îndepærtat [vezi D&L 115:17]. O companie de 515 suflete,

cunoscutæ ca tabæra Kirtland, a plecat din Kirtland spre Sion, pe 6

iulie 1838. În 14 septembrie, se pare cæ mai ræmæseseræ doar 260 de

membri, aceialalfli fiind împræøtiafli ‘în cele patru vânturi’. Tabæra a

ajuns în Adam-ondi-Ahman pe 4 octombrie. Nici Marks, nici

Whitney, nici Granger nu erau membrii ai acestei companii.

[Oliver Granger era deja în Vestul îndepærtat, în Missouri. El a

purtat aceastæ revelaflie cætre William Marks øi Newel K. Whitney

în Kirtland, Ohio øi a primit instrucfliuni de a se întoarce repede în

flinutul Sion.] Joseph Smith, fiind în Vestul Îndepærtat nu avea cum

sæ øtie în acel moment, cine a plecat øi cine nu a plecat spre Sion;

dar Domnul øtia. Aceasta este revelaflia în care El. . . îi cheamæ pe

William Marks øi Newel K. Whitney sæ vinæ în Sion øi îi instruieøte

pe sfinfli cu privire la proprietatea din Kirtland” (Smith and

Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, pag. 744). 

A ræmâne (v. 2–3) – a întârzia,

a amâna supunerea

Lichidate pentru datorii (v. 5)

– vândute pentru a plæti

împrumuturile

Schimbætorii de bani (v. 16) –

oameni sau afaceri care

împrumutæ bani cu dobândæ

Doctrinæ øi 
legæminte 117

„Nu cu numele, ci cu fapta”

A

A doua cabanæ a lui Lyman Wight din valea Adam-ondi-Ahman

Doctrinæ øi legæminte 117:8 – „Câmpiile Olaha
Øinehah”
Preøedintele Joseph Fielding Smith a scris: „Câmpile Olaha

Øinehah sau [numele] locului unde a locuit Adam, trebuie sæ

facæ parte sau sæ se afle în imediata apropiere a lui Adam-ondi-

Ahman” (Church History and Modern Reveletion, 2:97). 

Doctrinæ øi legæminte 117:8 – A pofti „la ceea ce este
doar o picæturæ” 
„Cei care au cæutat sæ ræmânæ pe proprietæflile lor din Kirtland,

când li se poruncise sæ plece øi sæ se alæture corpului de sfinfli

din Sion, au fost lipsifli de înflelepciune. Cât de lipsitæ de impor-

tanflæ este o bucatæ de pæmânt comparativ cu ceea ce Domnul

are de oferit poporului Sæu! Mai mult, poate Domnul sæ nu-i

ajute pe cei care urmeazæ voia Sa de a obfline pæmânturi sau

orice alt lucru de care ar fi avut nevoie, potrivit înflelepciunii

Sale? (Vezi Marcu 10:28–30.)” (Manualul cursantului pentru
Doctrinæ øi legæminte, pag. 289). 

Doctrinæ øi legæminte 117:11 – banda nicolaiflilor
Cuvântul nicolaifli se gæseøte în Apocalipsa 2:6, 15. Înflelesul lui

nu este clar, dar unii cred cæ nicolaiflii au încercat sæ aducæ prac-

tici idolatre în biserica creøtinæ de la începuturi. Vârstnicul Bruce

R. McConkie a scris cæ nicolaiflii erau „ membrii ai Bisericii, care

încercau sæ-øi menflinæ statutul în Bisericæ în timp ce continuau

sæ træiascæ în felul lumii. . . . Oricare ar fi fost faptele sau doctri-

nele lor, veniseræ indicaflii care trebuiau folosite pentru a-i

identifica pe acei care doreau ca numele lor sæ fie scrise în

înregistrærile Bisericii, dar nu voiau sæ se devoteze cauzei

Evangheliei cu toatæ inima” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3:446). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B când studiafli Doctrinæ øi

legæminte 117. 

Ce oferæ Domnul? 

Imaginafli-væ cæ vi s-ar cere sæ væ pæræsifli casa – asemeni sfinfli-

lor cærora li s-a cerut sæ plece din New York spre Ohio øi sæ

plece dupæ aceea spre Missouri. Din ceea ce a spus Domnul în

Doctrinæ øi legæminte 117:1–9, ce ar face sæ væ fie mai uøor sæ væ

mutafli astfel? 

A
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Scriefli o prezentare

1. Imaginafli-væ cæ Oliver Granger urma sæ vorbeascæ tinerilor

din episcopia sau ramura dumneavoastræ øi dumneavoastræ

trebuia sæ-l prezentafli. Folosind informafliile din Doctrinæ øi

legæminte 117:12–16, scriefli o scurtæ prezentare despre el. 

2. Citifli din nou versetele 12–16, înlocuind numele dumneavoas-

træ cu cel al lui Oliver Granger. Gândifli-væ la progresul care

trebuie sæ aibæ loc în viafla dumneavoastræ pentru ca acele

versete sæ vi se aplice. Afli putea scrie unele dintre ideile dum-

neavoastræ în jurnalul personal. 

Unii membri ai Bisericii øi-au pierdut mærturiile în timpul
problemelor din Kirtland din perioada 1837–1838. Situaflia
era atât de dificilæ, încât patru membrii ai primului Cvorum
al celor Doisprezece Apostoli (William E. Mclellin, Luke
Johnson, Lyman Johnson øi John Boynton) au cæzut în apos-
tazie øi au fost excomunicafli. Ei au læsat locuri libere în
Cvorumul celor Doisprezece, care trebuiau ocupate. Væ
putefli imagina cât de dificil trebuie sæ fi fost pentru profetul
Joseph Smith sæ piardæ pe unii dintre aceia mai apropiafli
asociafli ai sæi? Trebuie sæ-i admiræm pe cei care ræmân cre-
dincioøi în fafla persecufliilor øi a greutæflilor. Vefli recunoaøte
numele unora dintre aceia care au fost chemafli în acel timp
ca apostoli pentru a completa cvorumul – doi dintre ei au
devenit mai târziu, preøedinfli ai Bisericii. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 118

Doctrinæ øi legæminte 118:4 – Unde trebuia sæ
meargæ apostolii în primævara urmætoare? 
„Apele mari” menflionate în Doctrinæ øi legæminte 118:4 repre-

zintæ Oceanul Atlantic. Domnul i-a chemat pe aceia Doisprezece

Apostoli sæ traverseze oceanul øi sæ ducæ Evanghelia în Anglia. 

Au cæzut (v. 1) – sunt în apos-

tazie

Real (v. 3) – eficient

A proclama (v. 4) – a anunfla,

a declara

Doctrinæ øi 
legæminte 118

Apostoli noi

B Doctrinæ øi legæminte 118:5 – S-au întors apostolii în
Vestul îndepærtat? 

„Oamenii din Missouri, pæreau cæ øtiu despre porunca Domnului

de a se întâlni pe 26 aprilie 1839, aproape un an mai târziu øi ei

erau hotærâfli sæ punæ piedici lucrærii celor Doisprezece øi sæ punæ

capæt mormonismului. În timpul dintre revelaflie øi ziua aleasæ,

‘întreaga Bisericæ a fost gonitæ din statul Missouri øi o persoanæ

îøi risca viafla în acel stat dacæ se øtia cæ era sfânt al zilelor din

urmæ; øi acesta era în special, cazul celor Doisprezece. Când a

venit timpul sæ se aøeze piatra de temelie a templului, aøa cum

fusese spus în revelaflie, Biserica era în Illinois, fiind expulzatæ din

Missouri printr-un decret al guvernatorului. Joseph øi Hyrum

Smith øi Parley P. Pratt erau în lanfluri, în Missouri, ca urmare a

mærturiei despre Isus. Pe mæsuræ ce se apropia timpul de încheie-

re a acestei lucræri, au apærut întrebæri. „Ce trebuia sæ fie fæcut?”

Revelaflia le poruncea celor Doisprezece sæ fie în Vestul îndepærtat

pe 26 aprilie, pentru a aøeza acolo piatra de temelie a templului;

trebuia sæ se împlineascæ. Locuitorii din Missouri juraseræ pe tofli

dumnezeii din veønicie cæ dacæ vreo altæ revelaflie primitæ prin

Jospeh Smith trebuia sæ se împlineascæ, lucrul acesta nu va avea

loc, pentru cæ ei au declarat cæ ziua care le fusese datæ va fi un

eøec. Sentimentul general din Bisericæ, din câte øtiu eu, era, cæ era

imposibil sæ se împlineascæ lucrarea în condifliile date; øi cæ

Domnul va accepta voinfla în locul faptei.’ (Wilford Woodruff, in

Journal of Discourses, 13:159.) 

Dar apostolii nu urmau sæ

renunfle la ce le fusese porun-

cit: ‘În noaptea zilei de 25

aprilie 1839, micul grup de

apostoli împreunæ cu o com-

panie micæ de frafli credin-

cioøi, înalfli preofli, vârstnici øi

preofli, au sosit în Vestul

îndepærtat. La puflin timp

dupæ miezul nopflii, în dimi-

neafla zilei de 26 aprilie, ei s-

au întâlnit la locul templului

din Vestul îndepærtat øi acolo

au flinut o conferinflæ.’ (Smith,

Church History and Modern Revelation, pag. 196–197.)

Brigham Young a prezidat; John Taylor, secretarul, a scris: 

‘Consiliul a pornit dupæ aceea spre locul în care urma sæ fie clæ-

ditæ casa Domnului; când au avut loc urmætoarele: Se cântase o

parte din imnul despre slujirea în misiune a celor Doisprezece. 
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Vârstnicul Alpheus Cutler, øeful lucrærilor casei, a recomandat

atunci aøezarea temeliei casei Domnului, potrivit revelafliei, prin

rostogolirea unei pietre mari lângæ colflul din sud-est. 

Dintre aceia doisprezece, erau prezenfli: Brigham Young, Heber C.

Kimball, Orson Pratt, John E. Page øi John Taylor care i-a rânduit

pe Wilford Woodruff øi George A. Smith . . . sæ ocupe locurile

celor care cæzuseræ în apostazie.’ (History of the Church, 3:336–338.) 

Dupæ ce câfliva dintre apostoli au spus rugæciuni, adunarea a

cântat ‘Adam-ondi-Ahman’ øi apostolii au plecat” (Doctrine and
Covenants Student Manual, pag. 291–292). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B când studiafli Doctrinæ øi

legæminte 118. 

Facefli o listæ a motivelor

Citifli secfliunea „Înflelegerea scripturilor” împreunæ cu Doctrinæ

øi legæminte 118. 

1. Facefli o listæ cu motivele pentru care ar fi fost dificil pentru

apostoli sæ se întâlneascæ în Vestul îndepærtat, Missouri; facefli

o listæ cu motivele pentru care s-au dus. 

2. Din ceea ce a spus Domnul în Doctrinæ øi legæminte 118, ce ar

fi putut sæ-i ajute sæ aibæ curajul de a merge? 

Explicafli modalitatea

Gæsifli în Doctrinæ øi legæminte 118, ce træsæturi caracteristice a

dat Domnul misionarilor eficienfli. Explicafli cum pot conduce cu

succes acele træsæturi în munca misionaræ. 

John Taylor a fost botezat în 1836. El a ræmas

credincios în ciuda multor greutæfli. El a fost în

închisoarea Carthage împreunæ cu profetul

Joseph Smith când acesta a fost martirizat. El

a devenit al treilea preøedinte al Bisericii. 

John E. Page a fost botezat în 1833. El a slujit

în câteva misiuni cu succes, dar mai târziu

a cæzut în apostazie øi a fost excomunicat

în 1846. 

Wilford Woodruff a fost botezat în 1833. El a

ajutat la prezentarea Evangheliei în Anglia øi

a botezat mai mult de 1800 de persoane în opt

luni. El a devenit al patrulea preøedinte al

Bisericii. 

Willard Richards a fost botezat în 1836. El slu-

jea în misiune în Anglia când a fost chemat ca

apostol. El a fost în închisoarea Carthage cu

profetul Joseph Smith când acesta a fost marti-

rizat. El a slujit, în calitate de consilier al preøe-

dintelui Brigham Young. 

B

A

Preøedintele Joseph Fielding Smith a explicat cum a fost
introdusæ legea zeciuielii în aceastæ dispensaflie: „Domnul
dæduse Bisericii legea consacrærii øi chemase membrii . . . sæ
intre într-un legæmânt care nu putea fi încælcat øi trebuia sæ
fie veønic, prin care ei trebuiau sæ-øi consacre proprietæflile
lor øi sæ primeascæ administraflii, pentru cæ aceasta este o
lege a împæræfliei celestiale. Mulfli dintre aceia care au intrat
în acest legæmânt solemn, l-au încælcat øi fæcând astfel, øi-
au adus pedepse øi persecuflii asupra capetelor lor øi asupra
capetelor fraflilor øi surorilor lor. Aceastæ lege celestialæ de
necesitate a fost dupæ aceea retrasæ pentru o perioadæ, sau
pânæ la ræscumpærarea Sionului. Când sufereau profund din
cauza datoriilor øi lipsei de mijloace financiare pentru a face
faflæ obligafliilor, Joseph Smith øi Oliver Cowdery au promis
într-o rugæciune solemnæ fæcutæ pe 29 noiembrie 1834, cæ ei
vor da o zecime din tot ce le dædea Domnul ca dar pentru
aceia særaci; ei s-au rugat, de asemenea, ca øi copiii lor øi
copiii copiilor lor sæ se supunæ acestei legi. (D. H. C.
2:174–175). Totuøi, acum era necesar ca sæ fie datæ o lege
pentru întreaga Bisericæ, aøa cæ profetul s-a rugat pentru
îndrumare” (Church History and Modern Revelation,
2:90–91). Ræspunsul pe care l-au primit se gæseøte în
Doctrinæ øi legæminte 119. 

Doctrinæ øi legæminte 120 ne ajutæ sæ explicæm cum se gestio-
neazæ zeciuielile din Bisericæ. Pe mæsuræ ce studiafli aceste
douæ revelaflii, cæutafli sæ aflafli ce înseamnæ o zeciuialæ corectæ
øi în ce fel suntem noi binecuvântafli prin plætirea zeciuielii. 

Fondurile zeciuielii se folosesc la împlinirea lucrærii Domnului aici, pe pæmânt. 

©
 C
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Doctrinæ øi 
legæminte 119–120

Legea zeciuielii
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Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 119

Doctrinæ øi legæminte 119:1–3 – „Începutul zeciuielii
poporului Meu” 
Vârstnicul Marion G. Romney, pe atunci membru al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, a explicat cum ne pregæteøte legea

zeciuielii sæ træim legea consacrærii: 

„Principiile care guverneazæ Ordinul unit sunt consacrarea øi

administrarea øi apoi contribuirea cu surplusul fiecæruia la

magazia episcopului. Când a fost instituitæ legea zeciuielii, la

patru ani dupæ ce experimentul Ordinul unit a fost suspendat,

Domnul a cerut poporului sæu sæ punæ ‘tot surplusul proprietæfli-

lor . . . în mâna episcopului’ (D&L 119:1); dupæ aceea, ei trebuiau

sæ plæteascæ ‘a zecea parte din tot venitul lor anual. . . . ‘ (D&L

119:4). Aceastæ lege, valabilæ încæ, implementeazæ cel puflin pânæ

la un anumit nivel, principiul Ordinului unit de administrare,

pentru cæ lasæ în mâinile fiecærei persoane dreptul de proprietate

øi administrare a proprietæflii din care îøi produce lucrurile nece-

sare pentru sine øi familia sa. Mai mult, pentru a folosi din nou

cuvintele preøedintelui [J. Reuben] Clark: 

“ ‘. . . În locul lucrurilor care sunt în exces øi surplusului care era

acumulat øi strâns în timpul Ordinului unit, în prezent noi, avem

darurile de post, donafliile pentru bunæstare øi zeciuiala, toate

fiind destinate îngrijirii celor særaci, precum øi pentru buna desfæ-

øurare a activitæflilor øi treburilor din Bisericæ’ ” (în Conference

Report, apr. 1966, pag. 100).

Doctrinæ øi legæminte 119:4 – Ce este „ a zecea parte
din tot venitul lor anual”? 
Preøedintele James E. Faust, consilier în Prima Preøedinflie, a

explicat: „Legea zeciuielii este simplæ: Noi plætim o zecime din

venitul personal din fiecare an [vezi D&L 119:4]. Prima preøe-

dinflie a considerat cæ venit înseamnæ tofli banii primifli într-un

an [vezi General Book of Instructions (1989), sec. 9, pag. 1]. Suma

care reprezintæ 10 procente din venitul personal este un lucru

care este øtiut de fiecare dintre noi øi de Creatorul nostru. Nu

sunt reguli pentru a fi în legalitate” (în Conference Report, oct.

1998, pag. 73; sau Ensign, nov. 1998, pag. 59).

Doctrinæ øi legæminte 119:6 – Promisiunile pentru
plætirea unei zeciuieli corecte
Vârstnicul Dallin H. Oaks, un membru al Cvorumului celor

Doisprezece apostoli, a spus: 

„Unii oameni spun: ‘Nu îmi pot permite sæ plætesc zeciuiala.’

Acelora care îøi pun credinfla în promisiunile Domnului spun:

‘Nu îmi permit sæ nu plætesc zeciuiala.’ . . .

Rugæciune (titlul secfliunii) –

rugæminte umilæ øi sinceræ

Legi (v. 6) – reguli, porunci

Model (v. 7) – exemplu

Zeciuiala este o poruncæ cu o promisiune. Cuvintele lui Maleahi,

reafirmate de cætre Salvator, promit acelora care îøi aduc zeciuia-

la în magazie cæ Domnul va deschide ‘zægazurile cerului øi va

turna [asupra lor] beløug de binecuvântare, încât nu va mai fi loc

destul ca sæ o primifli.’ Binecuvântærile promise sunt materiale øi

spirituale. Domnul promite sæ ‘mustre pe cel ce mænâncæ (læcus-

ta)’ øi promite, de asemenea, celor care plætesc zeciuialæ cæ ‘toate

neamurile væ vor ferici atunci, cæci vefli fi o flaræ plæcutæ’ (3 Nefi

24:10–12; vezi, de asemenea, Maleahi 3:10–12). . . .

Plætirea zeciuielii aduce, de asemenea, persoanei care plæteøte

zeciuiala binecuvântæri spirituale unice. Plætirea zeciuielii este o

dovadæ cæ noi acceptæm legea sacrificiului. De asemenea, ne

pregæteøte pentru legea consacrærii øi pentru celelalte legi înalte

ale împæræfliei celestiale” (în Conference Report, apr. 1994, pag.

44–45; sau Ensign, mai 1994, pag. 34). 

Doctrinæ øi legæminte 120

Doctrinæ øi legæminte 120:1 – „Se va decide asupra
lor printr-un consiliu” 
Preøedintele J. Reuben Clark, care a fost consilier în Prima

Preøedinflie, a explicat cum este administratæ zeciuiala: 

„Sub îndrumarea Primei Preøedinflii, este format un buget. . .,

care include toate cheltuielile prevæzute din zeciuialæ. Acest

buget este rezultatul unei atenflii sporite a departamentelor

care sunt responsabile pentru cheltuirea fondurilor. 

Acest buget este dus în fafla Consiliului de cheltuire a zeciuielii

[în prezent se numeøte, Comitetul de dispunere a zeciuielii], com-

pus, dupæ cum prevede revelaflia din Prima Preøedinflie, Consiliul

celor Doisprezece øi episcopatul care prezideazæ. Acest consiliu

analizeazæ øi discutæ bugetul obflinut astfel, aprobând sau deza-

probând, dupæ caz, lucruri pentru persoane individuale, dar în

cele din urmæ se adoptæ bugetul. 

“. . . Nu se cheltuie nimic din fondurile zeciuielii færæ aprobarea

øi autorizarea acestui comitet” (în Conference Report, oct. 1943,

pag. 12).

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A când studiafli Doctrinæ øi legæminte 119. 

De ce zeciuiala? 

1. Din ceea ce afli citit în Doctrinæ øi legæminte 119–120, în secfliu-

nea „Înflelegerea scripturilor” øi din ceea ce afli învæflat de la

pærinflii, învæflætorii dumneavoastræ øi conducætorii Bisericii,

facefli o listæ cu lucrurile pentru care se folosesc fondurile

zeciuielii. 

2. Explicafli cine decide cum se cheltuiesc fondurile zeciuielii. 

3. Facefli o a doua listæ a binecuvântærilor care vin din plætirea

unei zeciuieli corecte. 

A

A decide (v. 1) – a consacra, a

administra 

Compus (v. 1) – alcætuit din
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V-afli simflit vreodatæ descurajat? V-afli rugat vreodatæ pentru
ajutor într-o situaflie dificilæ? La 27 octombrie 1838, Lilburn
W. Boggs, guvernatorul din Missouri, a eliberat scandalosul
ordin de exterminare care, citit în parte, spune: „Mormonii
trebuie tratafli ca inamici øi trebuie sæ fie exterminafli sau
îndepærtafli din stat, dacæ este necesar pentru binele public”
(în History of the Church, 3:175). Patru zile mai târziu,
profetul Joseph Smith øi câfliva conducætori ai Bisericii au
fost trædafli [øi predafli] în mâinile unei armate din statul
Missouri la Far West, Missouri. Profetul a scris despre colo-
nelul Hinkle, un membru al Bisericii øi un ofifler principal
care ar fi trebuit sæ-i apere pe sfinfli, cæ acesta „a declarat cæ
ofiflerii armatei au dorit sæ aibæ o intrevedere cu mine øi alfli
câfliva, sperând ca dificultæflile sæ fie rezolvate færæ a avea oca-
zia sæ punæ în practicæ ordinele de exterminare pe care le-au
primit de la guvernator. Eu m-am conformat imediat acestei
cereri, øi . . . am plecat în tabæra armatei. Dar, spre surprin-
derea mea, în loc sæ fim tratafli cu acel respect care se cuvine
de la un cetæflean la altul, noi [profetul øi colegii sæi] am fost
luafli prizonieri de ræzboi øi tratafli cu cel mai mare disprefl. . .
. Nu pot sæ încep sæ spun scenele la care am fost martor.
Strigætele puternice øi flipetele a mai mult de o sutæ de voci
care tæiau aerul øi puteau fi auzite de la mile depærtare, øi
ameninflærile øi blestemele hulitoare îngrozitoare care s-au
reværsat asupra noastræ ca un potop, erau suficiente pentru a
înspæimânta cea mai neînfricatæ inimæ. În seara în care a tre-
buit sæ ne întindem jos pe pæmântul rece, înconjurafli de o
gardæ puternicæ ce era reflinutæ doar de puterea lui
Dumnezeu pentru a nu ne lua vieflile. . . .

„Armata s-a dus în oraø øi, færæ nici o restricflie, a jefuit
casele øi a abuzat de locuitorii inocenfli øi inofensivi øi i-a
læsat pe mulfli særaci” (History of the Church, 3:188–191). 

Închisoarea Liberty

Doctrinæ øi 
Legæminte 121

„Mulfli sunt chemafli, dar
puflini sunt aleøi” 

În urmætoarele câteva sæptæmâni, profetul Joseph Smith øi
colegii sæi au fost maltratafli øi insultafli, forflafli sæ mærøælu-
iascæ distanfle lungi pe vreme friguroasæ øi, la 1 decembrie
1838 au fost întemniflafli în Închisoarea Liberty din Missouri.
Aceøti bærbafli nu au fost condamnafli pentru nici o crimæ; cu
toate acestea au fost flinufli în închisoare timp de mai multe
luni în condiflii groaznice. 

„Între 20 øi 25 martie 1839, profetul Joseph Smith a dictat
un comunicat lung care a fost semnat de tofli prizonierii
(de fapt erau douæ scrisori, deøi profetul a identificat-o pe a
doua ca fiind o continuare a primei). Preøedintele Joseph
Fielding Smith a scris despre aceastæ corespondenflæ: „Aceasta
este una dintre cele mai mærefle scrisori care a fost vreodatæ
scrisæ de mâna unui om. De fapt, a fost rezultatul unei inspi-
raflii umile. Este o rugæciune øi o profeflie, un ræspuns prin
revelaflie de la Domnul. Nimeni altcineva decât un suflet
nobil, plin de spiritul dragostei lui Hristos n-ar fi putut scrie
o asemenea scrisoare. Luând în considerare [suferinflele lor],
nu este nici o minune faptul cæ profetul a cerut cu glas tare
alinare, în chinul sufletului sæu. Totuøi, în rugæmintea sa
stæruitoare, exista un spirit de toleranflæ øi dragoste pentru
aproapele sæu. (Church History and Modern Revelation,
2:176.)“ (The Doctrine and Covenants Student Manual

[Religion 324 and 325], 295–296). 

Secfliunile 121–123 din
Doctrinæ øi legæminte au
fost luate din scrisorile pe
care profetul Joseph Smith
le-a dictat în timp ce era în
închisoarea Liberty. Ele au
fost incluse prima oaræ în
ediflia din 1876 a Doctrinei
øi legæmintelor. 
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Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 121

Doctrinæ øi Legæminte 121:3 – Ce „asupriri 
nelegale”? 
În timp ce profetul Joseph Smith øi alfli conducætori ai Bisericii

erau în închisoarea Liberty, Missouri (vezi introducerea la D&L

121 în acest ghid de studiu), „peste 8.000 de sfinfli au trecut din

Missouri, din partea de est, în Illinois pentru a scæpa de ordinul

de exterminare [eliberat de gvernatorul Lilburn W. Boggs]. Au

fost forflafli sæ plece pe timpul iernii friguroase øi, deøi Brigham

Young, preøedintele Cvorumului celor Doisprezece, i-a condus øi

le-a oferit tot ajutorul posibil, ei au suferit mult” (Our Heritage: A
Brief History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [1996],

pag. 51). 

Doctrinæ øi legæminte 121:7 – Beneficiile adversitæflii
„Poate rezulta un beneficiu din necazurile din viafla cuiva, pre-

cum a spus Vârstnicul James E. Faust [atunci un membru al

Cvorumului celor Doisprezece Apostoli]: ‚În durerea, agonia øi

stræduinflele eroice ale vieflii, noi trecem prin focul cuptorului de

rafinare, iar lucrurile nesemnificative øi neimportante din vieflile

noastre se pot topi precum zgura øi pot face credinfla noastræ

strælucitoare, intactæ øi puternicæ. În acest fel, imaginea divinæ

Cort (v. 1, 4) – pavilion sau

baldachin

Pætruns (v. 2) – aude rugæ-

minflile

Adversitæfli (v. 7) – încercæri,

greutæfli

Brumæ (v. 11) – chiciuræ, rouæ

îngheflatæ

Unøi (v. 16) – chemafli sæ slu-

jeascæ

Alungafli (v. 19) – îndepærtafli

Vipere (v. 23) – øerpi otrævitori

Aspiræ la (v. 35) – doresc,

râvnesc

A satisface (v. 37) – a mulflumi

Predispoziflie (v. 39) – tendinflæ

Sinceræ (v. 41) – neprefæcutæ,

onestæ

Înøelæciune (v. 42) – înøelætorie

A mustra (v. 43) – a corecta cu

blândefle øi cu intenflie bunæ

La timpul necesar (v. 43) –

devreme, prompt

Cu severitate (v. 43) – cu cla-

ritate

A considera (v. 43) – a se

gândi la, a medita

Inimæ (v. 45) – cord (în scrip-

turi, inima este deseori folosi-

tæ pentru a simboliza centrul

emofliilor unei persoane) 

A înfrumusefla (v. 45) – a face

ceva frumos, a orna

A cædea (v. 45) – a merge

treptat în jos

Sceptru (v. 46) – baston, sim-

bol al autoritæflii

poate fi oglinditæ din suflet. Este o parte a taxei de purificare

pretinsæ de la unii pentru a face cunoøtinflæ cu Dumnezeu. În

agoniile vieflii, pærem a asculta mai bine øoaptele pioase, slabe

ale Pæstorului Divin.’ (în Conference Report, aprilie 1979, pag.

77; sau Ensign, mai 1979, pag. 53.)

„Unii cred eronat cæ nenorocirile lor sunt pedepse de la

Dumnezeu, dar este o mare diferenflæ între sursa necazului øi

foloasele necazului: ‘Din pæcate, unele dintre cele mai mari neca-

zuri ale noastre sunt rezultatul prostiei øi slæbiciunii noastre øi

au loc datoritæ neglijenflei sau pæcætuirii noastre’ (James E. Faust,

în Conference Report, apr. 1979, pag. 78; sau Ensign, mai 1979,

pag. 54). Alte nenorociri sunt rezultatul coruptibilitæflii øi slæbi-

ciunii corpului muritor, care este supus bolii øi funcflionærii anor-

male. Totuøi, alte cauze se aflæ în alegerea mijloacelor de cætre

aceia ticæloøi, care îøi folosesc greøit libertatea de alegere. . . .

“. . . Referindu-se la întemniflarea øi la alte nedreptæfli groaznice

suferite de cætre Joseph Smith, preøedintele Brigham Young a

spus cæ profetul a progresat spre perfecfliune mai mult în treizeci

øi opt de ani datoritæ necazurilor mari prin care a trecut cu suc-

ces decât ar fi fost în stare sæ o facæ în o mie de ani færæ ele (vezi

Journal of Discourses, 2:7)” (Doctrine and Covenants Student
Manual, pag. 296). 

Doctrinæ øi Legæminte 121:34—36 – Chemafli øi aleøi
Dupæ ce a citat prima parte din Doctrinæ øi Legæminte 121:34,

preøedintele Harold B. Lee a spus: „Aceasta sugereazæ cæ deøi

avem aici libertatea de alegere, sunt mulfli care au fost rânduifli

dinainte ca aceastæ lume sæ existe, la un nivel mai ridicat decât

cel pentru care s-au pregætit aici. Deøi ei ar fi putut fi printre

aceia nobili øi mari dintre care Tatæl a declarat cæ îi va crea pe

conducætorii aleøi de El, ei ar putea sæ nu se ridice la înælflimea

acelei chemæri aici în viafla muritoare” (în Conference Report,

oct. 1973, pag.7; sau Ensign, ian. 1974, pag. 5).

Doctrinæ øi legæminte 121: 38 – Ce înseamnæ „sæ 
se arunce orbeøte”? 
O fleapæ sau o flepuøæ este un bæfl ascuflit, acoperit câteodatæ cu

fier, care se foloseøte la mânarea vitelor. În sensul Evanghelic,

„a se arunca în flepuøe sau a se arunca orbeøte” înseamnæ a se

împotrivi sau a se ræzvræti împotriva poruncilor lui Dumnezeu

sau a îndemnurilor spirituale, care ne încurajeazæ sæ progresæm

în direcflia corectæ. 

Studierea scripturilor
Realizafli douæ din urmætoarele activitæfli (A–D) în timp ce

studiafli Doctrinæ øi legæminte 121. 

Cuvinte de alinare de la profet

1. Scriefli întrebærile pe care le-a adresat profetul Joseph Smith

Domnului în Doctrinæ øi legæminte 121:1–3, folosind propriile

cuvinte. 

2. Ce s-a întâmplat pentru a explica de ce profetul simflea mare

tristefle pentru sfinfli? (vezi introducere de la D&L 121din acest

îndrumar de studiu øi secfliunea „Înflelegerea scripturilor”

dacæ avefli nevoie de ajutor). 

3. Scriefli cu cuvintele dumneavoastræ ce a spus Domnul în ver-

setele 7–10 pentru a-l alina pe profet. 

4. În ce fel v-ar ajuta pe dumneavoastræ ce a spus Domnul în

versetele 7–10 pentru a væ simfli mai bine în privinfla încercæri-

lor øi greutæflilor pe care trebuie sæ le înfruntafli? 

A
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Explicafli consecinflele

Câteodatæ, ar putea pærea cæ cei ræi nu sunt pedepsifli pentru cæ îi

persecutæ pe credincioøi. Din ceea ce afli citit în Doctrinæ øi legæ-

minte 121:11–25, explicafli care vor fi consecinflele pentru aceia

care luptæ împotriva lui Dumnezeu øi a slujitorilor Sæi. Aflafli în

mod special, cum se pot folosi urmætoarele cuvinte sau expresii în

ræspunsul dumneavoastræ: orbire, „sæ se abatæ asupra lor”, mætu-
rafli, alungafli, disprefluifli, preoflie, piatræ de moaræ.

Pentru aceia care-i persecutæ pe slujitorii Domnului, „ar fi fost mai bine
pentru ei ca o piatræ de moaræ sæ le fie atârnatæ de gât øi sæ fi fost aruncafli
în adâncul mærii” (D&L 121:22). 

Numærafli promisiunile

În Doctrinæ øi legæminte 121:26–33, Domnul le promite binecu-

vântæri celor credincioøi. Enumerafli-le în scripturile dumnea-

voastræ øi scriefli despre una care este mai importantæ pentru

dumneavoastræ. 

Scripturæ de bazæ – Doctrinæ øi 
legæminte 121: 34–36

Doctrinæ øi legæminte 121:34–46 descrie ce trebuie sæ facæ un defli-

nætor al preofliei pentru a-øi onora preoflia øi pentru a o folosi în

mod eficient. Pe mæsuræ ce studiafli aceste versete, ræspundefli la

urmætoarele întrebæri: 

1. De ce sunt unii „aleøi” øi alflii nu sunt? 

2. Care este legætura dintre „drepturile preofliei” øi „puterile

cerului”? 

3. Care este principiul dupæ care se controleazæ puterile cerului? 

4. Ce ar trebui sæ se întâmple pentru ca un deflinætor al preofliei

sæ-øi piardæ puterea preofliei? 

5. Ce metode trebuie sæ foloseascæ un deflinætor credincios al

preofliei pentru a avea influenflæ asupra altora? 

6. Ce binecuvântæri le sunt promise celor care folosesc preoflia în

mod corect? 

D

C

B

Poate cæ afli simflit, la fel ca cei mai mulfli oameni la un
moment dat, cæ viafla nu este corectæ øi cæ afli fost fæcut sæ
suferifli mai mult decât alflii. Când au fost scrise secfliunile
121–123 din Doctrinæ øi legæminte, profetul Joseph Smith øi
tovaræøii lui se aflau de patru luni în închisoarea Liberty
færæ sæ fie condamnafli pentru vreun delict sau færæ sæ aibæ
loc un proces. Pe mæsuræ ce studiafli Doctrinæ øi legæminte
122, observafli de ce le permite Domnul sæ sufere chiar øi
celor credincioøi. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 122

Doctrinæ øi legæminte 122:7 – Cum pot fi necazurile
øi suferinflele spre binele nostru? 
Preøedintele Harold B. Lee a spus: „Sæ nu væ fie teamæ de încer-

cærile øi probele vieflii. Uneori, chiar atunci când trecefli prin cele

mai grele încercæri, vefli fi mai aproape de Dumnezeu decât vefli

øti vreodatæ, pentru cæ, asemeni experienflelor Stæpânului Însuøi

din ispitirea de pe munte, din grædina Ghetsimani øi cea de pe

crucea de pe Golgota, despre care scripturile spun: ‘Øi deodatæ,

au venit niøte îngeri øi au început sæ-I slujeascæ’ (Matei 4:11).

Uneori acest lucru vi se poate întâmpla øi dumneavoastræ în

mijlocul încercærilor dumenavoastræ” (The Teachings of Harold B.
Lee, ed. Clyde J. Williams [1996], pag. 192; vezi, de asemenea,

secfliunea „Înflelegerea scripturilor” corespunzætoare D&L 121:7,

pag. 138).

Bætaie de joc (v. 1) – a ridicu-

liza, a sfida

Pericole (v. 5) – primejdii

Valuri agitate (v. 7) – valuri

mari ale oceanului

Se unesc (v. 7) – se grupeazæ

Îøi vor deschide larg gura
dupæ tine (v. 7) – se desfac

mult pentru a te prinde

Limite (v. 9) – margini

Doctrinæ øi 
legæminte 122
„Sæ nu væ fie teamæ de
ce pot face oamenii” 
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Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A când studiafli Doctrinæ øi legæminte 122. 

Gæsifli ajutor în timpul încercærilor

1. Când oamenii se supæræ din cauza încercærilor øi necazurilor

cu care se confruntæ, ei se uitæ înspre cer øi întreabæ: „De ce

eu?” Atitudinea profetului Joseph Smith a fost diferitæ. Recitifli

Doctrinæ øi legæminte 121:2–3 øi facefli o listæ cu întrebærile pe

care le-a adresat el în loc sæ întrebe: „De ce eu?” 

2. Deøi profetul nu a întrebat de ce trebuia el øi restul Bisericii

sæ îndure greutæfli atât de mari, Domnul i-a dat câteva moti-

ve. Din ceea ce afli citit în Doctrinæ øi legæminte 122:5–9, facefli

un rezumat cu ceea ce Domnul i-a spus profetului. 

3. Scriefli despre un lucru care v-a impresionat din Doctrinæ øi

legæminte 122 care væ poate ajuta sæ facefli faflæ încercærilor øi

necazurilor din viafla dumneavoastræ. 

La judecata finalæ, tofli oamenii vor fi „judecafli dupæ faptele
lor, dupæ cele ce erau scrise în cærflile acelea” (Apocalipsa
20:12). Pe mæsuræ ce studiafli Doctrinæ øi legæminte 123,
vedefli dacæ putefli sæ aflafli despre unele scrieri care pot fi
folosite la judecatæ øi cum pot fi acele scrieri folosite øi înain-
te de judecata finalæ. 

Doctrinæ øi 
legæminte 123

Importanfla pæstrærii scrierilor 

A

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 123

„În timpul unei furtuni, o corabie foarte mare este ajutatæ foarte mult de o
cârmæ micæ, menflinând-o în poziflie corespunzætoare în fafla vântului øi a
valurilor”(D&L 123:16). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A când studiafli Doctrinæ øi legæminte 123. 

Ce ar trebui sæ facefli dumneavoastræ? 

1. Ce ar fi fost de aøteptat sæ facefli dumneavoastræ pentru a

împlini porunca Domnului din Doctrinæ øi legæminte 123:1–5,

dacæ afli fi fost membru al Bisericii în anul 1839? 

2. Din ceea ce afli învæflat din versetele 5–15, facefli o listæ cu ce ar

trebui sæ facefli cu informafliile pe care le-afli strâns. 

3. Ce scrieri afli pæstra acum care ar putea binecuvânta generaflii-

le viitoare ale Bisericii? 

A

Oportunitatea (v. 1) – corecti-

tudine, adecvat

Mærturii sub juræmânt (v. 4)

– declaraflii despre adevær

scrise sub juræmânt

Calomniatoare (v. 4–5) – false

øi dæunætoare

Serie de ticæloøii diabolice 
(v. 5) – colecflii de minciuni rele

Fapte josnice øi criminale 
(v. 5) – acfliuni rele øi ucigaøe

Ni-l porunceøte (v. 6) – se

cere de la noi

Necesar (v. 7, 9, 11) – esenflial

S-au încovoiat (v. 7) – înflepe-

nit, nemiøcat

Viitor (v. 15) – perioadæ de

timp care va veni

Cârmæ (v. 16) – instrument

pentru conducerea unei nave
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„Din cauza persecufliilor din statul Missouri, sfinflii s-au mutat

cam la 322 de kilometri spre nord-est, peste fluviul Mississippi,

în Illinois, unde au gæsit condiflii mai favorabile. Mai târziu,

sfinflii au cumpærat pæmânt lângæ oraøul nedezvoltat Commerce.

Acest pæmânt era de fapt mlæøtinos øi sælbatic cu doar câteva

clædiri simple. Sfinflii au drenat pæmântul øi au întemeiat cæmi-

ne. Joseph Smith øi-a mutat familia într-o casæ micæ din bârne.

Numele Commerce al oraøului a fost schimbat în Nauvoo, dupæ

cuvântul ebraic însemnând ‘frumos’” (Ghidul pentru scripturi,

„Nauvoo, Illinois (SUA),” pag. 142). 

Profetul Joseph Smith a înregistrat în Nauvoo, câteva secfliuni din

Doctrinæ øi legæminte (vezi D&L 124–129, 132), inclusiv porunca

de a construi un templu acolo (vezi D&L 124:26–27). Øi în Nauvoo

vârstnicul John Taylor, pe atunci membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, a certificat mærturia sa prin martiriul profe-

tului Joseph Smith øi al fratelui sæu, Hyrum (vezi D&L 135). 

Sfinflii au construit templul Nauvoo, au organizat episcopii øi

flæruøuri ai Sionului, au organizat Societatea de Alinare øi au înce-

put rânduielile pentru morfli, înainte de a fi izgonifli din casele

lor, în 1846. Ca urmare a acelei persecuflii, ei au pæræsit zona øi au

plecat în vest, sub îndrumarea preøedintelui Brigham Young. 

Erau multe detalii cærora trebuia sæ li se acorde atenflie în
perioada de început a Bisericii din Nauvoo, Illinois. Doctrinæ
øi legæminte 124 cuprinde instrucfliuni despre douæ clædiri
importante øi despre numeroase chemæri ale unor persoane.
Pe mæsuræ ce studiafli aceastæ revelaflie, aflafli ce ne-a învæflat
Domnul despre importanfla templelor øi a rânduielilor din
templu. V-afli dori ca Domnul sæ væ dea instrucfliuni practice
care sæ aibæ legæturæ directæ cu dificultæflile cu care væ con-
fruntafli? Cum face El aceasta în prezent? 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 124

Proclamaflie (v. 2) – anunfl

oficial

A se întâmpla (v. 5) – a se

produce

Ziua judecæflii (v. 8, 10) – A

doua Venire a lui Isus Hristos

Integritate (v. 15) – credincio-

øie, onestitate, bunætate

Vicleøug (v. 20) – înøelæciune

Antichitæfli (v. 26) – bunuri

vechi øi preflioase, obiecte

Refugiu (v. 36) – adæpost, loc

care oferæ siguranflæ

Memoriale (v. 39) – înregistra-

re, registru

Oracole (v. 39, 126) – revelaflii

Legi (v. 39) – ordonanfle

Consider potrivit (v. 41) – cred

cæ este corect 

Doctrinæ øi 
legæminte 124

Clædiri sfinte øi chemæri sfinte

Doctrinæ øi legæminte 124:2 – „Împodobit cu
rafinament similar unui palat” 
Domnul le-a poruncit sfinflilor sæ facæ flæruøul Bisericii în

Nauvoo, Illinois, sæ fie „piatra din capul unghiului Sionului” øi

sæ fie la fel de frumos ca un palat. De câte ori Domnul i-a adu-

nat pe sfinflii sæi credincioøi într-un loc, El le-a poruncit lor „ridi-

cafli-væ øi strælucifli pentru ca lumina voastræ sæ fie un steag

pentru nafliuni” (D&L 115:5). 

Doctrinæ øi legæminte 124:2–6 – „Sæ faci o proclamflie
solemnæ. . . tuturor nafliunilor” 
„Împlinirea acestei îndrumæri din partea Domnului nu a venit

pânæ în anul 1845. Câteva persoane trebuiau sæ asiste la pregæti-

rea documentului, dar circumstanflele au amânat acest lucru

pânæ mai târziu, când ea a fost publicatæ de cætre Aceia

Doisprezece (vezi History of the Church, 6:80; 7:320, pag. 558)”

(Manualul studentului pentru Doctrinæ øi legæminte, pag. 304). 

Doctrinæ øi legæminte 124:6 – Ce „îndurare” a venit
asupra Sionului? 
„În anul 1841, când a fost datæ aceastæ revelaflie, acest oraø frumos

avea în jur de 3000 de locuitori. Fusese acordat un privilegiu de

cætre legislatura statului Illinois, prin care oraøului Illinois i se

dædea dreptul la o guvernare municipalæ liberalæ, cu autoritatea

de a forma o armatæ øi de a construi o universitate. Urma sæ fie

construit un templu. Sfinflii care erau împræøtiafli se adunau,

øi aøezarea din Illinois se dezvolta cu rapiditate. Misiunea din

Marea Britanie avusese un mare succes. Acestea au fost condifliile

în care a fost datæ aceastæ revelaflie. Biserica avea un moment de

liniøte. Era liniøtea dinaintea urmætoarei furtuni” (Smith and

Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, pag. 768). 

Doctrinæ øi legæminte 124:19, 130 – „ Pe David
Patten l-am luat Eu la Mine” 
Vârstnicul David W. Patten, un membru al Cvorumului celor

Doisprezee Apostoli, a fost omorât pe 25 octombrie 1838, în

bætælia din Crooked River din Misssouri. Vârstnicul Heber C.

Kimball, care a fost membru al Cvorumului celor Doisprezece

Apostoli, s-a dus sæ-l viziteze pe vârstnicul Patten când acesta

era pe moarte. Vârstnicul Kimball a scris: 

„Principiile Evangheliei care erau atât de preflioase pentru el

înainte, au fost pæstrate onorabil pânæ în ultimul ceas øi i-au ofe-

rit sprijin øi consolare în momentul plecærii sale, lucru care i-a

luat morflii înflepætura øi groaza. Vorbind despre aceia care nu au

ræmas neclintifli, el a exclamat: ‘O, dacæ ei ar fi fost în situaflia

mea! Pentru cæ simt cæ am pæzit credinfla, mi-am isprævit alerga-

rea, de acum mæ aøteaptæ o cununæ pe care Domnul, Judecætorul

drept mi-o va da.’

Consolare (v. 53) – alinare

Ræsad (v. 61) – conducætori ai

Bisericii

Document (v. 63) – reguli de

bazæ sau reglementæri 

Acfliuni (v. 63) – investiflii,

bani dafli pentru o parte din

valoarea unei companii

A încerca (v. 85) – a cæuta, a

avea o tentativæ, a se strædui

A se întoarce (v. 87) – a con-

tribui la 

Noua traducere (v. 89) –

Traducerea Bibliei fæcutæ de

Joseph Smith

Smerit (v. 114) – umil

Recompensæ (v. 121) – platæ,

ræsplatæ
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Vorbind despre soflia sa iubitæ care era de faflæ øi care a fost alæ-

turi de el în momentele sale de dinaintea morflii, el a spus:

‘Orice vei face de acum, nu îfli nega credinfla!’” (în „History of

Brigham Young”, Millennial Star, 16 iulie 1864, pag. 454–455). 

Doctrinæ øi legæminte 124:22–24, 56–83, 119–121 –
Casa din Nauvoo

„Profetul s-a gândit cæ ar trebui sæ se înceapæ construirea Casei de

primire din Nauvoo, aproape tot atât de repede, cât øi construirea

templului. El o vedea ca pe un mijloc prin care sfinflii sæ-i distreze

øi sæ le predea adeværul ‘bærbaflilor cu avere, caracter øi influenflæ’

[History of the Church 5:328; vezi, de asemenea, 5:137]. Piatra de

temelie a clædirii a fost pusæ pe 2 octombrie 1841 øi în ea au fost

depozitate registre preflioase, inclusiv manuscriptul original al

Cærflii lui Mormon. Fraflii erau încurajafli permanent de la pupitru

sæ lucreze la casa de primire; cu toate acestea, lucrarea progresa

încet, pentru cæ mijloacele øi forfla de lucru erau pufline. În luna

martie a anului 1844, Joseph Smith a amânat construcflia casei de

primire pentru a continua lucrul la templu” (Church History in the
Fulness of Times, pag. 243). 

Doctrinæ øi legæminte 124:25–36 – Botezul pentru
aceia morfli

Într-o cuvântare din luna iunie 1843, profetul Joseph Smith ne-a

învæflat despre importanfla templelor øi a rânduielilor din tem-

plu, inclusiv a botezului pentru aceia morfli: 

„A fost desemnat la consiliul din cer înainte ca lumea sæ existe,

cæ principiile øi legile preofliei trebuiau sæ fie predicate la aduna-

rea oamenilor în toate perioadele lumii. Isus a fæcut totul pentru
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a aduna oamenii øi ei nu voiau sæ fie adunafli, øi astfel El a revær-

sat blesteme asupra lor. Rânduielile instituite în cer înainte de

crearea lumii, în cadrul preofliei, pentru salvarea oamenilor, nu

trebuie distruse sau schimbate. Tofli trebuie sæ fie salvafli pe baza

aceloraøi principii. 

„În acelaøi scop, Dumnezeu adunæ poporul Sæu în aceste zile

din urmæ, pentru a clædi o casæ a Domnului pentru ca sæ se pre-

gæteascæ pentru ei rânduieli øi înzestræri, spælæri øi ungeri, etc.

Una dintre rânduielile din casa Domnului este botezul pentru

morfli. Dumnezeu a hotærât înainte de crearea lumii ca acea rân-

duialæ sæ fie fæcutæ într-un bazin pregætit pentru acest scop în

casa Domnului” (History of the Church, 5:423–424). 

Prima menflionare a botezului pentru morfli din scriptura

modernæ se gæseøte în Doctrinæ øi legæminte 124:29–36. Dar

aceasta nu a fost prima datæ când a fost predatæ în aceastæ

dispensaflie. Într-o scrisoare adresatæ Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, din data de octombrie 1840, profetul

Joseph Smith a scris: 

„Presupun cæ doctrina „botezului pentru morfli” a ajuns la ure-

chile noastre înainte, øi se poate sæ fi ridicat întrebæri în mintea

dumneavoastræ referitor la aceasta. Nu væ pot da în aceastæ scri-

soare toate informafliile pe care le-afli dori despre acest subiect;

dar în afaræ de înflelegerea independentæ a Bibliei, aø spune cæ

este sigur cæ era practicat de bisericile din vechime; øi sf. Pavel

se stræduie sæ dovedeascæ doctrina învierii din aceasta, øi spune:

‘Altfel, ce ar face aceia ce se boteazæ pentru aceia morfli? Dacæ

nu înviazæ morflii nicidecum, de ce se mai boteazæ ei pentru

aceia morfli? [1 Corinteni 15:29.] 

Eu am menflionat pentru prima datæ în public aceastæ doctrinæ,

când am predicat la funerariile___ fratelui Seymour Brunson [15

august 1840]; øi am mai dat de atunci Bisericii instrucfliuni gene-

rale pentru acest subiect. Sfinflii au privilegiul de a fi botezafli

pentru acele rude ale lor care au murit, despre care cred cæ ar

îmbræfliøa Evanghelia, dacæ ar fi avut privilegiul de a o auzi øi

care au primit Evanghelia în spirit, cu ajutorul acelora care au

fost trimiøi sæ le predice când se aflæ în închisoare. 

Færæ sæ dezbatem prea mult acest subiect, vefli vedea færæ îndo-

ialæ, consecvenfla øi faptul cæ este rezonabil øi cæ prezintæ

Evanghelia lui Hristos la o scaræ mai mare decât øi-au imaginat-

o unii” (History of the Church, 4:231). 

„Revelaflia explicæ cæ rânduiala botezului pentru cei morfli tre-

buie sæ se facæ numai într-un loc ales de Domnul. Înfæptuirea

rânduielii era acceptatæ în afara templului numai în situaflii spe-

ciale øi înainte de terminarea templului Nauvoo, Domnul a per-

mis ca rânduiala sæ fie înfæptuitæ în fluviul Mississippi. În

octombrie 1841, profetul a anunflat cæ nu se vor mai efectua

botezuri pentru morfli pânæ când nu se va construi bazinul tem-

plului. Acesta a fost terminat în luna noiembrie øi botezurile au

reînceput pe douæzeci øi unu (vezi D&L 124:27–30)” (Manualul
cursantului pentru Doctrinæ øi legæminte, pag. 307). 

Doctrinæ øi legæminte 124:28 – Ce este „plinætatea
preofliei” menflionatæ aici? 
Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Prin cheile sfintei preo-

flii, care a fost conferitæ Celor Doisprezece de cætre Domnul, pe

când El mergea alæturi de ei, chei care au fost restaurate în aceas-

tæ dispensaflie de cætre aceia care le-au deflinut în vechime – prin

acestea, au venit în plus multe binecuvântæri, inclusiv acele rân-

duieli remarcabile administrate în casa Domnului. Numai în

cadrul acelor rânduieli se realizeazæ ‘plinætatea preofliei’ (D&L
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124:28)” (în Conference Report, oct. 1985, pag. 73; sau Ensign,
nov. 1985, pag. 59)

Preøedintele Boyd K. Packer, preøedinte în exercifliu al

Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a explicat: „Nici un

bærbat nu primeøte plinætatea preofliei færæ sæ aibæ o femeie alæ-

turi de el. Pentru cæ, profetul a spus, cæ nici un bærbat nu poate

obfline plinætatea preofliei în afara templului Domnului [vezi

D&L 131:1–3]. Øi ea este acolo, alæturi de el, în acel loc sfânt. Ea

împærtæøeøte tot ceea ce primeøte el. Bærbatul øi femeia primesc

individual rânduielile cuprinse în înzestrare. Dar bærbatul nu se

poate ridica la înælflimea celor mai înalte rânduieli de pecetluire

– færæ sæ o aibæ pe ea alæturi” (în Conference Report, apr. 1998,

pag. 96; sau Ensign, mai 1998, pag. 73). 

Doctrinæ øi legæminte 124:87–91, 97–102 –
William Law
William Law a fost chemat ca al doilea consilier al profetului

Joseph Smith øi i s-au promis binecuvântæri øi daruri care au

fost promise numai unui numær mic de oameni. Cu toate aces-

tea, el nu a ræmas credincios øi pe 18 aprilie 1844 a fost excomu-

nicat „pentru comportament care nu era demn de un creøtin”

(History of the Church, 6:341). „William Law, deøi era consilier al

lui Joseph, s-a dovedit a fi cel mai înverøunat øi mai primejdios

duøman al sæu. . . Øi s-a dovedit ulterior cæ el conspirase cu câfli-

va locuitori din Missouri sæ-i ia viafla lui Joseph Smith. . . .

Totuøi deøi avea în inimæ dorinfla de a-l omorî, comportamenul

sæu era în general, curtenitor øi blând øi el era foarte calculat

pentru a înøela” (în History of the Church, 7:57). 

Studierea scripturilor
Realizafli cinci dintre urmætoarele activitæfli (A–E) când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 124. 

Aflafli care sunt scopurile templului

1. Din ceea ce afli citit în Doctrinæ øi legæminte 124: 25–41, facefli

o listæ cu motivele date pentru construirea de temple. 

2. Alegefli douæ din aceste motive øi spunefli de ce sunt impor-

tante acele binecuvântæri pentru dumneavoastræ. De exem-

plu, spunefli de ce sunt importante pentru dumneavoastræ

rânduielile templului. 

Explicafli urmærile

În Doctrinæ øi legæminte 124, Domnul i-a spus profetului Joseph

cæ este important sæ construiascæ temple pentru Domnul, dar

doar construirea nu este de ajuns. 

1. Încercuifli cuvântul dacæ de fiecare datæ când apare în Doctrinæ

øi legæminte 124:42–48. Facefli, dupæ aceea, o listæ cu ce a spus

Domnul cæ se va întâmpla la fiecare „dacæ”. 

2. Rezumafli ceea ce afli învæflat din aceste versete în douæ afirma-

flii „dacæ-atunci”. Într-una descriefli binecuântærile supunerii øi

în alta descriefli urmærile nesupunerii. 

Explicafli principiul

În 1 Nefi 3:7, Nefi øi-a exprimat credinfla cæ Domnul îl va ajuta

sæ realizeze tot ce îi poruncea sæ facæ. În Doctrinæ øi legæminte

124:49–54, Domnul a descris situaflia în care sfinflii încercau cu

credinflæ sæ facæ ce le ceruse El, dar nu reuøeau sæ facæ aceasta.

Comparafli cele douæ scripturi øi explicafli principiul de supune-

re pe care îl predau. 

C

B

A

Chemarea lui Hyrum Smith

Doctrinæ øi legæminte 124:91–96 ne învaflæ despre chemarea lui

Hyrum Smith. 

1. Facefli o listæ cu îndatoririle øi responsabilitæflile lui Hyrum

Smith. 

2. Pe cine a înlocuit el? 

Identificafli conducætorii

Citifli Doctrinæ øi legæminte 124:124–144 øi aflafli cine deflinea

urmætoarele oficii în preoflie: 

1. Patriarh

2. Preøedintele Bisericii

3. Consilierii din Prima Preøedinflie

4. Preøedintele Cvorumului celor Doisprezece Apostoli

5. Membrii Înaltului consiliu al flæruøului

6. Preøedintele Înalflilor preofli

7. Preøedintele Cvorumului Vârstnicilor

8. Preøedinflia celor Øaptezeci

9. Episcopatul

Cum a primit un oraø din Iowa numele Zarahemla din
Cartea lui Mormon? Unde este situat øi de ce a vorbit
Domnul sfinflilor care locuiau acolo? „Nu tofli sfinflii care au
fost gonifli din Missouri au gæsit refugiu în Illinois. Unii s-
au stabilit pe cealaltæ parte a râului Mississippi din Nauvoo,
în Iowa. Revelaflia [Doctrinæ øi legæminte 125] a venit ca
ræspuns la întrebarea dacæ trebuia ca ei sæ ræmânæ în Iowa
sau sæ se adune în partea cu Illinois. Unul dintre primii care
au sugerat ca sfinflii sæ se stabileascæ în Iowa a fost dr. Isaac
Galland, omul care vânduse pæmântul pe care era construit
Nauvoo. Vârstnicul Joseph Fielding Smith a scris cæ: ‘Dl.
Galland a sugerat într-o discuflie cu David W. Rogers, ca
sfinflii sæ se stabileascæ în Iowa, care era un teritoriu; pentru
cæ el s-a gândit cæ ar fi mai probabil sæ fie protejafli de gloate
dacæ se aflau în jurisdicflia Statelor Unite, decât dacæ s-ar
afla într-un stat al Uniunii unde crima, violul øi hoflia sunt

Doctrinæ øi 
legæminte 125

Zarahemla, Iowa

E

D
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træsæturi admirabile (!)în caracterul unui demagog; øi unde
aceia mai mari ræufæcætori deflin, de obiaceia cele mai înalte
funcflii.” El i-a scris, de asemenea, guvernatorului din Iowa,
Robert Lucas care îi cunoscuse pe „mormoni” în Ohio, øi
care vorbea cu respect despre faptul cæ ei sunt buni cetæfleni.’
(Essentials in Church History, pag. 220.)”(Manualul cur-
santului pentru Doctrinæ øi legæminte, pag. 311). 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 125

Doctrinæ øi legæminte 125:3–4 – Zarahemla øi
Nashville 
Unii dintre sfinflii care au plecat din Misssouri s-au stabilit pe

partea de vest a fluviului Mississippi, pe lângæ satele din

Montrose øi Nashville, Iowa. Biserica a cumpærat aproximativ

8094 hectare în acea zonæ øi Domnul a poruncit sæ fie construit

acolo un oraø care sæ se numeascæ Zarahemla. Când sfinflii au

ajuns în anul 1839, populaflia din flinutul Lee, Iowa, unde erau

situate aceste oraøe, numæra 2839 de locuitori. Pânæ în anul

1846, populaflia a crescut pânæ la 12 860. Când sfinflii au plecat

în vest, în anul 1846, aceste aøezæri au fost abandonate øi acum

nu mai existæ. 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A când studiafli Doctrinæ øi legæminte 125. 

Desenafli o hartæ

Folosind informafliile din Doctrinæ øi legæminte 125 øi hærflile de

la sfârøitul tripticului dumneavoastræ cu scripturi, desenafli în

caietele dumneavoastræ, o hartæ care sæ ilustreze flinutul Jackson,

Missouri; Nauvoo, Illinois; øi Montrose, Iowa. Cât au cælætorit

sfinflii din Missouri pânæ în Nauvoo øi Montrose? 

Ce afli simfli dacæ ar trebui sæ slujifli în misiune în fiecare
varæ, în urmætorii zece ani? Pânæ în anul 1841, Brigham
Young a slujit în misiuni de la botezul sæu din anul 1832,
inclusiv un an în Marea Britanie. Pe mæsuræ ce studiafli
Doctrinæ øi legæminte 126, aflafli ce sfat i-a dat Domnul pre-
øedintelui Young, pe atunci preøedintele Cvorumului celor
Doisprezece Apostoli, referitor la misiunile viitoare atunci. 

Doctrinæ øi 
legæminte 126

Revelaflia datæ lui Brigham Young

A

Teritoriu (v. 1) – o parte din

Statele Unite care nu era încæ

un stat

A încerca (v. 2) – a proba, a se

strædui

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 126

Doctrinæ øi legæminte 126:1 – „Nu fli se mai cere” 
Deøi Domnul nu i-a cerut lui Brigham Young sæ plece de lângæ

familie pentru a sluji în alte misiuni, el a slujit cu credinflæ în

câteva misiuni scurte. Când apostatul John C. Bennett ræspân-

dea minciuni despre Bisericæ, preøedintele Young, atunci preøe-

dinte al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, cælætorea

pentru a se întâlni cu oamenii øi a corecta minciunile. El a cælæ-

torit øi pentru a colecta fonduri pentru templul Nauvoo øi pen-

tru a promova candidatura profetului Joseph Smith la

preøedinflia Statelor Unite. 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A când studiafli Doctrinæ øi legæminte 126. 

Explicafli expresia

1. Cum i s-a adresat Domnul lui BrighamYoung în Doctrinæ øi

legæminte 126:1? Din ceea ce afli învæflat din aceastæ revelaflie,

de ce credefli cæ Domnul simflea astfel despre el? 

2. Ce væ învaflæ aceasta pe dumneavoastræ despre împlinirea cu

credinflæ a chemærilor øi îndatoririlor dumneavoastræ din

Bisericæ? 

Doctrinæ øi legæminte 127 øi 128 au fost scrise în timpul
unei perioade dificile pentru profetul Joseph Smith.
Duømanii sæi îl obligaseræ sæ se ascundæ pentru a evita per-
secufliile necruflætoare. Dar a fost øi o perioadæ de mare creø-
tere spiritualæ. Profetul le spusese sfinflilor cæ „dispensaflia
plinætæflii vremurilor va aduce luminæ în lucurile care au
fost revelate în toate dispensafliile anterioare; øi de asemenea,
alte lucruri care nu fuseseræ revelate înainte” (History of the
Church, 4:426). 

Aceste secfliuni sunt scrisori de la profetul Joseph Smith
pentru membrii Bisericii din Nauvoo, Illinois. Ele au fost
scrise în timp ce mergea din loc în loc pentru a-i evita pe
duømanii sæi. Ele includeau instrucfliuni suplimentare des-
pre rânduiala botezului pentru aceia morfli, despre care pro-
fetul a menflionat prima datæ în anul 1840 (vezi secfliunea
„Înflelegerea scripturilor” corespunzætoare D&L 124:25–36,
pag. 142). Pe mæsuræ ce citifli Doctrinæ øi legæminte 127–128,

Doctrinæ øi 
legæminte 127–128
Instrucfliuni pentru rânduiala

botezului pentru cei morfli

A

Trudæ (v. 2) – luptæ, muncæ
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aflafli ce a simflit profetul când a fost obligat sæ træiascæ
ascuns. De asemenea, încercafli sæ væ imaginafli cum trebuie
sæ fi fost pentru sfinfli sæ primeascæ o mai mare înflelegere a
doctrinei botezului pentru cei morfli. 

Prin profetul Joseph Smith, Domnul a revelat doctrina cæ noi ne putem
boteza pentru aceia care au murit. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 127

Doctrinæ øi legæminte 128

Doctrinæ øi legæminte 128:16–18 – De ce ne botezæm
pentru aceia morfli? 

Efectuarea botezurilor pentru aceia

care au murit face posibil ca sæ fie

efectuate pentru ei øi alte rânduieli

care se fac în templu. Toate aceste

rânduieli sunt importante pentru sal-

vare. Preøedintele Joseph Fielding

Smith ne-a învæflat: C
o

p
ie

re
a
 s

tr
ic

t 
in

te
rz

is
æ

Certific (v. 2) – confirm

A evita (v. 3) – a ocoli, a pre-

veni

A se gândi (v. 6) – a lua în

considerare

Prin propria persoanæ (v. 8) –

ei înøiøi

Anulat (v. 9) – ræsturnat,

inversat

Precedent (v. 10) – practicæ

stabilitæ, exemplu

Summum bonum (v. 11) –

lucrul cel mai bun

Similitudine (v. 13) – asemæ-

nare 

Omul dintâi (v. 14) – Adam

Consolare (v. 21) – alinare

Imn de laudæ (v. 22) – cântece 

Leøia nælbitorului (v. 24) –

un sæpun cu leøie folosit pen-

tru a albi rufele

A purifica (v. 24) – a curæfla

Pretenflii (v. 1) – reclamaflii

Tranzacflie (v. 1) – aranja-

ment, relaflie

Obøinuit (v. 2) – deprins,

învæflat 

A împærfli (v. 3) – a mæsura

Ræsplatæ (v. 3) – platæ

Arhive (v. 9) – locuri de pæs-

trare a registrelor, bibliotecæ

„Dacæ Ilie nu ar fi venit, putem sæ

credem cæ toatæ munca depusæ în

perioadele anterioare au fost de

prisos, pentru cæ Domnul a spus

cæ, în aceste condiflii, tot pæmântul

va fi distrus în întregime la

Venirea Sa [vezi D&L 2:1–3]. Prin

urmare, misiunea Sa a avut o

importanflæ crucialæ pentru lume.

Nu este vorba numai despre bote-

zul pentru cei morfli, ci øi despre

pecetluirea pærinflilor øi a copiilor cu pærinflii lor, astfel încât sæ

fie ‘o uniunie întreagæ, completæ øi perfectæ øi o suduræ a dis-

pensafliilor, a cheilor, a puterilor øi a slavei’ de la începutul øi

pânæ la sfârøitul timpurilor. [D&L 128:18]. 

Dacæ puterea de pecetluire nu ar fi pe pæmânt, atunci confuzia

ar guverna øi dezordinea ar lua locul ordinii în ziua în care va

veni Domnul øi bineînfleles, acest lucru nu se poate întâmpla,

pentru cæ toate lucrurile sunt guvernate øi conduse de o lege

perfectæ în împæræflia lui Dumnezeu. 

De ce va fi pæmântul distrus? Pentru cæ, pur øi simplu, nu existæ

o legæturæ sudatæ între tafli øi copii – care este munca pentru cei

morfli – atunci noi tofli am fi respinøi; întreaga lucrare a lui

Dumnezeu ar eøua øi ar fi complet în zadar. Bineînfleles, aøa ceva

nu se poate întâmpla” (Doctrines of Salvation, 2:121–122). 

Doctrinæ øi legæminte 128:24 – Fiii lui Levi øi ofranda
oferitæ de ei Domnului
„Din punct de vedere istoric, fiii lui Levi, inclusiv fiii lui Aaron

øi fiii lui Moise (vezi Exodul 6:16; 18, 20), erau pæzitorii casei lui

Dumnezeu øi erau responsabili pentru rânduielile ei sfinte (vezi

Exodul 25–28; Numeri 8:24–26; 10–21). În prezent, fiii lui Levi

sunt aceia care sunt chemafli de Domnul sæ ‘clædeascæ Biserica

Mea’ øi care sunt ‘credincioøi astfel încât sæ obflinæ aceste douæ

preoflii despre care am vorbit øi sæ-øi îndeplineascæ cu credinflæ øi

sârguinflæ chemærile lor sunt sfinflifli prin Spirit pentru înnoirea

trupurilor lor’ (D&L 84:31–33). Ei sunt cei care sunt responsabili

pentru ‘Evanghelia pregætitoare’ (D&L 84:26–27) øi pentru

‘preoflia mai mare’ øi rânduielile ei (munca în templu) în care

‘puterea divinitæflii se manifestæ’ (D&L 84:19–21). Dacæ slujitorii

Domnului din prezent lucreazæ cu credinflæ în aceastæ adminis-

trare sfântæ, ei devin ‘fii ai lui Moise øi ai lui Avraam øi Biserica

øi împæræflia øi aleøii lui Dumnezeu’ (D&L 84:34). 

Pe mæsuræ ce sfinflii credincioøi Îi slujesc Domnului în aceste

rânduieli sfinte, ei devin salvatori pe muntele Sion pentru aceia

vii øi pentru aceia morfli. Sacrificiul pe care îl fac prin slujirea lor

va fi parte din acea ‘ofrandæ în dreptate’ pe care o vor prezenta

Domnului înainte de Venirea lui Hristos fiii lui Levi, inclusiv fiii

lui Moise øi ai lui Aaron” (Manualul cursantului pentru Doctrinæ øi
legæminte, pag. 319). 

Studierea scripturilor
Realizafli patru dintre urmætoarele activitæfli (A–F) când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 127–128. 

Scriefli un raport pentru un ziar

Imaginafli-væ cæ suntefli reporter la un ziar în anul 1842 øi cæ væ

aflafli la locul în care se ascundea profetul Joseph Smith, pentru

a lua un interviu. Folosind Doctrinæ øi legæminte 127:1–3 pentru

A
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idei, scriefli un scurt raport despre sentimentele pe care le avea

profetul în timp ce se ascundea. 

Facefli o listæ cu responsabilitæfli

Facefli o listæ cu ceea ce afli aflat din Doctrinæ øi legæminte 127:5–10

øi 128:1–5 cu care credefli dumneavoastræ cæ ar fi responsabili-

tæflile unei persoane care face înregistrærile în templu. 

Scriefli un ræspuns

Sæ presupunem cæ avefli un prieten care nu este membru al

Bisericii, dar care a auzit despre temple øi despre botezul pentru

aceia morfli. Prietenul dumneavoastræ væ întreabæ ce este botezul

pentru aceia morfli øi de ce se face acesta. Folosind ce afli învæflat

din Doctrinæ øi legæminte 127 øi 128, ræspundefli la acele întrebæri.

Explicafli în ræspunsurile dumneavoastræ, importanfla autoritæflii,

puterea de a pecetlui øi legæturile sudate, familiile veønice øi Ilie. 

Facefli o listæ øi comparafli

Recitifli Doctrinæ øi legæminte 128:20–21 øi enumerafli mesagerii

cereøti pe care i-a menflionat profetul Joseph Smith. Explicafli de

ce credefli cæ era important ca el sæ continue sæ primeascæ revela-

flii în timpul restaurærii Evangheliei. 

Facefli un afiø

1. Luând în considerare situaflia personalæ a profetului Joseph

Smith din acea perioadæ (vezi D&L 127:1–4), ce væ impresio-

neazæ despre ce a scris el în Doctrinæ øi legæminte 128:22? 

2. Facefli un afiø care sæ ilustreze chemarea la acfliune de la profe-

tul Joseph Smith øi entuziasmul sæu faflæ de Evanghelie. 

Comparafli versetele

În Doctrinæ øi legæminte 13:1, citifli despre ofranda pe care o vor

aduce „fiii lui Levi” în zilele din urmæ (vezi secfliunea „Înflelegerea

scripturilor” corespunzætoare D&L 13:1, pag. 26). Comparafli ce afli

învæflat acolo cu Doctrinæ øi legæminte 128:24. Potrivit profetului

Joseph Smith, care este unul din modurile prin care se va împlini

aceastæ profeflie? 

V-afli pus vreodatæ întrebæri despre îngeri? Cine sunt ei?
De unde putem sæ øtim noi dacæ vin de la Dumnezeu? În
Doctrinæ øi legæminte 129, profetul Joseph Smith a ræspuns
la aceste întrebæri øi a dat „trei mari chei” (v. 9), sau
moduri de a recunoaøte mesagerii cereøti. 

Doctrinæ øi 
legæminte 129

Trei chei mærefle

F

E

D

C

B

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 129

Doctrinæ øi legæminte 129:1 – Care este diferenfla
dintre un înger øi un spirit? 
Oricærui mesager venit de la Dumnezeu i se poate spune înger,

dar în Doctrinæ øi legæminte 129, termenul înger se limiteazæ

la „personaje înviate, având trupuri de carne øi oase” (v. 1).

„Spiritele sunt copii ai lui Dumnezeu care nu au intrat încæ [nu

au fost næscufli] în viafla muritoare øi prin urmare nu au trupuri

[færæ trupuri]; sau spirite sunt cei ale cæror spirite au fost separa-

te de trupurile lor prin moarte” (Manualul cursantului pentru
Doctrinæ øi legæminte, pag. 320). 

În instrucfliunile anterioare date Cvorumului celor Doisprezece

Apostoli din Nauvoo, profetul Joseph Smith „a explicat care este

diferenfla dintre un înger øi un spirit care slujeøte; unul [îngerul],

un trup înviat sau transformat, al cærui spirit slujeøte spiritelor

care au trupuri – celælalt [un spirit care slujeøte], un spirit care nu

are trup, care apare øi slujeøte spiritelor care nu au corpuri. Isus

Hristos a devenit un spirit care slujeøte (în timp ce trupul Sæu era

în mormânt) spiritelor din închisoare, pentru a împlini o parte

importantæ a misiunii Sale, færæ de care El nu øi-ar fi putut desæ-

vârøi lucrarea, sau nu ar fi putut intra odihna Sa. Dupæ învierea

Sa, a apærut ca un înger [o fiinflæ înviatæ] discipolilor Sæi” (în

History of the Church, 4:425; vezi, de asemenea, 1 Petru 3:18–20). 

Oameni drepfli fæcufli desæ-
vârøifli (v. 3) – persoane care

au fost iertate øi curæflite prin

ispæøirea lui Isus Hristos

Contrar (v. 7) – împotriva

Ordine (v. 7) – regulæ
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Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A când studiafli Doctrinæ øi legæminte 129. 

De unde putem øti? 

Folosind propriile cuvinte, enumerafli cele „trei mari chei” reve-

late de profetul Joseph Smith în Doctrinæ øi legæminte 129.

Includefli modul în care putefli øti dacæ este un înger sau un spi-

rit trimis de Dumnezeu sau dacæ este diavolul. 

Ce întrebæri i-afli adresa profetului Joseph Smith dacæ afli
avea ocazia? Doctrinæ øi legæminte 130 este o colecflie a
declarafliilor doctrinare date de profet. Pe mæsuræ ce citifli fie-
care declaraflie afli putea sæ væ întrebafli câte vom mai învæfla
despre acest subiect. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 130

Doctrinæ øi legæminte 130:8–10 – Ce este „Urimul øi
Tumimul”? 
Vezi „Urim øi Tumim” în Ghidul Scripturilor (pag. 210).

Studierea scripturilor
Realizafli trei din urmætoarele activitæfli (A–D) în timp ce studiafli

Doctrinæ øi legæminte 130. 

Scriefli un chestionar

Doctrinæ øi legæminte 130 confline o varietate de instrucfliuni øi

ræspunsuri la întrebæri. Scriefli opt întrebæri de verificare despre

ceea ce credefli cæ este important sæ øtifli, una pentru fiecare grup

de versete: 1–3, 4–7, 8–9, 10–11, 12–17, 18–19, 20–21, 22–23.

Includefli ræspunsul dupæ fiecare întrebare. 

A

Sociabilitate (v. 2) – ordine

socialæ

Nofliune aparflinând diferite-
lor religii creøtine (v. 3) – cre-

dinfle ale altor biserici

Calcul (v. 4) – chibzuire

Început (v. 12) – origine

Sæ ajungæ (v. 15) – sæ fie destul

Irevocabil hotærâtæ (v. 20) –

stabilitæ øi neschimbætoare

Bazatæ (v. 20–21) – de la care

au început 

Doctrinæ øi 
legæminte 130

Podoabe doctrinare

A

Scripturæ de bazæ – Doctrinæ øi
legæminte 130:18–19

Tragefli o linie pe mijlocul paginii din caietul dumneavoastræ. În

partea stângæ, ilustrafli o persoanæ care este înconjuratæ de ceea

ce el sau ea poate sæ gæseascæ valoros øi important în aceastæ

viaflæ. În partea dreaptæ, scriefli sau desenafli ce poate sæ ia cu ea

la moartea sa. Folosind Doctrinæ øi legæminte 130:18–19, scriefli

un titlu sau un moto pentru ilustraflia dumneavoastræ care sæ

exprime ce trebuie sæ dorim sæ obflinem în aceastæ viaflæ øi care

va avea valore øi în viafla urmætoare. 

Scriptura de bazæ – Doctrinæ øi
legæminte 130:20–21

În Doctrinæ øi legæminte 130:20–21, profetul Joseph Smith a

explicat cæ este o relaflie între supunerea faflæ de legile lui

Dumnezeu øi binecuvântærile pe care le primim. Unele porunci

au promisiuni foarte precise, precum promisiunile asociate cu

træirea conform Cuvântului de înflelepciune (vezi D&L 89).

Pentru alte porunci, promisiunile sunt mai generale (de exem-

plu, vezi Iosua 1:8). Enumerafli trei alte porunci øi binecuvântæri-

le care sunt promise pentru fiecare dintre ele. Arætafli dacæ aceste

promisiuni sunt specifice sau mai generale. Dacæ este nevoie,

discutafli despre aceasta cu pærinflii dumneavoastræ sau cu un

conducætor al Bisericii. 

Scripturæ de bazæ – Doctrinæ øi
legæminte 130:22–23

Adeværurile predate în Doctrinæ øi legæminte 130:22–23 pot

pærea fireøti øi logice pentru membrii vechi ai Bisericii. Totuøi,

aceste doctrine sunt foarte diferite de crezurile multor biserici

creøtine. Enumerafli øi explicafli trei moduri prin care viafla dum-

neavoastræ – gândurile, comportamentul øi rugæciunile – sunt

diferite datoritæ faptului cæ dumneavoastræ øtifli ce este cu ade-

værat dumnezeirea. 

D

C

B
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Familiile pot fi împreunæ pentru
totdeuna. Acest adevær simplu
reprezintæ una din cele mai mari
revelaflii ale Restaurærii. Ce cre-
defli cæ se aøteaptæ de la aceia
care doresc o cæsætorie celestialæ
øi o familie veønicæ? Suntefli
conøtienfli de promisiunile date
celor ce lucreazæ pentru a obfline
o cæsætorie celestialæ? Poate fi o
binecuvântare mai minunatæ

decât promisiunea de a-i avea pe aceia dragi cu dumneavoas-
træ în gloria celestialæ pentru toatæ veønicitate? 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 131

Doctrinæ øi legæminte 131:1 – Care sunt cele trei
grade din împæræflia celestialæ? 
„Domnul nu a revelat Bisericii cine va træi în douæ din cele trei

grade în împæræflia celestialæ; prin urmare, orice discuflie pe

aceasta temæ este o presupunere sau speculaflie. Cu toate aces-

tea, o mare parte a fost revelatæ, despre cel mai mare grad al

împæræfliei celestiale, sau a exaltærii, pentru cæ aceasta este locul

unde Tatæl ar dori ca tofli copiii lui sæ locuiascæ, dacæ vor fline

poruncile Lui. În Doctrinæ øi legæminte 76:50–70 Domnul prezin-

tæ în linii generale cerinflele øi calificærile pentru a obfline cel mai

mare grad din împæræflia celestialæ” ( Manualul cursantului pentru
Doctrinæ øi legæminte, pag. 325). 

Doctrinæ øi legæminte 131:1–4 – „Noul øi nepieritorul
legæmânt al cæsætoriei” 
Preøedintele Harold B. Lee le-a spus deflinætorilor preofliei:

„Amintifli-væ, fraflilor, cæ numai aceia care intræ în noul øi

nepieritorul legæmânt al cæsætoriei care este fæcut pentru timp

øi eternitate în templu, doar aceia vor avea parte de exaltare

în împæræflia celestialæ. Aceasta este ceea ce Domnul ne spune

nouæ” (în ConferenceReport, oct. 1973, pag.120; sau Ensign,
ian. 1974, 100).

Nu poate avea o creøtere (v.

4) – el nu va putea progresa

sau nu va putea avea copii în

veønicii 

Doctrinæ øi 
legæminte 131–132

„Noul øi nepieritorul
legæmânt al cæsætoriei” 

Vârstnicul Russel M. Nelson, un membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, a explicat cæ „cea mai mare rânduialæ în

casa Domnului este primitæ de sofl øi soflie împreunæ øi în egalæ

mæsuræ – sau nu este primitæ deloc! 

Væd în retrospectivæ cæ cea mai importantæ zi din viafla mea a

fost ziua când iubita mea, Dantzel øi cu mine am fost cæsætorifli

în sfântul templu. Færæ ea eu nu aø putea sæ am binecuvântærile

cele mai mare øi de duratæ ale preofliei. Færæ ea eu nu aø putea sæ

fiu tatæl copiilor mei minunafli sau bunicul scumpilor noøtri

nepofli” (în ConferenceReport, apr. 1999, pag. 52; sau Ensign, mai

1999, pag. 39) 

Doctrinæ øi legæminte 131:5 – „Cuvântul cel mai sigur
al profefliei” 
„Cuvântul cel mai sigur al profefliei” se referæ la a fi sigur de

chemarea øi alegerea unei persoane. Vorbind despre binecuvân-

tærile preofliei, Vârstnicul Bruce R. McConkie, care a fost mem-

bru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a spus: 

„Noi avem puterea de a face chemarea øi alegerea noastræ sigure, astfel
încât în timp ce træim în viafla muritoare, biruind lumea øi fiind sin-
ceri øi loiali în toate lucrurile, vom fi pecetluifli pentru viafla veønicæ øi
vom avea promisiunea necondiflionatæ a vieflii veønice în prezenfla
Celui cæruia Îi aparflinem.

Revelaflia spune: ‘Cuvântul cel mai sigur al profefliei îl reprezin-

tæ faptul cæ un om cunoaøte cæ el este pecetluit pentru viafla veø-

nicæ, prin revelaflie øi spiritul profefliei, prin puterea sfintei

preoflii.’ (D&L 131:5.) 

În mod special, în decursul ultimilor ani de slujire, profetul

Joseph Smith, a pledat cu râvnæ ca sfinflii sæ meargæ înainte în

dreptate pânæ ce-øi vor îndeplini chemarea øi alegerea siguræ,

pânæ când ei vor auzi glasul ceresc proclamând: ‘Fiule, tu vei fi

exaltat.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, pag. 150.)

„El însuøi a devenit un model prin obflinerea acestor lucruri în

aceastæ dispensaflie, când glasul din cer i-a spus: ‘Eu sunt

Domnul, Dumnezeul tæu, øi voi fi cu tine pânæ la sfârøitul lumii

øi prin toatæ eternitatea pentru cæ, adeværat, Eu îfli pecetluiesc

exaltarea ta øi pregætesc un tron pentru tine în împæræflia Tatælui

Meu, cu Avraam, tatæl tæu.’ (D&L 132:49.)” (în Conference

Report, oct. 1977, pag. 51–52; sau Ensign, nov. 1977, pag. 34;

subliniere în original) 

Doctrinæ øi legæminte 131:6 – Ce fel de cunoaøtere
este necesaræ pentru a fi salvafli? 
Preøedintele Joseph Fielding Smith a explicat: 

„Profetul a spus cæ un om nu poate fi salvat în ignoranflæ, dar în

ignoranflæ faflæ de ce? El a spus cæ un om nu poate fi salvat în

ignoranflæ faflæ de principiile salvatoare ale Evangheliei lui Isus

Hristos [vezi Teachings of the Prophet Joseph Smith, pag. 297, 324,

331–332]. Nu mulfli dintre cei mærefli øi puternici , cei care for-

meazæ øi controleazæ gândurile oamenilor de azi, vor fi salvafli

[exaltafli] în împæræflia lui Dumnezeu. De ce? Pentru cæ ei nu au

gæsit calea; ei nu pæøesc în lumina adeværului. Ei, poate, cæ au

cunoaøtere, dar le lipseøte inteligenfla. 

Inteligenfla este lumina adeværului øi noi suntem informafli cæ

acela care are inteligenflæ sau lumina adeværului îl va abandona

pe cel ræu [vezi D&L 93:36–37]. Un om care are inteligenflæ se va

închina lui Dumnezeu øi se va pocæi de pæcatele lui; el va cæuta

sæ cunoascæ voia lui Dumnezeu øi sæ o urmeze”(Doctrines of
Salvation, 1:290). 
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Doctrinæ øi legæminte 131:7–8 – „Tot spiritul este
materie” 
Profetul Joseph Smith a explicat: „Dacæ urmærim lucrurile pânæ

la fondarea lor øi privim din persectivæ filozoficæ, vom descoperi

o foarte mare diferenflæ dintre trup øi spirit; se presupune cæ tru-

pul este o materie organizatæ øi spiritul, dupæ cum cred mulfli, nu

este materie, nu are substanflæ. Crezurile noastre se deosebesc de

declaraflia din urmæ øi declaræm cæ spiritul este o substanflæ; cæ

este materie, dar este o materie mult mai puræ, elasticæ øi rafinatæ

decât corpul; cæ a existat înaintea corpului, poate sæ existe în

corp øi va exista separat de corp, când corpul va fi putrezit în

pæmânt øi la înviere va fi din nou reunit cu acesta” (Teachings of
the Prophet Joseph Smith, pag.207). 

Doctrinæ øi legæminte 132

Doctrinæ øi legæminte 132:1 – Ce sunt concubinele? 
Vârstnicul Bruce R. McConkie a definit termenul concubine, prin

urmætoarea explicaflie: „În vechime, ele au fost considerate a fi

soflii secundare, cu alte cuvinte, soflii care nu aveau acelaøi statut

în sistemul de caste ce exista în vremea aceea la fel cum erau

acele soflii care nu erau numite concubine. În aceastæ dispensa-

flie, nu s-a fæcut nici o legæturæ între concubine øi cæsætoria plu-

ralistæ, pentru cæ sistemul de caste care a fæcut ca unele soflii sæ

fie desemnate astfel, nu exista” (Mormon Doctrine, 154–155). 

Doctrinæ øi legæminte 132:7 – „Pecetluite prin Spiritul
Sfânt al fægæduinflei” 
Vârstnicul James E. Faust, pe atunci membru al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, a spus: 

„Aø dori sæ spun ceva despre Spiritul Sfânt al fægæduinflei, care

este puterea de pecetluire øi de validare a Spiritului Sfânt.

Pecetluirea legæmintelor øi rânduielilor prin Spiritul Sfânt al

fægæduinflei este un acord prin care binecuvântæri inerente vor

fi obflinute, cu condiflia ca aceia care cautæ binecuvântarea sæ

fie credincioøi øi loiali (vezi D&L 76:50–54). 

„De exemplu, când legæmintele cæsætoriei pentru timp øi veøni-

citate, rânduiala culminantæ a Evangheliei, este pecetluitæ prin

Spiritul Sfânt al fægæduinflei, acesta poate cu adeværat sæ deschi-

dæ ferestrele cerului pentru a reværsa binecuvântæri mærefle peste

cuplurile cæsætorite care cautæ acele binecuvântæri. Astfel de

cæsætorii devin bogate, depline øi sacre. Deøi ambele pærfli din

cæsætorie pot sæ-øi menflinæ o identitatea separatæ, doar împreu-

næ în legæmânt ei pot fi precum douæ corzi de viflæ legate insepa-

rabil de cealaltæ. Fiecare se gândeøte la partenerul sau partenera

sa înainte de a se gândi la el însuøi. 

Una dintre marile binecuvântæri venite prin Sfântul Spirit al

fægæduinflei este cæ toate legæmintele noastre, juræmintele, fægæ-

duielile øi rânduielile pe care le primim prin rânduielile øi bine-

cuvântærile Evangheliei, nu sunt numai confirmate, ci øi

pecetluite prin acel Spirit Sfânt al fægæduinflei. Cu toate acestea,

Eficacitate (v. 7) – putere, efi-

cienfla

Principate (v. 13, 19) – sfere

de autoritate

Seminfle (v. 19) – copii, des-

cendenfli 

Strâmtæ (v. 22) – îngustæ, res-

tricflionatæ

Loviturile Satanei (v. 26) –

toate modalitæflile øi mijloace-

le pe care le foloseøte Satana

pentru a se opune strædanii-

lor noastre corecte

A ierta, iertat (v. 46) – scuzat

Sæ se lipeascæ de (v. 54) – a se

fline de, a sta cu, a ræmâne

credincios faflæ de

A se cæsætori (v. 61) – a lua de

sofl (soflie) 

Exceptat (v. 65) – scuzat

acea pecetluire poate fi încælcatæ de aceia necredincioøi. Este

important, de asemenea, sæ flinem minte cæ dacæ o persoanæ

obfline binecuvântarea pecetluirii prin vicleøug, ‘atunci binecu-

vântarea nu este pecetluitæ, indiferent de integritatea øi autorita-

tea persoanei care o oficiazæ’ [Joseph Fielding Smith, Doctrines of
Salvation, 2:98–99]. 

A avea un legæmânt sau o rânduialæ pecetluitæ prin Spiritul

Sfânt al fægæduinflei înseamnæ cæ aceasta este legatæ pe pæmânt

øi în cer” (în ConferenceReport, apr. 1989, pag. 41–42; sau

Ensign, mai 1989, pag. 33). 

Doctrinæ øi legæminte 132: 15–16 – De ce trebuie sæ
ne stræduim sæ avem o cæsætorie veønicæ? 

Joseph Smith m-a învæflat cum sæ prefluiesc relafliile dragi dintre

tatæ øi mamæ, sofl øi soflie; frate øi soræ, fiu øi fiicæ. 

De la el am învæflat cæ soflia inimii mele poate sæ îmi aparflinæ pen-

tru timp øi veønicitate øi cæ simpatiile øi afecfliunile perfecflionate

care ne fac sæ ne iubim unii pe alflii emanæ de la fântâna dragostei

divine veønice. De la el am învæflat cæ putem cultiva aceste afec-

fliuni øi sæ le facem sæ se mæreascæ în toatæ veønicitatea; în timp ce

rezultatul unirii noastre veønice va fi o serie de urmaøi numeroøi

ca stelele cerului sau ca nisipul de pe flærmul mærii. . . .

Iubisem înainte, dar nu øtiusem de ce. Dar acum iubeam – cu

puritate – cu intensitatea sentimentelor elevate, exaltate, care

îmi vor înælfla sufletul de la lucrurile tranzitorii ale acestei sfere

josnice øi îl vor extinde cât este oceanul” (Autobiography P.Pratt
[1985], pag. 259–260). 

Vorbind despre alternativele

lumii pentru cæsætoria veøni-

cæ, vârstnicul Gordon B.

Hinckley, atunci membru al

Cvorumului celor Doisprezece

Apostoli, a spus: 

„În final, aø vrea sæ væ relatez

o povestire. Este ficfliune, dar

principiul ei este adeværat.

Væ putefli imagina doi oameni tineri în momentul în care este

lunæ plinæ øi trandafirii sunt înflorifli øi între ei s-a înfiripat o

iubire sfântæ? Ion îi spune Mariei: ‘Maria, te iubesc. Vreau ca tu

sæ fii soflia mea øi mama copiilor mei. Dar nu vreau ca tu sau ei

sæ fifli ai mei pentru veønicitate. Doar pentru o perioadæ øi dupæ

aceea ne putem lua ræmas bun.’ Øi ea, uitându-se la el, cu ochii

în lacrimi sub raza lunii, îi spune: ‘Ion, ce minunat eøti. Nu mai

este nimeni altul ca tine în toatæ lumea. Te iubesc øi vreau ca tu

sæ fii soflul meu øi tatæl copiilor noøtri, dar numai pentru o

perioadæ de timp, dupæ aceea, adio’. 

Pare caraghios, nu? Øi totuøi, nu asta spune de fapt un bæiat unei

fete øi o fatæ unui bæiat într-o cerere în cæsætorie când li se dæ opor-

tunitatea de a fi unifli pentru veønicitate sub ‘noul øi nepieritorul

legæmânt’, dar aleg în schimb, sæ îl dea la o parte, substituindu-l

Vârstnicul Parley P. Pratt, care a fost unul

dintre primii membri ai Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli din aceastæ dispen-

saflie, a explicat cum înflelegerea doctrinei

cæsætoriei veønice i-a schimbat viafla: 

„Pânæ atunci învæflasem sæ apreciez afec-

fliunile øi simpatiile ca aparflinând numai

acestei stæri tranzitorii, ca pe ceva de care

inima trebuie sæ fie cuprinsæ în întregime,

pentru a se pregæti pentru starea cereascæ. 
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cu ceva care dureazæ pânæ la moarte” (în Conference Report, apr.

1974, pag. 33; sau Ensign, mai 1974, pag. 24). 

Doctrinæ øi legæminte 132:26–29 – Este cæsætoria în
templu o garanflie a exaltærii? 
Discutând despre Doctrinæ øi legæminte 132:26, preøedintele

Joseph Felding Smith ne-a învæflat: 

„Domnul nu a promis niciodatæ vreunui suflet cæ poate fi exal-

tat færæ sæ aibæ un spirit de pocæinflæ. Deøi în acest pasaj nu se

menflioneazæ pocæinfla, totuøi ea este øi trebuie sæ fie subînflelea-

sæ. Mi se pare curios cæ toatæ lumea cunoaøte versetul 26, dar se

pare cæ nu a citit sau nu a auzit niciodatæ de Matei 12:31–32,

unde Domnul spune acelaøi lucru cu ce se aflæ în versetul 26

din secfliunea 132. . . .

Domnul a spus cu gura Sa: ‘Iar cel care nu înduræ pânæ la sfâr-

øit, acesta este cel care va fi doborât øi aruncat în foc, de unde el

nu se va mai putea întoarce din cauza dreptæflii Tatælui. Øi acesta

este cuvântul pe care El l-a dat copiilor oamenilor. Øi din aceastæ

cauzæ, El a împlinit cuvintele pe care El le-a dat; øi El nu minte,

ci îndeplineøte toate cuvintele Sale. Øi nici un lucru necurat nu

poate intra în împæræflia Lui; de aceea, nimic nu va intra în odih-

na Lui, în afaræ de aceia care øi-au spælat veømintele în sângele

Meu datoritæ credinflei lor øi a pocæirii lor de toate pæcatele lor øi

a fidelitæflii lor pânæ aceia la sfârøit’ [3 Nefi 27:17–19]. 

Deci trebuie sæ înflelegem cæ aceia despre care se vorbeøte în

versetul 26 sunt aceia care au pæcætuit, s-au pocæit øi sunt gata

sæ plæteascæ preflul pentru pæcatul lor, altfel binecuvântarea exal-

tærii nu va veni. Pocæinfla este absolut necesaræ pentru a primi

iertarea øi persoana care a pæcætuit trebuie sæ fie curæflitæ”

(Doctrines of Salvation, 2:95–96). 

În Doctrinæ øi legæminte 132:27, Domnul a spus cæ blasfemia

împotriva Duhului Sfânt nu poate fi iertatæ. 

Doctrinæ øi legæminte 132:27 – „Blasfemia împotriva
Duhului Sfânt” 
De ce cei care comit blasfemie împotriva Duhului Sfânt se fac

vinovafli de crimæ øi værsare de sânge nevinovat? Preøedintele

Joseph Fielding Smith a explicat cæ „tofli aceia care iau parte la

acesta, cel mai mare pæcat, se vând aøa cum Cain s-a vândut lui

Lucifer. Ei învaflæ sæ urascæ adeværul cu o uræ veønicæ øi învaflæ sæ

iubeascæ ræutatea. Ei ajung la o stare în care nu se mai pot pocæi.

Spiritul crimei le umple inimile øi ei, dacæ ar avea puterea, L-ar

crucifica din nou pe Domnul nostru, lucru pe care îl fac într-un

fel, luptându-se împotriva lucrærii Sale øi încercând s-o distrugæ,

la fel cum încearcæ sæ facæ øi cu profeflii. 

Înainte ca un om sæ se scufunde în amæræciunea sufletului sæu,

el trebuie înainte sæ øtie øi sæ înfleleagæ adeværul având o clarita-

tea a viziunii unde nu încape nici o îndoialæ. Schimbarea inimii

nu vine dintr-o datæ, ci din cauza unei forme de pæcat, care

continuæ sæ se ascundæ într-un suflet care nu se pocæieøte, pânæ

când Duhul Sfânt se retrage øi atunci, acel om este læsat în întu-

neric spiritual. Pæcatul naøte pæcat; întunericul creøte pânæ când

dragostea de adevær se transformæ în uræ, iar dragostea de

Dumnezeu este biruitæ de dorinfla greøitæ de a distruge tot ce

este corect øi adeværat. Astfel, Hristos este expus la ocaræ øi

blasfemia creøte” (Doctrines of Salvation1:49). 

Doctrinæ øi legæminte 132:58–66 – Cæsætoria pluralistæ 
Dupæ cum s-a væzut în rezumatul versetelor 58–66 din Doctrinæ øi

legæminte 132, se referæ la „legile care guverneazæ cæsætoria plura-

listæ”. Prin profetul Joseph Smith, Domnul a poruncit practicarea

cæsætoriei pluraliste în zilele de început ale Bisericii; în 1890, prin

preøedintele Wilford Woodruff, El a încheiat aceastæ practicæ (vezi

Declaraflia oficialæ 1). Vârstnicul Bruce R. McConkie, a explicat: 

„Cæsætoria pluralistæ nu este esenflialæ pentru salvare sau exal-

tare. Nefi øi poporul lui au respins puterea de avea mai mult de

o soflie øi totuøi, ei pot obfline orice binecuvântare în veønicie pe

care Domnul a oferit-o oricæror altor popoare. În prezent,

Domnul a rezumat prin revelaflie întreaga doctrinæ a exaltærii øi

a predicat-o prin cæsætoria unui bærbat cu o singuræ femeie.

(D&L 132: 1–28.) Dupæ aceea El a adæugat principiile legate de

cæsætoria pluralistæ stipulând în mod special cæ asemenea cæsæ-

torii nu au validitate decât dacæ sunt autorizate de preøedintele

Bisericii. (D&L 132:7, 29–66.)

„Tofli cei care pretind sau presupun cæ vor avea cæsætorii pluraliste în
prezent, când cel care defline cheile le-a retras puterea prin care se efec-
tuau, se fac vinovafli de mari greøeli” (Mormon Doctrine, pag. 578–579;

subliniere în original). 

Studierea scripturilor
Realizafli cinci dintre urmætoarele activitæfli (A–F) când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 131–132. 

Scripturæ de bazæ – Doctrinæ øi
legæminte 131:1–4

1. Facefli o diagramæ cu ceea ce afli învæflat din Doctrinæ øi legæ-

minte 131:1–4, care sæ ilustreze ce a spus Domnul despre glo-

ria celestæ. Ca parte a diagramei dumneavoastræ, facefli o listæ

cu cerinflele din acele versete øi arætafli cum se aplicæ gradelor

gloriei celeste. 

2. De ce credefli cæ se menflioneazæ numai o parte a gloriei celes-

te øi nu øi celelalte? Ce væ spune aceasta despre importanfla

cæsætoriei celestiale? (Vezi secfliunea „Înflelegerea scripturilor”

corespunzætoare D&L 131:1 øi 131:1–4). 

Scriefli un test

Doctrinæ øi legæminte 131:5–8 este o compilaflie a unor informaflii

pe care le-a primit profetul Joseph Smith referitoare la diferite

subiecte. Recitifli aceste versete øi scriefli un set de întrebæri pen-

tru versetele 5, 6, øi 7–8. Includefli ræspunsul dupæ fiecare între-

bare. (Vezi informafliile din secfliunea „Înflelegerea scripturilor”

dacæ avefli nevoie de ajutor). 

Promisiuni øi avertizæri

Când profetul Joseph Smith a primit revelaflia despre natura

veønicæ a legæmântului cæsætoriei, Domnul i-a revelat, de aseme-

nea, promisiuni øi avertizæri împreunæ cu aceasta (D&L 132:1–6).

Facefli, în caietele dumneavoastræ o listæ cu unele dintre aceste

promisiuni øi avertizæri pe care le-a dat Domnul. 

C

B

A
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Scriefli o definiflie

1. Din ceea ce afli citit în Doctrinæ øi legæminte 132:7–14, definifli

„Sfântul Spirit al fægæduinflei” øi explicafli ce legæturæ are cu

cæsætoria øi cu fiecare rânduialæ din Bisericæ (vezi infromaflii-

le de la scefliunea „Înflelegerea scripturilor,” dacæ avefli nevoie

de ajutor). 

2. Descriefli ce credefli cæ trebuie sæ facæ un cuplu cæsætorit pen-

tru ca sæ aibæ cæsætoria „pecetluitæ de Spiritul Sfânt al fægæ-

duinflei.” 

Ce este o cæsætorie veønicæ? 

Unii membri ai Bisericii cred, în mod eronat, cæ o cæsætorie în

templu garanteazæ o cæsætorie veønicæ øi viafla veønicæ, indife-

rent de ce se mai întâmplæ. 

1. Pe lângæ a avea cæsætoria efectuatæ în templu, de ce mai este

nevoie pentru ca o cæsætorie fæcutæ în templu sæ devinæ una

veønicæ, celestialæ? (vezi D&L 132:7, 26; vezi, de asemenea,

secfliunea „Înflelegerea scripturilor” corespunzætoare D&L

132:7, dacæ avefli nevoie de ajutor). 

2. Din ceea ce afli învæflat din doctrinæ øi legæminte 132:26–44, ce

circumstanfle pot anula promisiunea unei cæsætorii veønice?

(vezi secfliunea „Înflelegerea scripturilor” corespunzætoare

D&L 132: 26–39, dacæ avefli nevoie de ajutor). 

De ce sæ ne stræduim sæ avem o 
cæsætorie veønicæ? 

Recitifli Doctrinæ øi legæminte 131:1–4 øi 132:6–7, 15–20, 46–49;

citifli, de asemenea, secfliunea „Înflelegerea scripturilor” corep-

sunzætoare Doctrinei øi legæmintelor 132:15–16. 

1. Din ceea ce afli învæflat, care este importnafla promisiunii

Domnului cæ familia øi cæsætoria pot dura pentru totdeauna?

De ce este acea promisiune importantæ pentru dumneavoastræ

øi pentru copii pe care-i vefli avea? 

2. De ce meritæ sæ ne stræduim pentru a avea o cæsætorie veønicæ?

(Stræduirea implicæ planificare, muncæ, sacrificiu øi rugæciune.) 

3. Ce putefli face acum pentru a væ pregæti pentru o cæsætorie

veønicæ? 

F

E

D

Revelaflia din
Doctrinæ øi legæ-
minte 133 a fost pri-
mitæ mult mai
devreme decât multe
secfliuni care sunt
plasate înaintea ei
în Doctrinæ øi legæ-
minte. La 1 noiem-
brie 1831, a fost
flinutæ o conferinflæ a

Bisericii pentru a se decide dacæ sæ se publice revelafliile pe
care le primise profetul Joseph Smith. În cadrul acelei confe-
rinfle Domnul a aprobat decizia de a publica „Cartea porun-
cilor” øi a revelat „prefafla” acestei cærfli – care acum este
Doctrinæ øi legæminte1. La încheierea conferinflei, cei
care se adunaseræ au profitat de ocazie øi i-au adresat profe-
tului Joseph Smith întrebæri referitoare la mæreafla lucrare
din zilele din urmæ. Profetul L-a întrebat pe Domnul în
numele lor øi a primit revelaflia aflatæ în secfliunea 133. În
prima ediflie a Doctrinei øi legæmintelor, aceastæ revelaflie s-a
numit Anexa. Vârstnicul John A. Widtsoe, care a fost mem-
bru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a scris cæ a
fost un titlu potrivit pentru cæ „suplimenta introducerea
[sau prefafla – D&L 1]. Cele douæ secfliuni cuprind împreunæ
conflinutul cærflii într-o formæ concentratæ. . . .

O annexæ este partea despre care scriitorul crede cæ ar trebui
sæ fie adæugatæ pentru a amplifica ceea ce este în carte, pentru
a sublinia, pentru a o face mai puternicæ sau pentru a explica
mai pe larg conflinutul” (The Message of the Doctrine and

Covenants, ed. G. Homer, Durham [1969], pag.17). 

Altfel spus, putem învæfla multe despre scopurile restaurærii
citind Doctrinæ øi legæminte 1 øi 133. Fiecare se concentrea-
zæ asupra unui anumit lucru care trebuie sæ se întâmple
înainte de a Doua Venire a lui Isus Hristos. 

Doctrinæ øi 
legæminte 133

Sæ pregætim calea pentru a Doua
Venire a Salvatorului
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Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 133

Doctrinæ øi legæminte 133:5–14–Babilon
În timpurile strævechi, Babilonul era capitala teritoriului numit

Babilonia. Se pare cæ era unul dintre cele mai mari oraøe ale

lumii. Diferiflii conducætori ai Babilonului l-au clædit într-un loc

unde se putea vedea succesul lor lumesc într-o perioadæ de mare

ræutate øi idolatrie. Când copii lui Israel au devenit lumeøti, ræi øi

idolatri, Domnul le-a permis babilonienilor sæ-i ia în robie pe

mulfli israelifli. Aceasta este o lecflie simbolicæ pentru tofli membrii

familiei lui Israel: Dacæ încercæm sæ fim aøa cum este lumea, vom

deveni sclavii ei. Din toate aceste motive, Babilonul a ajuns sæ

simbolizeze un mod lumesc øi ræutatea, precum øi urmærile aces-

tora. Este opusul oraøului Sionului, care reprezintæ pacea øi dre-

patatea care rezultæ din comuniunea cu Domnul. 

Doctrinæ øi legæminte 133:26–35 – „Binecuvântarea
cea mai bogatæ” datæ copiilor lui Efraim. 
În vechime, prin dreptul primului næscut, primul fiu, primea o

parte dublæ din moøtenirea læsatæ de tatæl sæu. Partea care era în

plus trebuia sæ fie folositæ pentru a se îngriji de restul familiei

care era nevoiaøæ. Domnul a aplicat aceasta øi în cazul binecu-

vântærii spirituale. Efraim era primul næscut al lui Iosif (care era

primul næscut al lui Iacov, sau Israel) øi Domnul a fæcut din pos-

teritatea lui familia întâi næscutæ a casei lui Israel (vezi Geneza

48:13–20; Deuteronom 33:13–17; 1 Cronici 5:1–2). 

În zilele din urmæ, descendenflii lui Efraim urmau sæ se adune

primii. Domnul le-a acordat lor „binecuvântarea cea mai mare”

a restaurærii Evangheliei (precum restaurarea adeværurilor,

autoritatea øi cheile preofliei, scripturi suplimentare øi temple)

astfel încât ei sæ fie mijlocul prin care se va mântui restul fami-

liei lui Israel – chiar întreaga familie a lui Dumnezeu. Aceste

binecuvântæri øi responsabilitæfli au legæturæ cu legæmântul pe

care Dumnezeu l-a fæcut cu Avraam øi se reflectæ în ceea ce se

spune în Doctrinæ øi legæminte 133:26–35. 

Aceastæ „binecuvântare mai mare” nu înseamnæ cæ fiii lui Efraim

sunt mai buni decât alflii – tofli aceia care primesc øi pæstreazæ

legæmintele Evangheliei vor moøteni gloria celestialæ. Asemeni

Prefaflæ (titlu) – o scurtæ expli-

caflie a ceea ce urmeazæ

Cu privire la (v. 

Mai târziu (titlu) – dupæ un

timp

Îøi va dezvælui braflul Sæu
sfânt (v. 3) – Îøi va aræta

puterea

A ræmâne (v. 4) – a sta, a

aøtepta

Purtafli vasele Domnului (v.

5) – sunt desemnafli sæ înfæp-

tuiascæ lucrarea Domnului (în

timpul Vechiului Testament,

acei care deflineau proflia,

aveau grijæ de tabernacol øi

cærau vasele sau obiectele

sfinte ale casei Domnului) 

Patru vânturi (v. 7) – în toate

direcfliile

Cei care sunt din flærile din
nord (v. 26) – cei care sunt

din „triburile pierdute” ale

casei lui Israel

Reflinufli (v. 26) – nu vor

ræmâne pe loc

Prada (v. 28) – ceva care este

capturat

A despica (v. 40) – a desface

Lucrare (v. 58) – muncæ

A zdrobi (v. 59) – a separa (se

referæ la procesul separærii

boabelor grâului de pe spice øi

a ajuns sæ simbolizeze modul

în care slujitorii Domnului vor

strânhe „grânele” pæmântului

în siguranflæ, în timp ce „neghi-

na” care ræmâne va fi arsæ) 

Salvatorului, ei trebuie sæ foloseascæ cunoøtinflele øi privilelgiile

lor pentru a-i ajuta pe copiii lui Dumnezeu sæ aibæ aceeaøi glorie

pe care øi-o doresc pentru ei înøiøi. 

Studierea scripturilor
Realizafli trei dintre urmætoarele activitæfli (A–F) când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 133. 

Ce trebuie sæ facem? 

În Doctrinæ øi legæminte 133:1–3, Domnul le-a spus membrilor

Bisericii sæ asculte øi El le va spune ce trebuie sæ facæ pentru a se

pregæti pentru Venirea Sa. Dupæ aceea, El le-a spus în versetele

4–14 cum trebuie sæ facæ. 

1. Facefli o listæ cu cel puflin cinci porunci pe care le-a dat

Domnul în versetele 4–14. 

2. Ce poruncæ a repetat Domnul de trei ori în aceste versete?

(Afli putea sæ o subliniafli în scripturile dumenavoastræ.) 

3. Vârstnicul Stephen L. Richards, care a fost membru al

Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a spus: Pentru a face

parte din Sion – aceia care au inima puræ – o persoanæ trebuie

sæ ‘iasæ din lume.’ Aceasta nu înseamnæ neapærat o schimbare

a locuinflei; înseamnæ o schimbare a inimii. Pentru a ieøi din

lume, o persoanæ trebuie sæ uite filozofia lumii øi pentru a

veni în Sion, persoana trebuie sæ adopte filozofia Sionului”

(„Building of Zion Today” Improvement Era, apr. 1935, 231).

Ce putefli face dumneavoastræ acum pentru a væ supune

poruncii Domnului de a ieøi din Babilon? Pe mæsuræ ce ascul-

tafli øoaptele Spiritului, vefli øti ce vrea Domnul sæ facefli. 

4. Domnul øtie cât este de greu pentru unii sæ plece din Babilon.

Ce sfat important a dat El în Doctrinæ øi legæminte 133:14–15

pentru a ne ajuta sæ încheiem cu succes cælætoria noastræ pânæ

în Sion? (Geneza 19:17–26 ne spune despre Lot øi familia sa

care pæræseau un oraø necredincios, precum øi despre urmærile

privirii înapoi. Afli putea sæ o folosifli ca referinflæ la D&L 133:5.) 

Apariflia Domnului în timpul celei de-a
Doua Veniri

Pânæ în momnetul în care „orice

fæpturæ [Îl] va vedea,” (Isaia 40:5)

Isus Hristos va apærea de câteva

ori. Din ceea ce afli învæflat din

Doctrinæ øi legæminte 133:2–3,

17–25, facefli o listæ cu modurile øi

locurile în care El se va face auzit

øi væzut ca parte din a Doua Sa

Venire. (vezi D&L 45:48–53; 77:11;

84:2, pentru mai multe informaflii

despre unele evenimente la care

se face referire în D&L 133.) 

Ajutafli-i sæ înfleleagæ

Scriefli ce înseamnæ a face parte din tribul lui Efraim din ceea ce

afli învæflat în Doctrinæ øi legæminte 133 (vezi, de asemenea, sec-

fliunea „Înflelegerea scripturilor,” corespunzætoare D&L 133:26–35,

dacæ avefli nevoie de ajutor). 

C

B

A
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A Doua Venire a lui Isus Hristos

1. Facefli o listæ cu unele dintre adeværurile referitoare la a Doua

Venire a lui Isus Hristos care se gæsesc în Doctrinæ øi legæmin-

te 133:44–56. 

2. Scriefli despre douæ dintre aceste adeværuri øi explicafli de ce

sunt interesante pentru dumneavoastræ. 

Comparafli

A Doua Venire a lui Isus Hristos va fi o zi mæreaflæ pentru aceia

credincioøi øi groaznicæ pentu aceia necredincioøi. Este impor-

tant sæ citifli cu atenflie scripturile despre a Doua Venire astfel

încât sæ nu aplicæm ce se pune despre aceia necredincioøi, celor

credincioøi (sau invers). Facefli în caietele dumneavoastæ douæ

liste cu ceea ce este scris în Doctrinæ øi legæminte 133:52–74. În

prima listæ, scriefli ce spun acele douæ versete cæ se va întâmpla

cu aceia credincioøi la a Doua Venire a Salvatorului. În a doua

listæ, scriefli ce spun ele cæ se va întâmpla cu aceia necredincioøi. 

Sfat pentru misionari

Revelaflia din Doctrinæ øi legæminte 133 a fost primitæ când

profetul Joseph Smith s-a rugat la Domnul pentru a înflelege

mai bine despre predicarea Evangheliei øi adunarea lui Israel.

Scriefli, în caietele dumneavoastræ douæ învæflæturi din acestæ

secfliune despre care credefli cæ ar trebui sæ fie øtiute de misio-

nari øi explicafli de ce credefli cæ misionarii ar trebui sæ le øtie

pe fiecare. 

În lume sunt multe pæreri
diferite despre ce înseam-
næ a fi buni cetæfleni. Ce a
spus Domnul despre acest
subiect? Existæ adeværuri
revelate care ne pot ajuta
sæ primim îndrumare în a
lua o decizie? Pe mæsuræ
ce citifli Doctrinæ øi legæ-

minte 134, gândifli-væ la ce ar fi diferit dacæ toatæ nafliunile
ar urma principiile care sunt predate în aceastæ revelaflie.
Gândifli-væ, de asemenea, la responsbilitatea dumenaovastræ
în privinfla acestor principii. 

Doctrinæ øi 
legæminte 134

Crezuri referitoare la guvernare 

F

E

D

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 134

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A când studiafli Doctrinæ øi legæminte 134. 

Punefli scripturile în practicæ

1. Doctrinæ øi legæminte 134 cuprinde crezuri øi principii care

pot fi aplicate în multe situaflii diferite. Gândifli-væ la urmæ-

toarele incidente imaginare øi explicafli pe scurt un crez sau

un principiu din Doctrinæ øi legæminte 134 care s-ar putea

aplica fiecæruia: 

a. O femeie a furat bani de la angajatorul ei. I-a pærut ræu

pentru ce a fæcut øi a mærturisit episcopului ei. Ce ar trebui

reparat pentru a o ajuta sæ se pocæiascæ? 

b. Un bærbat a fost excomunicat din Bisericæ. El era foarte

supærat øi le-a spus unor reporteri cæ Biserica nu avea

dreptul de a-i refuza calitatea de membru. 

c. Un grup de tineri s-a gândit cæ ar fi dictractiv sæ spargæ

ferestre. Dumneavoasræ veneafli acasæ împreunæ cu un

prieten când i-afli væzut. Prietenul dumnevoastræ a spus

sæ ignorafli aceasta, pentru cæ nu este treaba dumnevoas-

træ. Ce ar trebui sæ facefli dumneavoastræ? 

2. Scriefli încæ douæ situaflii bazându-væ pe oricare din versetele

din Doctrinæ øi legæminte 134. 

A

Preambul (titlu) – explicaflie a

unui scop de la începutul

unui document oficial

Instituit (v. 1,4) – stabilit,

început

Inviolabile (v. 2) – sfinte, de

neîncælcat

Magistrafli (v. 3, 6) – oficiali

care aplicæ legea

Republicæ (v. 3) – un guvern

cæruia i s-a dat autoritate de

cætre popor, care alege repre-

zentanfli pentru a aplica legea

Suveran (v. 3) – rege,

monarh, conducætor

Ræspunzætor (v. 4) – respon-

sabil

A îndemna (v. 4) – a interfera

cu, a limita, a încælca

A prescrie (v. 4, 6) – a stabili

A dicta forme (v. 4) – a deter-

mina modul exact în care se

va face

A reprima (v. 4) – a limita, a

restricfliona

Sunt obligafli (v. 5) – au res-

ponsabilitatea moralæ

Natural (v. 5) – prin naøtere

Inalienabil (v. 5) –care nu

poate fi negat, peste puterea

cuiva sau a ceva de a schimba

sau a refline

Incitare (v. 5, 7) – lipsa de

loialitate faflæ de guvern, acfliu-

ne care produce ræzvrætire

A se supune (v. 6) – a se con-

forma, a da ascultare

Înlocuit (v. 6) – schimbat

Anarhie (v. 6) – lipsa legilor,

absenfla regulilor øi a guver-

nærii

Reglementare (v. 6) – direc-

flionare, guvernare

A proscrie, proscris (v. 7, 9) –

a împiedica, a interzice

Conspiraflie (v. 7) – a lucra în

secret împreunæ pentru a face

ræu sau a distuge un guvern

Atentat (v. 8) – tulburarea

liniøtii, încælcarea legii

A repara (v. 11) – a îndrepta

ceva ce este greøit din punct

de vedere moral

A viola dreptul (v. 11) –

intruziune ilegalæ

Urgenflæ (v. 11) – neprevæzut,

necesitate imediatæ

Sclavie (v. 12) – robie, servitute
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Pentru profetul Joseph Smith,
persecuflia a devenit „a doua
naturæ” (D&L 127:2). De la
Prima Viziune din 1820,
adversarul s-a opus acestui
mare profetl al restaurærii.
Deøi primii cinci ani pe care
profetul i-a petrecut în
Nauvoo au fost ani cu revela-
flii mærefle øi o creøtere a
Bisericii, au fost øi ani de per-
secuflii continue. 

În anii 1843 øi 1844, profetul
i-a învæflat øi a pregætit pe
aceia din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli pentru
a conduce Biserica. El simflea

cæ mai avea puflin timp. Între timp, unii care au plecat din
Bisericæ nu au læsat în pace Biserica. În prima parte a lunii
iunie din anul 1844, unele persoane care nu mai erau mem-
bre ale Bisericii, dar erau inamici ai lucrærii, au tipærit un
ziar, the Nauvoo Expositor, în care au publicat minciuni
despre profet øi despre alfli conducætori din Bisericæ. Aceasta
a pus paie peste un foc care mocnea deja printre anti-mor-
monii din acea zonæ care cæutau modalitæfli de a-i goni pe
sfinfli din partea de vest a statului Illinois. 

Ca ræspuns la Nauvoo Expositor, profetul Joseph Smith –
acflionând în funcflia de primar în Nauvoo – øi consiliul
oraøului Nauvoo au ordonat ca tiparnifla pentru Nauvoo

Expositor sæ fie distrusæ øi toate exemplarele ziarului sæ fie
arse. Proprietarii au prezentat situaflia lor unui judecætor
din Nauvoo øi au obflinut un ordin împotriva profetului
øi a consiliului oraøului. Ei ai fost declarafli nevinovafli.
Duømanii profetului nu au fost mulflumifli de aceastæ deci-
zie, pentru cæ judecætorul a fost membru al Bisericii. Astfel,
profetul øi alflii s-au prezentat unui judecætor care nu a fost
membru. Au fost achitafli din nou. 

De data aceasta, un ziar din apropiere de Warsaw, Illinois, i-a
numit pe mormoni „diavoli infernali” øi a sugerat cæ singurul
mod de a rezolva problema era prin „praf de puøcæ øi gloan-
fle”(vezi Church History in the Fulness of Times, pag.275).
În aceastæ perioadæ de mare tensiune øi pericol, profetul Joseph
Smith s-a adresat guvernatorului din Illinois, Thomas Ford,

Doctrinæ øi 
legæminte 135
Martiri pentru adevær 

pentru a primi ajutor øi înflelegere. Între timp øi inamicii profe-
tului i se adresaseræ guvernatorului pentru a primi ajutor
împotriva mormonilor. Guvernatorul pærea cæ este de partea
celor care erau împotriva profetului. Prin urmare, profetul a
înfleles cæ ei vroiau sæ punæ mâna doar pe el øi pe fratele sæu,
Hyrum. El a fæcut un plan repede, pentru a pleca din oraø øi a
început sæ facæ cercetæri pentru o migrare a sfinflilor înspre
vest – o migrare despre care øtia, prin revelaflie, cæ va avea loc
cândva. El credea cæ dacæ ei plecau, persecufliile vor înceta.
Unii membri ai Bisericii nu au fost de accord cu planul profe-
tului, spunând cæ îi læsa singuri în fafla persecufliilor. Profetul
a replicat: „Dacæ viafla nu are nici o valoare pentru prietenii
mei, nu are valoare nici pentru mine” (History of the

Church, 6:549), øi s-a întors în Nauvoo. 

Profetul Joseph Smith, Hyrum Smith øi unii membri ai con-
siliului oraøului Nauvoo au fost luafli captivi voluntari în
închisoarea Carthage, sub învinuirea de revoltæ . La 25 iunie
„a avut loc o audiere preliminaræ în fafla lui Robert F. Smith,
un judecætor de pace care era øi øef la Carthage Greys øi
membru activ al taberei anti-mormoni. Tofli membrii consi-
liului oraøului Nauvoo au fost eliberafli pe o caufline de cinci
sute de dolari øi li s-a poruncit sæ se prezinte la termenul
urmætor al procesului. Majoritatea bærbaflilor acuzafli au ple-
cat atunci din Nauvoo, dar Joseph øi Hyrum au ræmas pen-
tru a avea o discuflie cu guvernatorul Ford. În acea searæ, a
venit un ajutor de øerif cu un ordin de întemniflare (o înøtiin-
flare de arest) semnat de judecætorul Smith, pentru a-i refline
în închisoare pe Joseph øi pe Hyrum pânæ la procesul în care
urmau sæ fie judecafli pentru înaltæ trædare, care era un delict
penal. Joseph øi avocaflii sæi au protestat, spunând cæ ordinul
era ilegal, din moment ce la audiere nu s-a menflionat acea
acuzaflie. Plângerile lor au fost prezentate guvernatorului,
dar el a spus cæ nu putea orpi un ofifler civil sæ-øi facæ dato-
ria” (Church History in the Fulness of Times, pag. 278).
El a promis, totuøi, cæ dacæ se ducea în Nauvoo, îi lua øi pe
profet øi pe Hyrum Smith cu el. 

Joi, 27 iunie 1844, profetul l-a trimis pe Dan Jones – care, îøi
petrecuse noaptea în închisoarea Carthage, împreunæ cu John
Taylor øi Willard Richards – sæ-i spunæ guvernatorului Ford
despre planul pe care îl auzise de a nævæli în închisoare øi de
a-i omorî pe fraflii Smith. Guvernatorul Ford l-a asigurat pe
Dan Jones cæ profetul nu se afla în pericol. Fratelui Jones nu
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i s-a mai permis sæ se întoarcæ în închisoare øi atunci s-a dus
înapoi spre Nauvoo. Guvernatorul Ford a plecat øi el la
Naouvoo – dar nu l-a luat pe profet cu el. 

În acea dupæ-amia-
zæ, profetul Joseph
Smith era abætut. El
l-a rugat pe John
Taylor sæ cânte „Un
biet drumefl îndure-
rat” (vezi Imnuri øi
cântece pentru copii,
pag. 74). Hyrum
Smith l-a rugat pe

vârstnicul Taylor sæ-l cânte din nou, dar sentimentul de
întristare îl cuprinsese øi pe el øi simflea cæ nu putea, dar
totuøi, l-a cântat. 

Bærbaflilor le fusese permis sæ stea într-o cameræ de la etajul
închisorii, dar temnicerul a venit øi le-a sugerat sæ se mute
în celulæ. El credea cæ vor fi mai în siguranflæ acolo. Profetul
Joseph Smith l-a întrebat pe Willard Richards dacæ vroia sæ
li se alæture, în cazul în care se mutau în celulæ. Vârstnicul
Richards i-a spus profetului cæ el va muri în locul lui dacæ
vor încerca sæ-i ia viafla profetului. Profetul a spus: „Dar nu
pofli.” „Voi putea” a ræspuns vârstnicul Richards. (Vezi
Roberts, Comprehensive History of the Church, 2:283.) 

Vârstnicul John Taylor a notat:. „Stæteam la una din feres-
trele din faflæ ale închisorii, când am væzut un grup de bær-
bafli cu feflele vopsite, venind pe dupæ colflul închisorii øi
îndreptându-se spre scæri. Aceialalfli frafli, au væzut øi ei ace-
laøi lucru, pentru cæ atunci când m-am dus spre uøæ, i-am
gæsit pe fratele Hyrum Smith øi pe dr. Richards, împingând-
o. Amândoi flineau uøa cu umeii pentru a nu o læsa sæ se
deschidæ, droarece zævorul øi clanfla erau aproape nefolositoa-
re” (Gospel Kingdom, pag. 359). Preøedintele Joseph
Fielding Smith a scris: La puflin timp dupæ ora cinci, la uøa
din afaræ a închisorii, era agitaflie, s-a auzit un strigæt care
le cerea paznicilor sæ se predea, s-au auzit focuri de armæ øi
apoi a urmat nævala asupra închisorii a gloatei înnebunite, a
omenilor befli, dezorganizafli din armatæ” (Church History

and Modern Revelation, 2:401).Un glonfl a pætruns prin
uøæ øi l-a nimerit pe Hyrum Smith în faflæ. De afaræ, un al
doilea glonfl l-a lovit în spate øi el a cæzut pe podea, spu-
nând: „Sunt un om mort.” Profetul s-a læsat în jos. „O, bie-
tul, dragul meu frate Hyrum.” El a apucat un pistol cu øase
gloanfle øi a încercat o slabæ apærare. John Taylor cæuta un
loc de scæpare prin fereastræ, dar a fost împuøcat în timp ce
fæcea aceasta. A fost rænit, dar a fost salvat de la moarte pen-
tru cæ unul dintre gloanfle a lovit ceasul care era în buzuna-
rul de la vesta sa øi a imprimat pentru totdeauna ora
martiriului – ora 5:00 p.m., 16 minute øi 26 de secunde, joi,
27 iunie, 1844. 

Închisoarea Carthage

Profetul Joseph Smith se îndreptase øi el cætre fereastræ.:
Pânæ sæ ajungæ acolo, douæ gloanfle l-au nimerit din spate øi
unul de afaræ, împingându-l în faflæ. S-a oprit un moment la
fereastræ înainte de a cædea în curtea de dedesubt. (vezi
D&L 135:1).. 

De odatæ, de afaræ s-a auzit: „Vin mormonii!” Nu veneau,
dar idea, a fæcut ca gloata sæ se împræøtie încercând sæ se
retragæ rapid. Când guvernatorul Ford a aflat ce s-a întâm-
plat, a luat mæsuri pentru ca oraøul Carthage sæ fie protejat.
Sfinflii, nu au fæcut nici un plan de ræzbunare. Profetul lor
era mort øi ei erau copleøifli de durere. Pentru a dovedi cæ nu
urma nici o ræzbunare, când fratele Willard Richards a vor-
bit într-o întrunire publicæ din Nauvoo, el a rugat oamenii
sæ nu se ræzbune. Trupurile profeflilor martiriafli au fost
aduse în Nauvoo pe 28 iunie 1844. Mii de oameni care locu-
iau acolo au umplut casa Mansion pentru a vedea trupurile
øi pentru a-øi plânge pierderea. 

Apostolul John Taylor a simflit cæ era importnat sæ scrie o
relatare oficialæ a ceea ce s-a întâmplat, ca mærturie pentru
lume – el fiind un martor ocular. Pe mæsuræ ce studiafli
Doctrinæ øi legæminte 135, gândifli-væ la efectul pe care l-a
avut asupra vieflii dumneavoastræ øi asupra vieflilor a altor
milioane de oameni din toatæ lumea slujirea profetului
Joseph Smith. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 135

Martiriu (titlu, v. 1) – moarte

a unui martor al adeværului

Providenflæ (v. 2) – ajutor

divin, grjia lui Dumnezeu

Liber (v. 4) – færæ vinæ

De aici înainte (v. 6) – din

acest moment

A distruge (v. 6) – a arde,

a usca

A infirma (v. 7) – a provoca,

a critica
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Doctrinæ øi legæminte 135:5– „Testamentul lor este în
vigoare” 

Lucy Mack Smith, mama pro-

fetului øi a lui Hyrum Smith a

scris urmætoarele despre moar-

tea fiilor ei: „Dupæ ce trupurile

au fost spælate øi îmbræcate în

hainele de înmormântare, ni s-

a permis sæ le vedem. Îmi

încordasem toate puterile mult

timp, am smuls toatæ energia

din sufletul meu øi L-am rugat

pe Dumnezeu sæ mæ întæreas-

cæ, dar când am intrat în came-

ræ øi mi-am væzut fii uciøi,

amândoi în acelaøi timp, øi am auzit suspinele øi gemetele fami-

liei mele, precum øi strigætele: ‘Tatæ! Soflul meu! Fraflii mei!’ de

pe buzele sofliilor, copiilor, fraflilor øi surorilor, nu am mai putut

rezista; m-am præbuøit, øi am strigat cætre Domnul în agonia

sufletului meu: ‘Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! De ce mi-ai

uitat familia?’ O voce a ræspuns: ‘I-am luat la Mine, ca sæ se

poatæ odihni.’ . . . Prin mintea mea a trecut fiecare scenæ de tris-

tefle øi supærarea prin care am trecut, împreunæ, în care ei au

dovedit inocenfla øi simpatia care la umpleau inimile nevinova-

te. Când mæ uitam la feflele lor împæcate, zâmbitoare, mi se

pærea cæ îi aud spunând: ‘Mamæ, nu plânge pentru noi, pentru

cæ noi am biruit lumea cu dragoste; le-am dat Evanghelia, pen-

tru ca sufletele lor sæ fie mântuite; ei ne-au omorât pentru mær-

turia noastræ øi astfel ne-au supus puterii lor; influenfla lor este

de scurtæ duratæ, a noastræ este un triumf veønic’ ” (History of
Joseph Smith, pag. 324–325). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitæflile urmætoare (A–C) când studiafli Doctrinæ øi

legæminte 135. 

Pregætifli un reportaj

Imaginafli-væ cæ suntefli reporter de televiziune øi væ aflafli lângæ

închisoarea Carthage în ziua de dupæ moartea profetului Joseph

Smith øi a lui Hyrum Smith. Avefli patruzeci øi cinci de secunde

pentru a face un reportaj. Folosifli Doctrinæ øi legæminte 135 øi

informafliile din introducerea de la Doctrinæ øi legæminte 135 din

acest îndrumar de studiu ca ajutor pentru a scrie ce vefli spune

în acel timp scurt. 

Adæugafli la listæ

1. În prima propoziflie din Doctrinæ øi legæminte 135:3, vârst-

nicul John Taylor face o afirmaflie îndræzneaflæ despre sluji-

rea profetului Joseph Smith. Explicafli de ce este adeværat

acest lucru. 

2. Facefli o listæ cu contribufliile profetului la binele omenirii, care

se gæsesc în versetul 3: 

Ce credefli dumneavoastræ? 

În timp ce mergea spre Carthage, Hyrum Smith a citit cuvintele

profetului Moroni din Eter 12:36–38. Facefli referire la aceastæ

scripturæ øi la Doctrinæ øi legæminte 135:4–5 øi scriefli cum s–a

aplicat în situaflia profetului Joseph Smith øi a fratelui sæu,

Hyrum. 

C

B

A

În ce fel v-a influenflat pe
dumneavoastræ viafla lui? 

Luând în considerare tot ce afli învæflat despre profetul Joseph

Smith, scriefli despre efectul pe care viafla lui l-a avut asupra

dumneaovastræ. 

Materialele de studiu corespunzætoare Doctrinei øi legæmin-
telor 136 se aflæ în secfliunea „Deplasarea spre vest a
Bisericii” (pag. 164).

În anul 1832, profetul Joseph Smith a avut o serie de viziuni
în care Dumnezeu i-a revelat multe lucruri despre împæræflii-
le în care vom fi desemnafli dupæ viafla muritoare øi dupæ
judecatæ (vezi D&L 76). Din acele viziuni el a aflat cæ cei
care moøtenesc împæræflia celestialæ trebuie sæ facæ lucruri
precum: sæ primeascæ o mærturie despre Isus Hristos, sæ aibæ
curajul depunerii acelei mærturii,, sæ fie botezat øi sæ pri-
meascæ darul Duhului Sfânt. Dar ce se întâmplæ cu ceia care
nu au avut niciodatæ ocazia de a primi o mærturie despre
Isus Hristos pentru cæ nu au fost învæflafli despre El? Ce se
întâmplæ cu cei care nu au avut niciodatæ ocazia de a primi
botezul sau alte rânduieli din mâinile slujitorilor autorizafli
ai lui Dumneezu? O revelaflie pe care profetul Joseph Smith
a primit-oîn luna ianuarie 1836 ne ajutæ sæ ræspundem la
aceste întrebæri. 

În timp ce citifli Doctrinæ øi legæminte 137, vefli observa cæ
profetul a væzut un lucru cu privire la care îøi punea între-
bæri. Domnul a ræspuns la acea nelæmurire øi a clarificat
doctrine importante referitoare la salvarea tuturor copiilor
Sæi. Ceea ce a aflat din aceastæ revelaflie, l-a ajutat pe profet
atunci când a primit chei importante ale preofliei, aproxi-
mativ trei luni mai târziu, în templul Kirtland (vezi D&L
110:116). 

Doctrinæ øi 
legæminte 137

O viziune despre 
împæræflia celestialæ 

Doctrinæ øi 
legæminte 136

D
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Revelaflia cuprinsæ în Doctrinæ øi legæminte 137 a fost pre-
zentatæ pentru votul de susflinere al Bisericii în cadrul confe-
rinflei generale din anul 1976, luna aprilie, pentru a fi
inclusæ în scripturile oficiale ale Bisericii. A fost publicatæ
mai întâi ca parte din Perla de Mare Prefl øi dupæ aceea,
începând cu ediflia din anul 1981, a fost tipæritæ ca secfliunea
137 din Doctrinæ øi legæminte. (Vezi Conference Report, apr.
1976, pag. 29; sau Ensign, mai 1976, pag. 19; vezi, de asem-
nea, „Three Additions to Be in Doctrine and Covenants,”
Ensign, aug. 1979, pag. 75).

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 137

Doctrinæ øi legæminte 137:1 – „Fie în trup sau în
afara lui, nu øtiu” 
Profetul Joseph Smith ne-a învæflat cæ „toate lucrurile pe care

Dumnezeu, în infinita Sa înflelepciune a considerat cæ este bine

sæ ni le reveleze, în timp ce înaintæm prin viafla muritoare, refe-

ritoare la trupurile noastre muritoare, ne sunt revelate la

modul abstract øi . . . ne sunt revelate chiar spiritelor noastre

ca øi cum nu am avea trupuri deloc” (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, pag.355). Astfel de viziuni implicæ o transformare

spiritualæ care face ca legætura cu lucrurile lumeøti sæ paræ

îndepærtatæ. Apostolul Pavel a descris o experienflæ asemænæ-

toare în 2 Corinteni 12:2–4 øi alfli profefli au scris efectele tran-

sformatoare ale viziunii (vezi Moise 1:10–11). 

Doctrinæ øi legæminte 137:5– „Tatæl øi mama mea; øi
fratele meu Alvin” 
Trebuie sæ fi fost interesant pentru profetul Joseph Smith sæ-øi

vadæ tatæl, mama øi fratele mai mare Alvin în împæræflia celes-

tialæ. Tatæl sæu, Joseph, era în aceaøi cameræ de sus din templul

Kirtland când profetul a primit aceastæ viziune; mama sa era,

de asemenea, în viaflæ. Aceasta, evident însemna cæ profetul

vedea ceva ce urma sæ aibæ loc în viitor. 

Doctrinæ øi legæminte 137:6, aratæ cæ profetul se întreba cum ar

putea obfline împæræflia celestialæ, fratele sæu mai mare Alvin, din

Neobiønuit (v.2) – glorios,

extraordinar

Pavat (v. 4) – acoperit cu o

suprafaflæ, duræ nivelatæ

A se mira (v. 6) – a fi uimit

A ræmâne (v. 7) – a sta, a

aøtepta

Vârsta responsabilitæflii (v.

10) – opt ani

moment ce el murise înainte de restaurarea Bisericii. Alvin Smith

a murit în luna noiembrie 1823, la scurt timp dupæ ce îngerul

Moroni i-a apærut profetului øi cu mult timp înainte de a fi res-

tauratæ puterea de a efectua rânduielile pentru salvare. Odatæ,

profetul a spus cæ Alvin „era cel mai mare øi cel mai nobil din

familia tatælui meu. El a fost unul dintre aceia mai nobili fii ai

omului. . . El nu avea nici o intenflie rea [înøelæciune]. A træit o

viaflæ curatæ de când era copil. . . . A fost unul dintre oamenii

aceia mai sobri øi când a murit, îngerul Domnului i-a apærut în

ultimele sale momente” (History of the Church, 5:126–127). Un

pastor care a predicat la funerariile lui Alvin Smith a indicat

faptul cæ el s-a dus în iad pentru cæ nu fusese botezat niciodatæ

øi pentru cæ nu fæcea parte din nici o bisericæ (vezi „Another

Testimony: Statement of William Smith, Concerning Joseph,

the Prophet,” Deseret Evening News, 20 ian. 1894, pag. 11).

Doctrinæ øi legæminte 137:9 – „Potrivit dorinflei
inimii lor” 
Vârstnicul Neal A. Maxwell, membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli a reamintit membrilor Bisericii un ade-

vær care ne dæ atât responsabilitate cât øi alinare: 

„Dorinfla . . . are legæturæ directæ cu libertatea noastræ moralæ de

alegere øi cu personalitatea noastræ. Fie în concepflia lor, fie în

exprimarea lor, dorinflele noastre ne afecteazæ profund modul în

care folosim libertatea moralæ de a alege. Dorinflele devin deter-

minanfli importanfli chiar øi atunci. . . când nu vrem consecinflele

dorinflelor noastre. 

Dorinfla denotæ o adeværatæ næzuinflæ sau poftæ. Deci, dorinflele

corecte sunt mai mult decât preferinfle pasive sau sentimente tre-

cætoare. Bineînfleles cæ genele noastre, situafliile øi mediul care ne

înconjoaræ au o însemnætate mare øi cæ ne modeleazæ semnifica-

tiv. Totuøi, ræmâne o zonæ interioaræ în care noi suntem suverani,

dacæ nu abdicæm. În aceastæ zonæ se aflæ esenfla personalitæflii

noastre øi ræspunderea personalæ. 

Astfel, ceea ce dorim cu insistenflæ, în timp, este ceea ce vom

deveni pânæ la urmæ øi ce vom primi în veønicitate” (în

Conference Report, oct. 1996, pag. 26; sau Ensign,nov. (1996,

pag. 21; vezi, de asemenea, Alma 41:3–6). 

Doctrinæ øi legæminte 137:10 – Copiii mici sunt
salvafli în împæræflia celestialæ

Unii s-au întrebat dacæ øi copiii

mici care mor înainte de a ajunge

la vârsta responsabilitæflii – opt

ani- au nevoie de rânduielile

templului. Domnul a spus clar cæ

nu au nevoie de botez (vezi

Moroni 8:10–13). Singura rându-

ialæ din templu care trebuie efec-

tuatæ pentru ei este pecetluirea cu pærinflii lor, dacæ nu s-au

næscut sub legæmânt. 

Studierea scripturilor
Realizafli douæ din urmætoarele activitæfli (A–C) în timp ce

studiafli Doctrinæ øi legæminte 137. 

Scripturæ de bazæ – Doctrinæ øi
legæminte 137:7–10

1. Facefli o listæ a oamenilor despre care Doctrinæ øi legæminte

137:7–19 ne învaflæ cæ vor moøteni împæræflia celestialæ. 

A
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2. Ce trebuie sæ facem noi pentru ca aaceia oameni despre care

se vorbeøte în versetele 7–9 sæ poatæ fi pregætifli pentru împæ-

ræflia celstialæ? 

3. Ce ne învaflæ aceste versete despre Dumnezeu? 

4. Ce ne învaflæ aceste versete despre responsabilitæflile noastre? 

Veste bunæ sau veste rea? 

1. Potrivit cu Doctrinæ øi legæminte 137:9, care sunt cele douæ

lucruri pe care le va lua în considerare Domnul când ne va

judeca? 

2. Gândifli-væ la al doilea lucru pe care l-a menflionat Domnul. Dafli

un exemplu de situaflie în care cunoaøterea adeværului despre

B

judecatæ poate fi o veste bunæ pentru o persoanæ. De asemenea,

dafli un exemplu de situaflie în care poate fi o veste rea. 

Ce afli spune dumneavoastræ? 

Imaginafli-væ cæ øtifli o familie care suferæ din cauza unui accident

mortal al fiului lor în vârstæ de øapte ani. Tatæl se întreabæ dacæ

trebuie ca cineva sæ se boteze în templu pentru fiul sæu. Din ceea

ce afli învæflat din Doctrinæ øi legæminte 137:10, ce afli putea sæ-i

spunefli tatælui pentru a-l ajuta sæ înfleleagæ cæ botezul nu este

necesar pentru copiii mici (vezi, de asemenea, Moroni 8; secfliu-

nea „Înflelegerea scripturilor,” corespunzætoare D&L 137:10). 

C

162

Biserica se mutæ în vest 

În timpul urmætorilor cincizeci de ani, acest „steag pentru nea-

muri” condus de profeflii Brigham Young, John Taylor øi Wilford

Woodruff, va include atât perioade de pace øi prosperitate, cât øi

opoziflii øi încercæri mari. Munca misionaræ s–a extins pânæ în

Mexic, America de vest, Polinezia øi Europa. Patru temple –Sf.

George, Logan, Manti øi Salt Lake– au fost terminate øi dedicate,

oferind un loc pentru rânduielile veønice pentru cei vii øi cei

morfli. A fost organizatæ Societatea Primaræ. Terminarea unei

øine de tren transcontinentale a adus îmbunætæfliri economice

sfinflilor din Utah. Între timp, au reapærut persecufliile asupra

Bisericii øi asupra unora dintre membrii ei. Mulfli misionari au

fost atacafli øi unii au fost uciøi în aceastæ perioadæ (vezi Our
Heritage, pag. 98). Sfinflii au væzut, de asemenea, cum au apærut

legi care nu numai cæ au retras multe drepturi celor care practi-

cau cæsætoria multiplæ, dar au øi restricflionat dreptul de proprie-

tate al Bisericii, incluzând øi templele. În anul 1890, Domnul i–a

revelat preøedintelui Wilford Woodruff cæ era timpul ca el sæ

punæ capæt practicii cæsætoriei pluraliste. 

Dupæ plecarea spre Nauvoo din timpul iernii, øi dupæ ce au tre-

cut cu greu de Iowa, sfinflii au început un nou capitol din istoria

Bisericii. Exodul lor spre vest a adus noi condiflii de viaflæ øi veni-

se timpul ca sfinflii sæ se stabileascæ în noua lor casæ din valea

Salt Lake. „Se aflau la 1609 kilometri de cea mai apropiatæ aøeza-

re spre est øi la 1287 de kilometri de coasta Pacificului. Erau

într–o zonæ neexploratæ. Niciodatæ nu fusese cultivat pæmântul

acolo. Nu erau nici un fel de construcflii. 

Erau exilafli, gonifli din oraøul lor înfloritor de pe Mississippi

în aceastæ regiune de deøert din vest. Dar ei aveau o viziune

luatæ din scripturi øi cuvintele revelafliei: ‘El va înælfla un

steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniflii lui Israel øi

va aduna pe cei risipifli ai lui Iuda, de la cele patru capete ala

pæmântului’ (Isaia 11:12)” (dintr–o prezentare video: „Faith in

Every Footstep: The Epic Pioneer Journey,” povestitæ de

Prima Preøedinflie, în Conference report, apr. 1997, pag. 86;

sau Ensign, mai 1997, pag. 64). 

Când profetul Joseph Smith a fost martirizat, mulfli membri
øi–au pus întrebæri cu privire la soarta Bisericii. Cine avea
sæ fie succesorul profetului øi sæ conducæ Biserica?
Preøedintele Spencer W. Kimball a explicat: „Când a avut
loc prima succesiune, Biserica restauratæ exista de numai 14
ani, era un copil. De multe secole nu mai fusese un profet
sau ‘o viziune ‘. Nu este de mirare atunci, cæ oamenii îøi

Succesiunea la
preøedinflie

Alegerea noii preøedinflii 
a Bisericii

Notæ: În Îndrumarul de studiu al Doctrinei øi legæmintelor øi
Istoriei Bisericii pentru cursanfli, ultimele øapte sæptæmâni se

concentreazæ asupra evenimentelor din istoria Bisericii din

1845 øi asupra învæflæturilor profeflilor de la Brigham Young la

Gordon B. Hinckley. Temele dumneavoastræ de citit (împreunæ

cu Doctrinæ øi legæminte 136; 138 øi Declarafliile oficiale 1 øi 2)

vor fi cuprinse în istoria Bisericii din cartea Our Heritage: A
Brief History of the Church of Jesus Christ of Latter–day Saints øi

declaraflii selectate despre fiecare dintre profefli. Vefli gæsi aceste

pasaje de citit în îndrumarul dumneavoastræ de studiu, dupæ

fiecare introducere. Secfliunea „Înflelegerea scripturilor” este

înlocuitæ cu secfliunea „Înflelegerea lecturii”. Aceasta cuprinde

cuvinte ajutætoare øi alte idei din pasajele de citit din Our
Heritage. De asemenea, o secfliune „Studierea lecturii” înlocu-

ieøte secfliunea „Studierea scripturilor” øi indicæ activitæflile pe

care trebuie sæ le realizafli ca parte a temelor dumneavoastræ.
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puneau multe întrebæri când glonflul din Carthage a curmat
viafla celui în care pærea cæ se adunaseræ toate binecuvântæ-
rile neprefluite – Biserica, revelaflia, profefli. Dupæ ce apostolii
s–au întors din misiunile în care slujiseræ, l–au îngropat pe
profet øi au început sæ se gândeascæ la viitor, toate îndoielile
s–au risipit atunci când apostolul senior care deflinea deja
cheile, a stat asemeni lui Moise øi a condus calea” (în
Conference Report, apr. 1970 119).

Succesiunea la preøedinflie
1. „Când au fost omorâfli profetul Joseph øi Hyrum Smith în închi-

soarea Carthage, mulfli din Cvorumul celor Doisprezece øi alfli con-

ducætori ai Bisericii, slujeau în misiuni øi nu erau în Nauvoo. Au

trecut câteva zile înainte ca aceøti oameni sæ afle despre cei morfli.

Când a aflat øtirea, Brigham Young øtia despre cheile conducerii

preofliei cæ mai erau în Bisericæ, pentru cæ aceste chei fuseseræ date

Cvorumului celor Doisprezece. Cu toate acestea, nu tofli membrii

au înfleles cine îi va lua locul lui Joseph Smith ca profet al

Domnului, væzætor øi revelator. 

2. Sidney Rigdon, primul consilier în Prima Preøedinflie, a ajuns

din Pittsburg, Pensilvania pe 3 august 1844. În anul precedent,

el pornise într–o direcflie opusæ sfatului dat de profetul Joseph

Smith øi se înstræinase de Bisericæ. El refuzase deja sæ se întâl-

neascæ cu trei membrii ai Celor Doisprezece în Nauvoo, øi vorbi-

se în schimb unui grup mare de sfinfli adunafli pentru slujba de

duminicæ. Le–a spus despre o viziune pe care o primise în care

el a aflat cæ nimeni nu putea sæ–l înlocuiascæ pe Joseph Smith. A

spus cæ va fi ales un pæzitor al Bisericii øi cæ acela ar trebui sæ fie

Sidney Rigdon. Câfliva dintre sfinfli l–au susflinut. 

3. Brigham Young, preøedintele Cvorumului celor Doisprezece,

nu s–a întors în Nauvoo pânæ pe 6 august 1844. El a afirmat cæ

a vrut doar sæ øtie ‘ce spune Dumnezeu’ despre cine trebuie sæ

conducæ Biserica [în History of the Church 7:230]. Cei Doisprezece

au avut o întrunire joi, pe 8 august 1844. Sidney Rigdon a vorbit

în sesiunea de dimineaflæ mai mult de o oræ. Dacæ øi–a câøtigat

partizani, aceøtia au fost puflini. 

4. Dupæ aceea, Brigham Young a

vorbit puflin, alinând inimile sfin-

flilor. Când vorbea Brigham,

George Q. Cannon, øi–a amintit cæ

era ‘glasul lui Joseph însuøi’ øi ‘în

ochii oamenilor era ca øi cum

chiar Joseph stætea în fafla lor’.

William C. Staines a depus mærtu-

rie cæ Brigham Young a vorbit

având glasul profetului Joseph.

‘Am crezut cæ el era’ a spus

Staines ‘øi la fel au crezut mii care

l–au auzit’. Wilford Woodruff øi–a

amintit øi el de acel moment

minunat øi a scris: ‘Dacæ nu aø fi væzut cu ochii mei, nu ar fi putut

nimeni sæ mæ convingæ cæ nu era Joseph Smith øi tofli cei care îi

cunoøteau pe aceøti doi bærbafli pot depune mærturie despre

aceasta’. [Citat din History of the Church 7:236.] Aceastæ manifesta-

re miraculoasæ, væzutæ de mulfli, a fæcut sæ le fie clar sfinflilor cæ

Domnul îl alesese pe Brigham Young sæ îi succeadæ lui Joseph

Smith la conducerea Bisericii. 

5. În sesiunea de dupæ–amiazæ, Brigham Young a vorbit din

nou, depunând mærturie cæ profetul Joseph i–a rânduit pe apos-

toli sæ deflinæ cheile împæræfliei lui Dumnezeu în toatæ lumea. El

a profeflit cæ aceia care nu–i urmeazæ pe Cei Doisprezece nu vor

prospera øi cæ numai apostolii vor fi victorioøi în clædirea împæ-

ræfliei lui Dumnezeu. 

6. Dupæ cuvântarea sa, preøedintele Young l–a rugat pe Sidney

Rigdon sæ vorbeascæ, dar aceasta a hotærât sæ nu vorbeascæ.

Dupæ cuvântærile adresate de William W. Phelps øi Parley P.

Pratt, Brigham Young a vorbit din nou. El a vorbit despre termi-

narea templului Nauvoo, obflinerea înzestrærii înainte de a merge

în pustiu øi despre importanfla scripturilor. A vorbit despre dra-

gostea sa faflæ de Joseph Smith øi afecfliunea sa pentru familia

profetului. Sfinflii au votat, dupæ aceea, în unanimitate ca Cei

Doisprezece sæ fie conducætori ai Bisericii. 

7. Deøi alte câteva persoane au pretins

dreptul la preøedinflia Bisericii, pentru

cei mai mulfli sfinfli din zilele din urmæ

criza succesiunii se sfârøise. Brigham

Young, apostolul senior øi preøedintele

Cvorumului celor Doisprezece, a fost

bærbatul pe care l–a ales Dumnezeu sæ

conducæ poporul Sæu, iar poporul s–a

unit pentru a–l susfline” (Our Heritage,
pag. 66–67). 

Înflelegerea lecturii 
Succesiunea la preøedinflie

Studierea lecturii
Realizafli activitatea A când studiafli „Succesiunea la preøedinflie”. 

Atunci øi acum

1. Recitifli relatarea despre momentul în care Brigham Young a

fost ales sæ conducæ Biserica. Scriefli în caietele dumneavoastræ,

un paragraf ca øi când afli fi acolo, stând în rândul din faflæ. 

2. Explicafli ce înseamnæ pentru dumneavoastræ cunoaøterea cæ

aceastæ Bisericæ este într–adevær Biserica lui Isus Hristos øi cæ

El este cel care alege profetul care sæ–I conducæ Biserica. 

A

Væzætor (paragraful 1) – cel

care poate øti lucruri din tre-

cut, prezent øi viitor (vezi

Mosia 8:13–17) 

Înstræinat (par. 2) – alienat,

separat

Pæzitor (par. 2) – persoanæ

care apæræ, protejeazæ sau

pæstreazæ

Aderenfli (par. 3) – sprijinitori

Înzestrare (par. 6) – rânduieli

øi legæminte care se adminis-

treazæ în templu
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Sfinflii au fost obligafli sæ plece din Nauvoo

Preøedintele Gordon B. Hinckley, ne–a învæflat: „Este atât de
bine sæ te uifli spre trecut pentru a obfline apreciere pentru
prezent øi perspectivæ pentru viitor. Este atât de bine sæ vezi
virtuflile acelora care au mers înainte, pentru a obfline tærie
pentru orice lucru care ne aøteaptæ. Este atât de bine sæ
reflectezi la lucrarea acelora care au muncit atât de greu øi
au obflinut atât de pufline în lumea aceasta, dar din ale cæror
vise øi planuri, atât de bine îngrijite, a ræsærit o recoltæ
minunatæ ai cærei beneficiari suntem noi” („The Faith of the
Pioneers”, Ensign, iulie 1984, pag. 3). 

Povestea cælætoriei sfinflilor din Illinois spre valea Great Salt
Lake, este una dintre cele mai impresionante povestiri din
toatæ istoria religiei. Îndrumarea a peste 15 000 de sfinfli
fæcutæ de preøedintele Brigham Young, din Nauvoo spre
valea Salt Lake, este cel mai mare exod în masæ din istoria
Satelor Unite. Este o povestire despre persecuflii, lipsuri øi
suferinfle. Dar este øi o povestire despre inspiraflie, miracole,
eliberare øi dragoste pentru Dumnezeu, flaræ øi semeni. Pe
mæsuræ ce studiafli ce s–a întâmplat în perioada 1845–1847,
întrebafli–væ ce afli fi fæcut dumneavoastræ în aceste situaflii. 

©
 1

9
9
0
 G

le
n

 S
. 

H
o

p
k

in
so

n

Cælætoria spre vest
(1845–1847) 

Ce putem învæfla de 
la pionierii din vechime?

Pregætirea pentru plecarea din Nauvoo
1. „Conducætorii Bisericii vorbeau încæ din 1834 despre plecarea

sfinflilor spre vest, în munflii Stâncoøi, unde puteau træi în pace. Pe

mæsuræ ce treceau anii, conducætorii discutau cu exploratori des-

pre locuri reale øi studiau hærfli pentru a gæsi locul potrivit pentru

a se stabili. Pânæ la sfârøitul anului 1845, conducætorii Bisericii

deflineau cele mai recente informaflii posibile despre vest. 

2. Pe mæsuræ ce persecufliile din Nauvoo se intensificau, devenea

evident cæ sfinflii trebuiau sæ plece. Pânæ în noiembrie 1845,

Nauvoo forfotea din cauza pregætirilor. Pentru a conduce exo-

dul lor, au fost chemafli cæpitani peste grupuri de câte zece, cin-

zeci øi o sutæ de oameni. Fiecare grup de 100 de persoane avea

câte un atelier de fæcut cærufle. Rotari, tâmplari øi tâmplari de

mobilæ finæ munceau pânæ noaptea târziu pentru a pregæti che-

resteaua øi pentru a face cærufle. Membrii erau trimiøi în est pen-

tru a face rost de fier, iar fierarii fæceau materialele necesare

pentru cælætorie, precum øi echipamente necesare pentru ferme

în vederea colonizærii noului Sion. Familiile strângeau mâncare

øi lucruri necesare în gospodærie øi umpleau cutii cu fructe usca-

te, fæinæ, orez øi medicamente. Lucrând împreunæ pentru binele

tuturor, sfinflii au realizat mai mult decât pærea posibil într–un

timp atât de scurt” (Our Heritage, pag. 69). 

Înflelegerea lecturii
Pregætirea pentru plecarea din Nauvoo

Încercærile unei cælætorii din timpul iernii
3. „Evacuarea din Nauvoo a fost planificatæ iniflial sæ aibæ loc

în luna aprilie a anului 1846. Dar ca urmare a ameninflærilor cæ

armata statalæ intenfliona sæ îi împiedice pe sfinfli sæ plece în

vest, Cei Doisprezece Apostoli øi alte persoane din conducere au

flinut în grabæ un consiliu în 2 februarie 1846. Ei au fost de acord

cæ era imperios sæ înceapæ imediat cælætoria spre vest øi exodul a

început pe 4 februarie. Sub îndrumarea lui Brigham Young, pri-

mul grup de sfinfli a început cu neræbdare cælætoria. Totuøi, zelul

lor a fost pus la mare încercare, pentru cæ aveau mulfli kilometri

de parcurs înainte ca taberele permanente sæ le dea puflin timp

sæ–øi revinæ dupæ o vreme de iarnæ târzie øi o primævaræ

extraordinar de ploioasæ. 

4. Pentru a se pune la adæpost de persecutorii lor, mii de sfinfli

au trebuit sæ traverseze marele fluviu Mississippi pânæ în Iowa.

Pericolele cælætoriei lor au început repede, când un bou a fæcut

cu copita o gauræ într–o barcæ ce transporta un numær de sfinfli,

iar barca s–a scufundat. O persoanæ i–a væzut pe nefericiflii

pasageri agæflându–se de paturile cu salte umplute cu fulgi, de

bucæfli de lemn ‘cherestea sau orice lucru pe care–l apucau øi

erau aruncafli øi purtafli de apæ la dispoziflia valurilor reci øi

crude... Unii s–au urcat pe cærufla care nu se scufundase încæ øi

le era puflin mai bine, în timp ce vacile øi boii de pe barcæ au

fost væzufli înotând spre malul de pe care veniseræ’ [Juanita

Munflii Stâncoøi (par. 1) – un

lanfl muntos din partea de

vest a Americii de Nord

Exod (par. 2) – plecare sau

emigrare în masæ

Rotari (par. 2) – oameni care

fac øi reparæ rofli pentru cærufle

A coloniza (par. 2) – a se

instala sau a se stabili într–o

zonæ 
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Brooks, ed., On the Mormon Frontier: The Diary of Hosea Stout, 2

vol. (1964) 1:114; textul øi punctuaflia au fost adaptate; vezi, de

asemenea, 1:117]. Pânæ la urmæ, tofli oamenii au fost traøi în

bærci øi aduøi pe celælalt mal. 

5. La douæ sæptæmâni dupæ prima traversare, fluviul a îngheflat

pentru o perioadæ. Deøi gheafla era alunecoasæ, a flinut cæruflele øi

atelajele øi a fæcut ca traversarea sæ fie mai uøoaræ. Dar vremea

rece a provocat multæ suferinflæ când sfinflii înaintau cu greu

prin zæpadæ. În tabæra de la Sugar Creek, de pe cealaltæ parte a

fluviului, un vânt puternic a ræscolit zæpada care s–a aøezat

pânæ a ajuns la aproape 20 de centimetri. Aceasta a fæcut ca

pæmântul sæ devinæ noroios. În jurul sfinflilor, deasupra lor øi

dedesubtul lor, elementele se uneau pentru a produce un mediu

mizerabil pentru cei 2000 de sfinfli care stæteau la græmadæ în

corturi, cærufle øi adæposturi înælflate în grabæ, în timp ce aøtep-

tau ordinul de a porni din nou. 

6. Cea mai dificilæ parte a cælætoriei a constituit–o aceastæ primæ

fazæ prin Iowa. Hosea Stout a scris: ‘mæ pregæteam pentru noapte

înælflând adæposturi temporare din lenjeria de pat. În acest timp,

soflia mea de–abia reuøea sæ stea în picioare øi fiul meu care era

mic, era bolnav øi avea febræ foarte mare øi nu putea sæ-øi dea

seama de nimic din ceea ce se întâmpla’ [Juanita Brooks, On the
Mormon Frontier, 1:117; textul øi punctuaflia au fost modernizate].

Mulfli alfli sfinfli au suferit cumplit” (Our Heritage, pag. 69 –70). 

Înflelegerea lecturii
Încercærile unei cælætorii din timpul iernii

Totul este bine
7. Credinfla, curajul øi hotærârea acestor sfinfli i–au susflinut prin

frig, foame øi morflile celor dragi. William Clayton a fost chemat

într–unul din primele grupuri care au plecat din Nauvoo øi øi–a

læsat soflia, Diantha cu pærinflii ei, cu numai o lunæ înainte de a da

naøtere primului ei copil. Înaintarea greoaie prin drumurile pline

de noroi øi taberele în corturi reci i–au zdruncinat nervii, mai

ales cæ îøi fæcea griji privitor la starea de sænætate a Dianthei.

Douæ luni mai târziu, el tot nu øtia dacæ ea a dat naøtere în sigu-

ranflæ, dar pânæ la urmæ a primit vestea bunæ cæ i se næscuse ‘un

bæieflel græsufl øi frumos’. Aproape imediat dupæ ce a primit ves-

Evacuarea din (par. 3) – ple-

carea sfinflilor din

Armata (par. 3) – soldafli

Imperios (par. 3) – absolut

necesar, cerinflæ

Timp pentru a–øi reveni (par.

3) – odihnæ

Purtafli (par. 4) – duøi

Crud (par. 4) – dur sau

nemilos

A înainta cu greu (par. 5) – a

merge încet øi cu mare efort

Înælflat în grabæ (par. 5) –

construit repede

tea, William a scris un cântec care nu numai cæ avea o semnifica-

flie specialæ pentru el, dar avea sæ devinæ un imn de inspiraflie øi

recunoøtinflæ al membrilor, timp de generaflii. Cântecul era

‘Venifli, voi sfinfli’ øi binecunoscutele versuri exprimau credinfla sa

precum øi credinfla a mii de sfinfli care cântau în mijlocul necazu-

rilor. ‘Totul este bine! Totul este bine!’ [Vezi James B. Allen, Trials
of Discipleship: The Story of William Clayton, a Mormon (1987), pag.

202.] Ei, asemeni membrilor care i–au urmat, au gæsit bucuria øi

pacea care sunt recompense ale sacrificiului øi supunerii în împæ-

ræflia lui Dumnezeu” (Our Heritage, pag. 71). 

William Clayton a scris
cuvintele imnului „Venifli,
voi sfinfli” 

Înflelegerea lecturii
Totul este bine

Tabæra de iarnæ
8. „Sfinflii au stræbætut 499 de kilometri din Nauvoo la colonia

din Iowa de vest, unde aveau sæ petreacæ iarna lui 1846–1847 øi

sæ se pregæteascæ pentru cælætoria lor spre munflii Stâncoøi.

Aceastæ experienflæ i–a învæflat multe lucruri despre cælætorie

care i–au ajutat sæ traverseze mai repede cei 1609 kilometri din

marile câmpii americane, pe care le–au stræbætut în anul urmæ-

tor în 111 zile. 

9. Un numær de aøezæri ale sfinflilor se întindeau de–a lungul

ambelor pærfli ale fluviului Mississippi. Cea mai mare aøezare,

Cartierul de iarnæ, era pe partea de vest, în Nebraska. A devenit

repede casa a aproximativ 3500 de membrii ai Bisericii, care au

locuit în case din bârne øi în adæposturi acoperite cu ramuri de

ræchitæ øi noroi. 2500 de sfinfli au locuit înæuntrul øi în jurul a

ceea ce se numea Kanesville pe partea cu Iowa a fluviului

Missouri. Viafla din aceste aøezæri era tot atât de dificilæ pe cât

fusese pe drum. Vara suferiseræ de pe urma febrei cauzate de

malarie. Când a venit iarna, øi nu mai era mâncare proaspætæ,

Înaintare greoaie (par. 7) –

mers sau urcare cu multæ

dificultate

I–au zdruncinat nervii (par. 7)

– era îngrijorat øi avea frustæri

Imn (par. 7) – cântec religios

sau cântec de laudæ øi bucurie

Necazuri (par. 7) – încercæri øi

probleme
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au suferit epidemii de holeræ, scorbut, dureri de dinfli, nictalo-

pie øi diaree gravæ. Sute de oameni au murit. 

10. Øi totuøi, viafla a mers înainte. Potrivit lui Mary Richards, al

cærei sofl, Samuel, slujea în misiune în Scoflia, femeile îøi petre-

ceau zilele fæcând curæflenie, cælcând, spælând, cosând pæturi,

scriind scrisori, pregætind câteva provizii pentru masæ øi îngri-

jindu–se de familiile lor. Ea nota cu bucurie sosirile øi plecærile

sfinflilor din Cartierul de iarnæ, incluzând activitæfli ca discuflii

teologice, dansuri, adunæri ale Bisericii, petreceri øi întruniri

publice ale Bisericii. 

Cartierul de iarnæ, Nebraska 

11. Bærbaflii lucrau împreunæ øi se întruneau deseori pentru a dis-

cuta despre planurile de cælætorie øi despre locul unde vor face

sfinflii urmætorul popas. Ei mergeau cu rândul sæ strângæ cirezile

care cæutau mâncare în preerie, în afara taberei. Ei lucrau la câmp,

pæzeau perimetrul aøezærii, construiau øi puneau în funcfliune

mori unde fæceau fæinæ øi fæceau cærufle pentru cælætorie, suferind

deseori din cauza epuizærii øi a bolii. O parte a muncii lor era o

lucrare altruistæ fæcutæ din dragoste, pentru cæ pregæteau pæmân-

tul øi plantau seminfle pentru ca recolta sæ fie culeasæ de cei care le

vor urma. 

12. Fiul lui [Lorenzo] Young, John, a numit cartierul de iarnæ

‘Valea Forge a mormonilor’. El locuia aproape de locul în care se

fæceau înmormântærile øi a fost martor la ‘grupuri mici care

plângeau, care treceau atât de des pe lângæ uøa noastræ’. El øi–a

amintit ‘cât de særæcæcioasæ øi mereu aceeaøi’ pærea hrana com-

pusæ din pâine din porumb, slæninæ særatæ øi puflin lapte. El a

spus cæ terciul øi slænina au devenit atât de dezgustætoare încât

mâncarea era ca luatul medicamentelor øi îi era greu sæ o înghi-

tæ. [Vezi Russel R. Rich, Ensign to the Nations (1972), pag. 92.]

Numai credinfla øi determinarea sfinflilor i–a purtat în aceastæ

perioadæ de încercare” (Our Heritage, pag. 71–72). 

Înflelegerea lecturii
Cartierul de iarnæ

Adæposturi (par. 9) – case

fæcute dintr–o gauræ sæpatæ

într–un deal øi acoperite cu

ramuri øi noroi uscat

Epidemii (par. 9) – ræspândi-

rea rapidæ a unei boli

Scorbut (par. 9) – o boalæ

cauzatæ de lipsa vitaminei C

Teologic (par. 10) – religios

Redeøteptare (par. 10) –

perioadæ de renaøtere a inte-

resului religios

A cæuta (par. 11) – a umbla

dupæ mâncare

Perimetru (par. 11) – margini-

le din afaræ

„Valea Forge a mormonilor”
(par. 12) – un loc în care au

suferit øi au murit mulfli mor-

moni, asemeni soldaflilor

Statelor Unite din Valea Forge

din timpul revolufliei

Grupuri (par. 12) – o masæ de

oameni

Dezgustætor (par. 12) – scâr-

bos, detestabil

Batalionul mormon

17. Batalionul a mærøæluit 3267 de kilometri la sud–vest de

California, suferind din cauza lipsei hranei øi apei, a odihnei øi a

îngrijirii medicale insuficiente, øi din cauza marøului rapid. Ei

au slujit ca trupe de ocupaflie în San Diego, San Luis Rey øi Los

Angeles. La sfârøitul anului pentru care au fost înrolafli, ei au

fost eliberafli øi li s–a permis sæ se alæture din nou familiilor lor.

Eforturile lor øi loialitatea lor faflæ de guvernul Statelor Unite au

câøtigat respectul celor care i–au condus. 

18. Dupæ eliberarea lor, mulfli dintre membrii batalionului au

ræmas în California ca sæ lucreze o perioadæ. O parte dintre ei

au mers la nord de Fluviul american øi s-au angajat la fabrica

de cherestea a lui John Sutter când s-a descoperit aur acolo, în

anul 1848, anticipând vestita Goanæ dupæ aur din California.

13. În timp ce sfinflii erau în Iowa, persoanele care fac recrutæri-

le în armata Statelor Unite le–au cerut conducætorilor Bisericii

sæ trimitæ un contingent de bærbafli pentru a lupta în ræzboiul

împotriva Mexicului, care începuse în luna mai 1846. Bærbaflii,

care au ajuns sæ fie numifli Batalionul mormon, trebuiau sæ

mærøæluiascæ de–a lungul pærflii de sud a flærii, spre California

øi trebuiau sæ primeascæ bani, îmbræcæminte øi raflii alimentare.

Brigham Young a încurajat bærbaflii sæ participe pentru a avea o

modalitate de a strânge bani pentru a–i aduce pe cei særaci din

Nauvoo øi pentru a ajuta familiile soldaflilor. Cooperarea cu

guvernul în acest aspect, ar fi arætat, de asemenea, loialitatea

membrilor Bisericii faflæ de flara lor øi le–ar fi dat un motiv jus-

tificabil de a–øi face tabere temporare pe domenii publice øi

indiene. Pânæ la urmæ, 541 de bærbafli au acceptat sfatul condu-

cætorului lor øi s–au alæturat batalionului. Ei erau însoflifli de 33

de femei øi 42 de copii. 

14. Chinul de a merge la ræzboi era amestecatæ la membrii

batalionului cu pærerea de ræu pentru cæ îøi læsau sofliile øi

copiii singuri într–un moment dificil. William Hyde reflecta: 

15. ‘Gândul cæ–mi voi pæræsi familia în acest moment critic este

de nedescris. Ei erau departe de flara în care se næscuseræ, într-

o preerie izolatæ, neavând altæ locuinflæ decât o cæruflæ, soarele

nemilos arzându–i, având ca perspectivæ vântul rece al lunii

decembrie, care sæ–i gæseascæ în acelaøi loc pustiu øi mohorât. 

16. Familia mea era constituitæ din soflia mea øi doi copii mici,

care au ræmas în compania unui tatæ øi a unei mame în vârstæ

øi a unui frate. Majoritatea celor din batalion au læsat în urmæ

familii... Când urma sæ ne întâlnim din nou, numai Dumnezeu

øtia. Totuøi, nu am cârtit’ [în Readings in LDS Church History:
From Original Manuscripts, ed. William E. Berrett and Alma P.

Burton, 3 vol. (1965), 2:221].
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Dar fraflii sfinfli din zilele din urmæ nu au ræmas în California

pentru a capitaliza aceastæ ocazie de a se îmbogæfli. Gândurile

lor erau la fraflii øi surorile lor care se stræduiau în vest sæ tra-

verseze câmpiile americane spre munflii Stâncoøi. Unul dintre

ei, James S. Brown, a explicat: 

19. ‘Nu am mai væzut de atunci acea parte bogatæ de pæmânt;

nu îmi pare ræu, pentru cæ am avut întotdeauna un obiectiv mai

important decât aurul... Unii pot crede cæ nu ne cunoøteam inte-

resul; dar dupæ mai mult de patruzeci de ani, ne uitæm înapoi

færæ regrete, deøi am væzut bogæflii în flaræ øi am avut multe ten-

taflii de a ræmâne. Oamenii au spus: ‘Aici este aur în stânci, aur

pe dealuri, aur în râulefle, aur peste tot, ... øi în scurt timp îfli pofli

face propria avere’. Noi vedeam toate acestea. Totuøi, ne chema

datoria, ne era în joc onoarea, fæcusem un legæmânt unii cu alflii,

era vorba despre un principiu, pentru noi, pe primul loc erau

Dumnezeu øi împæræflia Sa. Aveam prieteni øi rude în pustiu,

într–un deøert neexplorat, øi cine øtia care era starea lor? Noi nu

øtiam. Deci, datoria venea înaintea distracfliei, înaintea bogæfliei

øi având aceste îndemnuri, ne–am retras’ [James S. Brown, Giant
of the Lord: Life of a Pioneer (1960), pag. 120]. Aceøti frafli øtiau clar

cæ împæræflia lui Dumnezeu avea o valoare mult mai mare decât

orice lucru material al acestei lumi øi øi–au ales drumul în con-

secinflæ” (Our Heritage, pag. 72–74).

Înflelegerea lecturii
Batalionul mormon

Sfinflii de pe vasul Brooklyn
20. „În timp ce, cei mai mulfli dintre

sfinfli mergeau spre munflii Stâncoøi,

cælætorind pe uscat din Nauvoo, un

grup de sfinfli din estul Statelor Unite

cælætoreau pe mare. Pe 4 februarie

1846, 70 de bærbafli, 68 de femei øi

100 de copii s–au îmbarcat pe nava

Brooklyn øi au navigat 27358 kilometri

din portul New York pânæ pe flærmul

Californiei. În timpul cælætoriei lor,

s–au næscut doi copii, care au primit

numele Atlantic øi Pacific øi au murit

12 oameni. 

21. Cælætoria care a durat øase luni a fost foarte dificilæ. Pasagerii

stæteau înghesuifli, în timpul caniculei de la tropice øi aveau numai

mâncare proastæ øi apæ. Dupæ ce au înconjurat Capul Horn, ei

s–au oprit pe insula Juan Fernandez pentru a se odihni cinci zile.

Batalion (subtitlu) – un

numær mare de soldafli, trupe

Contingent de bærbafli (par.

13) – un grup de bærbafli care

formeazæ o diviziune militaræ

Încercare (par. 13) – efort

Chin (par. 14) – experienflæ

dificilæ

Natalæ (par. 15) – loc al naøterii

Trupe de ocupaflie (par. 17) –

soldafli care apæræ o zonæ cuce-

ritæ

Liberare (par. 18) – eliberare,

a fi trimis acasæ

Anticipând (par. 18) – a deter-

mina

A capitaliza (par. 18) – a pro-

fita de

Tentaflii (par. 19) – motive

încurajatoare

Caroline Augusta Perkins îøi amintea cæ ‘priveliøtea øi mersul din

nou pe pæmânt, au fost o schimbare atât de plæcutæ faflæ de viafla

de pe vapor, încât am fost foarte recunoscætori øi ne–am bucurat

mult’. Ei au fæcut baie øi øi–au spælat îmbræcæmintea în apæ proas-

pætæ, au adunat fructe øi cartofi, au prins peøti øi flipari øi s–au

plimbat pe insulæ explorând o ‘peøteræ a lui Robinson Crusoe’

[Caroline Augusta Perkins, citat din „The Ship Brooklyn Saints”,

Our Pioneer Heritage (1960), pag. 506]. 

22. Pe 31 iulie 1846, dupæ o cælætorie marcatæ de furtuni puter-

nice, mâncare puflinæ øi zile lungi de navigaflie, au ajuns în San

Francisco. Unii au ræmas øi au format o colonie care s–a numit

New Hope, în timp ce alflii au cælætorit spre est, peste munfli,

pentru a se alætura sfinflilor din Great Basin” (Our Heritage,
pag. 74–75). 

Înflelegerea lecturii
Sfinflii de pe vasul Brooklyn

Adunarea continuæ
23. „Convertiflii credincioøi din toate colflurile Americii øi din

multe flæri, folosind multe mijloace de transport, cælare pe cai sau

mergând pe jos, øi–au pæræsit casele øi locurile natale pentru a se

alætura sfinflilor øi a începe lunga cælætorie cætre munflii Stâncoøi. 

24. În luna ianuarie a anului 1847, preøedintele Brigham Young

a prezentat ‘Cuvântul øi voia Domnului referitor la tabæra

Israelului’ (D&L 136:1), care a devenit constituflia dupæ care au

fost conduøi pionierii în timpul mutærii în vest. Au fost organi-

zate companii øi li s–a dat sarcina de a se îngriji de væduve øi de

cei din mijlocul lor care nu aveau tafli. În relafliile cu alfli oameni

nu trebuia sæ existe ræutate, invidie øi discordie. Oamenii aveau

sæ fie fericifli øi sæ–øi arate recunoøtinfla prin muzicæ, rugæciune øi

dans. Prin preøedintele Young, Domnul le–a spus sfinflilor:

‘Mergefli voi, øi facefli aøa cum v–am spus øi nu væ temefli de duø-

manii voøtri’ (D&L 136:17). 

25. În timpul în care prima companie se pregætea sæ plece din

Cartierul de Iarnæ, Parley P. Pratt s–a întors din misiune din

Anglia øi a raportat cæ John Taylor avea sæ soseascæ cu un dar de

la sfinflii englezi. A doua zi, fratele Taylor a sosit cu bani de

zeciuialæ, trimiøi de aceøti membri pentru a–i ajuta pe cælætori,

ca dovadæ a dragostei øi a credinflei lor. El a adus øi instrumente

øtiinflifice care s–au dovedit de neprefluit în a aræta drumul pio-

nierilor øi în a–i ajuta sæ învefle despre mediul înconjurætor. Pe

15 aprilie 1847, a plecat prima companie condusæ de Brigham

Young. În urmætoarele douæ decade, aproximativ 62000 de sfinfli

i–au urmat prin preerii în cærufle øi cu cærucioare pe care le

împingeau cu mâinile pentru a se aduna în Sion. 

26. Pe cælætori îi aøteptau priveliøti minunate, dar øi mari dificul-

tæfli în timpul cælætoriei lor. Joseph Moenor îøi amintea cæ ‘i–a fost

greu’ sæ ajungæ în valea Salt Lake. Dar a væzut lucruri pe care nu

le mai væzuse înainte –cirezi mari de bivoli øi cedrii mari pe dea-

luri. [Vezi Utah Semi-Centennial Commission, The Book of the
Pioneers (1897), 2 vol., 2:54; in LDS Church Archives.] Alflii îøi

aminteau cæ væzuseræ întinderi mari de floarea soarelui înflorite. 

Tropice (par. 21) – pæmântul

de lângæ linia ecuatorialæ 

Pæmânt (par. 21) – loc uscat

Great Basin (par. 22) – regiu-

nea geograficæ ce cuprinde

cea mai mare parte din Utah

øi Nevada
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27. Sfinflii au avut experienfle care le-au întærit credinfla, care le–a

uøurat nevoile fizice ale corpurilor lor. Dupæ o zi lungæ de mers

øi o masæ pregætitæ la foc de tabæræ, bærbaflii øi femeile se adunau

în grupuri pentru a discuta despre lucrurile care se întâmplaseræ

în timpul zilei. Ei discutau despre principii ale Evangheliei, cân-

tau, dansau øi se rugau împreunæ. 

28. Moartea îi vizita des pe sfinfli pe mæsuræ ce înaintau cu greu

spre vest. La 23 iunie 1850, familia Crandall numæra 15 mem-

brii. Pânæ la sfârøitul sæptæmânii, øapte dintre ei au murit din

cauza epidemiei îngrozitoare de ciumæ. În urmætoarele câteva

zile au mai murit cinci membri ai familiei. Apoi, pe 30 iunie,

sora Crandall a murit dând naøtere unui copil care a murit øi el. 

29. Deøi sfinflii au suferit mult în timpul cælætoriei lor spre valea

Salt Lake, un spirit de unitate, cooperare øi optimisim a fost pre-

ponderent. Legafli împreunæ prin credinfla lor øi angajamentul

faflæ de Domnul, ei au gæsit bucurie în mijlocul încercærilor lor”

(Our Heritage, pag. 75–76). 

Înflelegerea lecturii
Adunarea continuæ

Acesta este locul potrivit
30. La 21 iulie 1847, Orson Pratt øi Erastus Snow, din prima com-

panie de pionieri au ajuns înaintea emigranflilor în valea Salt

Lake. Ei au væzut o iarbæ atât de înaltæ încât o persoanæ putea

merge prin ea, care promitea cæ pæmântul este bun pentru agri-

culturæ, precum øi câteva pârâuri care treceau prin vale. Trei zile

Mijloace de transport (par.

23) – tipuri de vehicule folosi-

te pentru cælætorie

Constituflie (par. 24) – lege

scrisæ

Invidie (par. 24) – egoism,

aviditate

Epidemie îngrozitoare de
ciumæ (par. 28) – boalæ

înspæimântætoare

A fi preponderent (par. 29) –

a fi mai mult decât altceva

mai târziu, preøedintele Brigham Young care avea febræ, a fost

adus în træsura sa, pânæ la gura canionului care se deschidea

spre vale. Când se uita la aceastæ priveliøte, preøedintele Young a

fæcut aceastæ profeflie cætre cælætori: ‘Este de–ajuns. Acesta este

locul potrivit’. 

„Acesta este locul potrivit” 

31. Pe mæsuræ ce sfinflii care veneau din urmæ, ieøeau din munfli,

admirau øi ei pæmântul promis! Aceastæ vale cu lacul ei særat

strælucind în soarele ce asfinflea, a fost obiectul viziunii øi profe-

fliei, pæmântul la care visaseræ ei øi mii de oameni ce i–au urmat.

Acesta era pæmântul salværii lor, unde puteau deveni un popor

puternic, în mijlocul munflilor Stâncoøi. 

32. Câfliva ani mai târziu, o persoanæ convertitæ din Anglia, Jean

Rio Griffiths Baker, a notat sentimentele pe care le–a avut când a

væzut valea Salt Lake pentru prima datæ. Oraøul… este împærflit

în pætrate sau în blocuri, dupæ cum le numesc ei aici; fiecare

având zece acri care sunt împærflifli apoi în opt loturi, fiecare lot

având o casæ. Am stat øi am privit, cu greu pot sæ descriu senti-

mentele pe care le aveam, dar cred cæ cele preponderente erau

cele de bucurie øi recunoøtinflæ pentru grija protectoare care a

fost reværsatæ asupra mea øi a lor mei în timpul lungii øi primej-

dioasei noastre cælætorii’ [„Jean Rio Griffiths Baker Diary”, 29

sept. 1851; in LDS Church Archives]” (Our Heritage, pag. 76–77). 
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Înflelegerea lecturii
Acesta este locul potrivit

Poate o persoanæ urma în prezent, drumul pe care
l–au parcurs pionierii mormoni? 
O mare parte a drumului parcurs de mormoni poate fi urmatæ

în prezent, øi existæ îndrumare care au hærfli pentru a–i ajuta pe

cei care doresc sæ cælætoreascæ. O parte din proprietatea pe care

s–a fæcut cælætoria aparfline Bisericii øi au fost construite centre

ale vizitatorilor pentru a–i ajuta pe cælætori sæ gæseascæ drumul.

Cu toate acestea, o mare parte a drumului aparfline statului øi

guvernelor locale, sau unor persoane fizice, dintre care o parte

le permit vizitatorilor sæ intre pe proprietatea lor. Aceia care

urmeazæ drumul trebuie sæ se supunæ legilor guvernelor locale

øi sæ respecte drepturile proprietarilor. 

Studierea lecturii
Realizafli douæ din urmætoarele activitæfli (A–C) în timp ce

studiafli „Cælætoria spre vest (1845–1847)”. 

Scriefli o poveste în care sæ væ 
introducefli øi pe dumneavoastræ

Folosind informafliile øi povestirile pe care le–afli citit, scriefli o

scurtæ povestire despre viafla dumneavoastræ ca øi când afli fi

printre pionierii care au cælætorit din Nauvoo spre valea Salt

Lake. O schiflæ pentru povestirea dumneavoastræ ar putea inclu-

de plecarea din Nauvoo, traversarea prin Iowa, viafla în Cartierul

de iarnæ øi sosirea în valea Great Salt Lake. Scriefli despre expe-

rienflele pe care le–afli fi avut dumneavoastræ øi familia dumnea-

voastræ, despre oamenii pe care i–afli fi întâlnit øi locurile pe care

le–afli fi væzut în timpul cælætoriei. 

Mai uøor acum decât a fost atunci? 

1. Facefli o listæ cronologicæ cu datele menflionate în materialul

pentru citit corespunzætor „Cælætoriei spre vest (1845–1847)”.

Lângæ fiecare datæ, enumerafli ce s–a întâmplat atunci. 

2. Credefli cæ în prezent, este mai uøor sæ træim conform princi-

piilor Evangheliei, decât a fost în anii 1840? Scriefli un para-

graf scurt explicând de ce este sau de ce nu este mai uøor. 

Comparafli cæile

1. Desenafli în caietele dumneavoastræ o hartæ simplæ a Americii

de Nord øi a Americii de Sud. Folosind informafliile din lectu-

ræ øi folosind hærflile din anexa scripturilor dumneavoastræ,

desenafli pe harta dumneavoastræ rutele aproximative pe care

au mers majoritatea sfinflilor, batalionul mormon øi sfinflii de

pe vasul Brooklyn.

2. Cu care dintre aceste grupuri de sfinfli afli fi vrut sæ cælætorifli,

dacæ afli fi træit în acea perioadæ? Explicafli de ce. 

C

B

A

Au ajuns înaintea emigranfli-
lor (par. 30) – au sosit înain-

tea celorlalfli cælætori

Salvare (par. 31) – pace øi

protecflie

A analiza (par. 32) – a exami-

na cu atenflie

Preponderent (par. 32) – cel

mai evident, cel mai puternic

Pe 11 ianuarie 1847, la aproape un an dupæ plecarea din
Nauvoo, preøedintele Brigham Young a scris: „Le–am spus
fraflilor cæ am avut noaptea trecutæ o viziune în care l–am
væzut pe Joseph, profetul øi am conversat cu el… Am con-
versat liber despre cea mai bunæ metodæ de a organiza com-
panii pentru emigrare, etc.” (Manuscript History of
Brigham Young, 1846–1847, comp. Elden J. Watson [1971],
pag. 501–502). Trei zile mai târziu, preøedintele Young s–a
întâlnit cu øapte membri ai Cvorumului celor Doisprezece
Apostoli în casa lui Heber C. Kimball, din Cartierul de
iarnæ, Nebraska. Ei au discutat despre pregætirea pentru
cælætoria din pustiu. În acea searæ, preøedintele Brigham
Young a primit prin revelaflie „Cuvântul øi Voinfla
Domnului” øi aceasta a fost anunflatæ sfinflilor. 

Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 136

Doctrinæ øi legæminte 136:34–36 – „Nafliunea care
v–a gonit” 

Ræzboiul civil din Statele Unite s–a dus între statele din nord øi

cele din sud, din 1861 pânæ în 1865. Ræzboiul a avut la bazæ pro-

blemele legate de drepturile în stat øi de sclavie (vezi D&L

87:1–7; 130:12–13). În Statele Unite au murit mai mulfli oameni în

acel ræzboi decât în toate celelalte ræzboaie la un loc. Dupæ ce

ræzboiul s–a dezlænfluit timp de aproape un an, preøedintele

Brigham Young a spus cæ sfinflilor le era mai bine în vest: „Dacæ

nu am fi fost persecutafli, acum am fi în mijlocul ræzboiului øi al

værsærii de sânge care devasteazæ nafliunea, în loc de a ne afla

aici, într–o locaflie confortabilæ în locuinflele noastre paønice, în

aceøti munfli øi în aceste væi îndepærtate... Væd binecuvântarea

lui Dumnezeu în faptul cæ acum suntem în siguranflæ. Suntem

Legi (v. 2) – reguli

A ræmâne (v. 6) – a sta dupæ

Proporflie (v. 8) – porflie, parte

Egal (v. 8 – parte, porfliune,

porflie

Nebunie (v. 19) – absurditate

A manifesta (v. 19) – a aræta,

a descoperi

A contribui la edificare (v.

24) – a se instrui øi a se înælfla

unul pe altul

A chema (v. 29) – a se ruga cu

umilinflæ

Mustrare (v. 31) – corecflie

Smerit (v. 33) – pocæit

Condamnare (v. 33) – sentin-

flæ care implicæ pedeapsæ

Calamitate (v. 35) – proble-

me, dezastru 

În durerile naøterii (v. 35) –

gata sæ dea naøtere

Doctrinæ øi 
legæminte 136
„Tofli oamenii... sæ fie

organizafli în companii” 

169

34190_171_124-136.qxd  08-02-2006  12:41 PM  Page 169



binecuvântafli din beløug, favorizafli øi exaltafli foarte mult, în

timp ce duømanii noøtri, care au încercat sæ ne distrugæ, sunt

umilifli” (în Journal of Discourser, 10:38–39). 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A øi activitæflile B sau C când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 136. 

Facefli o listæ cu regulile familiei

Imaginafli–væ cæ familia dumneavoastræ ar fi cælætorit cu pionie-

rii. Facefli o listæ din instrucfliunile aflate în Doctrinæ øi legæminte

136:1–32, cu zece reguli de familie pe care le–afli recomanda

familiei dumneavoastræ pentru cælætorie. Scriefli lângæ fiecare

regulæ, versetul în care se gæseøte. 

Facefli un tabel

Citifli Doctrinæ øi legæminte 136:3, 12–15 øi facefli un tabel arætând

cum trebuiau sæ se organizeze sfinflii pentru cælætoria spre vest. 

„Nafliunea care v–a gonit” 

Gæsifli øi enumerafli cel puflin cinci învæflæturi din Doctrinæ øi legæ-

minte 136:33–42 øi explicafli de ce a fost omorât profetul Joseph

Smith øi ce s–ar fi întâmplat în Statele Unite ale Americii din

cauza morflii sale øi a persecutærii sfinflilor. 

Când au ajuns primii pionieri în valea Salt Lake, aceasta era
nelocuitæ în cea mai mare parte, foarte îndepærtatæ øi izolatæ.
Comparativ cu fermele bine irigate pe care le–au læsat în est,
era, de fapt, un deøert. Instalarea în acea regiune necesita cre-
dinflæ øi efort, dar sfinflii credeau cæ vor reuøi cu ajutorul lui
Dumnezeu. Pânæ la sfârøitul anului 1847, peste douæ mii de
sfinfli au sosit în valea Salt Lake øi aproape 12 mii aøteptau sæ
li se alæture din Cartierul de iarnæ, Nebraska øi alte aøezæri
în Iowa. Sub conducerea inspiratæ a preøedintelui Brigham
Young, sfinflii din zilele din urmæ au continuat sæ se adune
în munflii Stâncoøi, au cucerit deøertul, au organizat aøezæri
sigure øi au dus cu curaj Evanghelia lui Isus Hristos multor
nafliuni de pe pæmânt. 

Preøedintele
Brigham Young

Construirea unui refugiu în
împæræflia lui Dumnezeu

C

B

A

VIAfiA SA (1801–1877) 

1801 Næscut pe 1 iunie, fiu al lui

John øi Abigail Howe Young

în Whitingham, Vermont. 

1824 La vârsta de 23 de ani, s–a

cæsætorit cu Miriam Works

pe 8 octombrie; ea a

murit în 1832. 

1832 La vârsta de 30 de 

ani, s–a botezat pe 14 aprilie

în iazul morii sale de lângæ Mendon, New York. 

1832–1833 La vârsta de 31–32 de ani a slujit într–o misiune

în Canada øi a condus o companie micæ de con-

vertifli pânæ în Kirtland, Ohio

1834 La vârsta de 32 de ani, s–a cæsætorit cu Mary Ann

Angell pe 18 februarie; ea a murit în 1882

1835 La vârsta de 33 de ani, pe 14 februarie a fost rân-

duit ca unul dintre primii membri ai Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli de cætre cei trei mar-

tori ai Cærflii lui Mormon – Oliver Cowdery,

David Whitmer øi Martin Harris

1839–1841 La vârsta de 38–40 de ani a slujit într–o misiune

în Marea Britanie

1840 La vârsta de 38 de ani, a fost susflinut ca preøedin-

te al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, pe

14 aprilie

1844 La vârsta de 43 de ani, a devenit conducætorul

Bisericii, ca preøedinte al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, dupæ moartea lui Joseph

Smith, pe 27 iunie

1846–1847 La vârsta de 44–46 de ani, a condus exodul spre

vest, în valea Salt Lake øi dupæ aceea s–a întors

în Cartierul de iarnæ, Nebraska

1850–1858 La vârsta de 49–57 de ani, a slujit ca primul

guvernator al statului Utah

1853 La vârsta de 51 de ani, a pus piatra de temelie

pentru templul Salt Lake 

1877 A murit la vârsta de 76 de ani, pe 29 august în

Salt Lake City dupæ ce a prezidat în Bisericæ mai

mult de treizeci de ani

PREØEDINfiIA SA (1844–1877) 

1846–1847 I–a condus pe sfinfli, din Nauvoo, Illinois

1849 A fost organizatæ Øcoala de duminicæ

1850 A trimis misionari în Scandinavia, Franfla, Italia,

Elveflia øi Hawai

1851 Membrii Bisericii au început sæ construiascæ

peste 350 de aøezæri în partea de vest a Statelor

Unite øi în unele pærfli din Canada øi Mexic

Cartea lui Mormon a fost tradusæ pentru prima

datæ în limba danezæ

1853 A început construcflia templului din Salt Lake

1867 A fost terminat Tabernacolul din Salt Lake; acolo

s–au flinut conferinflele generale

1869 A fost înfiinflatæ organizaflia Tinerelor Fete

1875 A fost înfiinflatæ organizaflia Tinerilor Bæiefli

1877 Templul Sf. George a fost dedicat
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Stabilirea sfinflilor în Utah
1. „Dupæ ce a adus cu succes prima companie de sfinfli peste

câmpiile din Utah, preøedintele Brigham Young øi–a îndreptat

atenflia spre stabilirea împæræfliei Domnului în deøert. Prin viziu-

nea øi conducerea sa, ceea ce a fost odatæ deøert nelocuit, a deve-

nit o civilizaflie prosperæ øi un rai pentru sfinfli. Îndrumarea sa

sinceræ, i–a ajutat pe sfinfli sæ–øi imagineze posibilitæflile noului

lor cæmin øi i–a condus mai departe în dorinfla lor de a clædi

împæræflia lui Dumnezeu. 

2. La douæ zile dupæ ce a sosit prima companie, Brigham Young

øi câfliva dintre Cei Doisprezece, s–au urcat pe o colinæ pe o parte

a muntelui pe care preøedintele Young o væzuse într–o viziune

înainte de a pleca din Nauvoo. Ei s–au uitat pe vasta întindere

a væii øi au profeflit cæ toate nafliunile lumii vor fi binevenite în

acest loc øi cæ aici sfinflii se vor bucura de prosperitate øi pace. Ei

au numit dealul Ensign Peak dupæ scriptura din Isaia care pro-

mitea: ‘El va înælfla un steag pentru neamuri, va strânge pe sur-

ghinuiflii lui Israel’ (Isaia 11:12). [Vezi Jorunal of Discourses,
13:85–86.] 

3. Primul act public al preøedintelui Young a fost pe 28 iulie

1847, când a ales locul pentru templu øi a pus oamenii la treabæ

planificând proiectul øi construirea acestuia. Punându–øi basto-

nul pe locul ales, el a spus: ‘Aici vom construi un templu pentru

Dumnezeul nostru’. Aceastæ declaraflie trebuia sæ-i aline pe sfin-

flii, care doar cu puflin timp înainte fuseseræ obligafli sæ întrerupæ

preaslævirea în templu, când au plecat din Nauvoo. 

4. În luna august, conducætorii Bisericii øi cei mai mulfli din

prima companie de pionieri s–au întors la Cartierul de iarnæ

pentru a–øi pregæti familiile sæ vinæ în vale în anul urmætor. La

puflin timp dupæ sosirea lor, Brigham Young øi Cvorumul celor

Doisprezece au simflit cæ venise timpul pentru a reorganiza

Prima Preøedinflie. În calitate de preøedinte al Cvorumului celor

Doisprezece, Brigham Young a fost susflinut ca preøedinte al

Bisericii. El i–a ales pe Heber C. Kimball øi Willard Richards sæ–i

fie consilieri øi sfinflii i–au susflinut în unanimitate pe conducæto-

rii lor” (Our Heritage, pag. 81–82). 

Heber C. Kimball Brigham Young Willard Richards

Înflelegerea scripturilor
Stabilirea sfinflilor în Utah

Primul an în vale
5. „Încæ douæ companii de sfinfli au sosit în Valea Salt Lakeînainte

de sfârøitul verii anului 1847 øi cei aproximativ 2000 de membri

au fost organizafli în flæruøul Salt Lake. Au fost semænate grâne

care se recolteazæ târziu, dar recolta a fost særæcæcioasæ øi pânæ în

primævaræ mulfli sufereau din cauza lipsei alimentelor. John R.

Young, care era doar un bæiat atunci, a scris: 

6. ‘Pânæ când iarba a început sæ creascæ, foametea a devenit din

ce în ce mai ræspânditæ. Nu am avut pâine timp de câteva luni.

Carnea de vitæ, laptele, amarantul, rædæcinile øi urzicile formau

dieta noastræ. Eu eram væcar øi cât supravegheam turma, obiønu-

iam sæ mænânc tulpini de urzicæ, pânæ când stomacul meu era la

fel de plin ca cel al unei vite. În cele din urmæ, foamea era atât de

mare încât tata a dat jos de pe pom pielea veche de bou ciugulitæ

de pæsæri øi a fæcut din ea cea mai delicioasæ supæ’ [John R.

Young, Memoirs of John R. Young, (1920), pag. 64]. Oamenii au

cooperat øi au împærflit bunurile unii cu alflii øi astfel am putut sæ

supraviefluim în aceastæ perioadæ dificilæ. 

7. Pânæ în luna iunie a anului 1848, coloniøtii plantaseræ între

cinci øi øase sute de acri de pæmânt øi valea a început sæ arate

verde øi productivæ. Dar, spre disperarea sfinflilor, roiuri mari

de læcuste au venit asupra grânelor. Coloniøtii au fæcut tot ce au

putut. Ei au sæpat canale øi au turnat râuri de apæ peste læcuste.

Au adunat insectele cu befle ascuflite øi cu mæturi øi au încercat

sæ le dea foc, dar eforturile lor au fost în zadar. Læcustele conti-

nuau sæ vinæ în roiuri ce pæreau nesfârøite. Patriarhul John Smith,

preøedintele flæruøului Salt Lake, a rugat sæ se flinæ o zi de post øi

rugæciune. În scurt timp, au apærut stoluri mari de pescæruøi care

au coborât øi au mâncat læcustele. Susan Noble Grant a spus refe-

ritor la aceastæ experienflæ: ‘Spre surprinderea noastræ, pescæruøii,

pæreau lihnifli de foame când înghifleau læcustele cæflærætoare øi

særitoare’ [în Carter E. Grant, The Kingdom of God Restored (1995),

pag. 446]. Sfinflii priveau cu bucurie øi uimire. Vieflile le fuseseræ

salvate. 

Rai (par. 1) – loc sigur

Dorinflæ (par. 1) – cæutare

Colinæ (par. 2) – deal

Steag (par. 2) – drapel sau

stindard sub care sæ se adune

oamenii
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8. Sfinflii au lucrat cu energie øi credinflæ în ciuda situafliei dificile

øi curând au fæcut progrese mari. Un om care cælætorea spre

California, a trecut prin Salt Lake City în luna septembrie a anu-

lui 1849 øi le–a adus un omagiu astfel: ‘Nu am fost vreodatæ în

mijlocul unui popor mai disciplinat, mai hotærât, mai muncitor øi

mai civilizat decât acesta øi este incredibil cât de multe au fæcut

aici în pustietate, într–un timp atât de scurt. În acest oraø în care

sunt aproximativ patru–cinci mii de locuitori, nu am întâlnit un

singur pierde–varæ sau vreo persoanæ care sæ arate ca o haimana.

Planurile lor pentru recoltæ sunt corecte øi existæ aici un spirit øi

o energie în tot ceea ce se face care nu pot fi egalate în nici un alt

oraø, indiferent de mærimea lui, în care am fost vreodatæ’ [în B. H.

Roberts, Life of John Taylor (1963), pag. 202]” (Our Heritage,
pag. 82–83). 

Înflelegerea lecturii
Primul an în vale

Exploræri
9. „Târziu în toamna anului 1848, preøedintele Brigham Young a

fæcut din nou cælætoria de la Cartierul de iarnæ în Valea Salt

Lake. Când a ajuns, a væzut cæ sfinflii trebuiau sæ afle ce resurse

erau disponibile în noul lor mediu înconjurætor. S–a obflinut

mult de la indienii din zonæ, dar preøedintele Young a trimis øi

membrii Bisericii sæ exploreze øi sæ descopere proprietæflile

medicinale ale plantelor, precum øi resursele naturale de care

puteau dispune. 

10. El a trimis alte grupuri sæ exploreze øi sæ gæseascæ noi

locuri de stabilire. În cælætoriile lor, aceøti membri au gæsit

zæcæminte de minereuri, lemn din beløug, resurse da apæ øi

pæøuni, care erau foarte bune pentru a face aøezæri. Pentru a

se pæzi de specularea pæmânturilor, profetul i–a avertizat pe

sfinfli sæ nu îøi parceleze proprietæflile desemnate lor pentru

a le vinde altora. Pæmântul era în administrarea lor øi trebuia

sæ fie gospodærit cu înflelepciune øi cu hærnicie, nu pentru a

obfline un câøtig financiar. 

11. În toamna anului 1849, Fondul permanent pentru emigrare a

fost stabilit sub îndrumarea preøedintelui Young. Scopul pentru

care s–a instituit acesta, a fost de a acorda asistenflæ celor særaci

care nu aveau nici o modalitate de a cælætori øi de a se alætura

restului Bisericii. Fæcând mari sacrificii, mulfli sfinfli øi–au adus

contribuflia la acest fond øi ca rezultat, mii de membri au reuøit

sæ cælætoreascæ spre Valea Salt Lake. Cei care primiseræ ajutor,

trebuia sæ dea înapoi suma pe care o primiseræ, imediat ce se

puneau pe picioare. Aceste fonduri erau folosite pentru a–i ajuta

øi pe alflii. Prin acest efort comun, sfinflii au binecuvântat vieflile

celor aflafli în nevoi” (Our Heritage, pag. 83–84). 

Særæcæcios (par. 5) – de–abia

ajunge pentru a supravieflui

Ræspândit (par. 6) – a devenit

mai mare

Væcar (par. 6) – bæiat care are

grijæ de vite în câmp

Piele netæbæcitæ de bou (par.

6) – piele de bou

Disperare (par. 7) – descura-

jare øi întristare

Stoluri (par. 7) – grup mare

Lihnifli de foame (par. 7) –

foarte înfometafli

Hotærât, muncitor øi civilizat
(par. 8) – serios, silitor øi

politicos

Pierde –varæ (par. 8) – per-

soanæ care nu munceøte

Aratæ ca o haimana (par. 8) –

leneø

Înflelegerea lecturii
Exploræri

Pionieri cu cærucioare
12. În anii 1850, conducætorii Bisericii au decis sæ formeze o

companie de cærucioare ca mod de a reduce cheltuielile, pentru

ca ajutorul financiar sæ poatæ fi acordat unui numær mai mare

de emigranfli. Sfinflii care au cælætorit astfel, puneau într–un

cærucior numai 45 de kilograme de fæinæ øi o cantitate limitatæ

de provizii øi bunuri øi apoi trægeau cæruflul de–a lungul câmpii-

lor. Între anii 1856 øi 1860, zece companii de cærucioare au cælæ-

torit spre Utah. Opt companii au ajuns cu bine în Valea Salt

Lake, dar douæ dintre ele, companiile lui Martin øi a lui Willie

au fost prinse de iarna care a început mai devreme øi mulfli sfinfli

dintre ei au pierit. 

13. Nellie Pucell, o pionieræ dintr–una din aceste douæ companii

ghinioniste, a împlinit zece ani când stræbætea câmpiile. Ambii

pærinfli îi muriseræ în timpul cælætoriei. Pe mæsuræ ce grupul se

apropia de munfli, vremea devenea mai aspræ, rafliile alimentare

se împuflinau øi sfinflii erau prea slæbifli din cauza foamei pentru a

continua. Nellie øi sora ei au leøinat. Când erau gata sæ renunfle

la speranflæ, conducætorul companiei a venit cu o cæruflæ la ele. El

a aøezat–o pe Nellie în cæruflæ øi i–a spus lui Maggie sæ meargæ

pe lângæ ea, flinându–se de ea, pentru a avea un sprijin. Maggie a

avut noroc, pentru cæ miøcarea forflatæ a salvat–o de degeræturi. 

14. Când au ajuns în Salt Lake City øi când i–au fost scoøi din

picioare pantofii cu care stræbætuse câmpiile, a fost smulsæ øi pie-

lea odatæ cu ei, din cauza degeræturilor. Picioarele acestei fetifle

curajoase au fost amputate øi ea a mers pentru tot restul vieflii ei

în genunchi. Ea s–a cæsætorit øi a dat naøtere la øase copii, øi a

flinut casa în ordine øi a avut urmaøi buni. [See „Story of Nellie

Pucell Unthank”, Heart Throbs of the West, comp. Kate B. Carter,

12 volume (1939–1951), 9:418 –420.] Determinarea ei, în ciuda

situafliei în care se afla øi bunætatea celor care au avut grijæ de ea,

exemplificæ credinfla øi dorinfla acestor membri ai Bisericii de a se

sacrifica. Exemplul lor este moøtenirea de credinflæ læsatæ tuturor

sfinflilor care le–au urmat. 

Medicinal (par. 9) – care

poate vindeca

Lemn din abundenflæ (par.

10) – mulfli copaci

Specularea pæmântului (par.

10) – cumpærarea de pæmânt

cu scopul de a–l vinde pe mai

mulfli bani

Administrare (par. 10) – gos-

podærirea proprietæflii altuia

Permanent (par. 11) – continuu

Emigrare (par. 11) – mutare

dintr–un loc pentru a se

stabili în altul
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15. „Un bærbat care a traversat câmpiile în compania lui Martin

a træit în Utah timp de mulfli ani. Într–o zi se afla într–un grup

de oameni care criticau aspru pe conducætorii Bisericii pentru cæ

le–au permis sfinflilor sæ traverseze câmpiile cu provizii sau pro-

tecflie numai cât putea sæ ofere o companie de cærucioare.

Bætrânul a ascultat pânæ când nu a mai putut ræbda; atunci s–a

ridicat øi a spus cu emoflie: 

16. ‘Eu am fost în acea companie øi soflia mea a fost... Am suferit

mai mult decât væ putefli imagina øi mulfli oameni au murit din

cauza frigului øi a foametei, dar afli auzit vreodatæ vreun supra-

viefluitor criticând?... [Noi] am traversat având convingerea absolutæ
cæ Dumnezeu træieøte pentru cæ am ajuns sæ–L cunoaøtem în situaflii
extreme.

17. Eu mi–am tras singur cæruciorul când eram atât de slæbit øi

epuizat din cauza bolii øi a lipsei de hranæ, încât abia mai

puteam pune un picior înaintea celuilalt. Mæ uitam înainte øi

vedeam o ridicæturæ de nisip sau un deal øi îmi spuneam cæ tre-

buie sæ merg pânæ acolo, apoi voi renunfla, pentru cæ nu mai

puteam trage încærcætura... Mergeam pânæ la acea ridicæturæ øi

când ajungeam acolo, cæruciorul mæ împingea pe mine. Mæ

uitam de multe ori înapoi, sæ væd cine îmi împingea cæruciorul

øi nu vedeam pe nimeni. Øtiam atunci cæ îngerii lui Dumnezeu

erau acolo. 

18. Credefli cæ mi–a pærut ræu cæ am ales sæ vin cu cæruciorul?

Nu. Nu mi–a pærut ræu nici atunci, nici într-alt moment din viafla

mea. Preflul pe care l–am plætit pentru a–L cunoaøte pe Dumnezeu a
fost un privilegiu øi sunt recunoscætor cæ am avut ocazia de a veni cu
compania de cærucioare a lui Martin’ [William Palmer, citat de

David O. McKay, „Pioneer Women”, Relief Society Magazine,
ian. 1948, 8].

19. Cærflile noastre de imnuri au inclus un cântec despre mem-

brii de la începutul Bisericii care au acceptat Evanghelia cu curaj

øi au cælætorit mult pentru a træi la marginile civilizafliei: 

20. „Ei, fondatori ai nafliunii, 

Croind cæræri pe parcurs; 

Sæ arate drumul pentru generaflii

Erau faptele lor zilnice 

Clædind noi øi trainice fundaflii, 

Mergând înainte peste frontiere pustii, 

Mergând înainte, mereu înainte

Binecuvântafli, onorafli, pionieri! 

21. Exemplul lor ne învaflæ cum sæ træim cu mai multæ credinflæ

øi curaj în flærile noastre: 

22. Slujirea era mereu slujba lor; 

Iubirea le–a devenit stea cælæuzitoare; 

Curajul, farul lor constant, 

Radiind ici øi colo. 

Mereu o povaræ purtatæ, 

Mereu o inimæ–nveselitæ, 

Mereu o speranflæ datæ, 

Binecuvântafli, onorafli, pionieri! [„They, the Builders of the

Nation”, Hymns, no. 36]” (Our Heritage, pag. 77–78, 80). 

Înflelegerea lecturii
Pionieri cu cærucioare

Misionarii ræspund la chemare
23. „Cu zumzetul muncii øi a vieflii de

familie plutind în aer, preøedintele

Brigham Young s–a întors la problemele

Bisericii. La o conferinflæ generalæ flinutæ

pe 6 octombrie 1849, el a desemnat câfliva

membri din Cei Doisprezece, împreunæ cu

misionarii proaspæt chemafli, sæ slujeascæ

în misiuni, în flæri stræine. Ei au acceptat

aceste chemæri, deøi au trebuit sæ–øi lase

în urmæ familiile, noile lor cæmine øi

multe treburi nerezolvate. Erastus Snow øi

câfliva dintre vârstnici au deschis porflile

muncii misionare în flærile scandinavice, în

timp ce Lorenzo Snow øi Joseph Toronto

au cælætorit în Italia. Addison øi Louisa

Barnes Pratt s–au întors în locul unde

Addison slujise înainte, în insulele Society.

John Taylor a fost chemat sæ meargæ în

Franfla øi în Germania. Când misionarii se îndreptau spre est, au

trecut pe lângæ sfinflii care se îndreptau spre noul Sion din munflii

Stâncoøi. 

24. „În câmpurile lor de muncæ, misionarii au fost martori la

miracole øi au botezat mulfli oameni în Bisericæ. Când Lorenzo

Snow, care mai târziu a devenit preøedinte al Bisericii, predica

în Italia, el a væzut un bæiat în vârstæ de trei ani aproape de

moarte. Øi–a dat seama cæ aceasta era o ocazie de a vindeca acel

copil øi de a atinge inimile oamenilor din zonæ. În acea noapte

el s–a rugat mult øi cu înfocare pentru a primi îndrumare de la

Dumnezeu øi în ziua urmætoare, el øi colegul sæu au postit øi

s–au rugat pentru bæiat. În acea dupæ–amiazæ ei i–au slujit lui øi

au oferit o rugæciune în inimile lor pentru a primi ajutor în

munca lor. Bæiatul a dormit liniøtit toatæ noaptea øi s–a vindecat

în mod miraculos. Vestea despre vindecare s–a ræspândit în

toate væile din Piedmont în Italia. Uøile s–au deschis pentru

misionari øi au avut loc primele botezuri din acea zonæ. [Vezi

A pieri (par. 12) – a muri

Se împuflinau (par. 13) – nu

mai erau

Moøtenire (par. 14) – ceva de

mare prefl care se transmite

din trecut

În situaflii extreme (par. 16) –

în timpul celor mai dificile

momente din viafla noastræ

La marginile civilizafliei (par.

19) – la cele mai îndepærtate

aøezæri ale frontierei

Mergând (par. 20) – pro-

gresând cu eforturi mari

Far (par. 22) – luminæ pentru

ghidare

Radiind (par. 22) – strælucind
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Francis M. Gibbons, Lorenzo Snow: Spiritual Giant, Prophet of God
(1982), pag. 64.] 

25. În luna august a anului 1852, în cadrul unei conferinfle spe-

ciale flinutæ în Salt Lake City, 106 vârstnicii au fost chemafli sæ

slujeascæ în misiuni, în flæri din toatæ lumea. Aceøti misionari,

precum øi tofli cei care au fost chemafli mai târziu, au predicat

Evanghelia în America de Sud, China, India, Spania, Australia,

Hawai øi în sudul Pacificului. În cele mai multe din aceste zone,

misionarii au avut puflin succes la început. Cu toate acestea, ei

au plantat seminfle care au avut ca rezultat venirea multora în

Bisericæ, urmare a eforturilor misionare de mai târziu. 

26. „Vârstnicul Edward Stevenson a fost chemat sæ slujeascæ

în misiunea Gibraltar, din Spania. Aceastæ chemare însemna o

întoarcere la locul naøterii sale, unde a proclamat cu îndræznealæ

Evanghelia restauratæ concetæflenilor sæi. A fost arestat pentru cæ

a predicat Evanghelia øi a stat în închisoare pânæ când autoritæ-

flile au aflat cæ le predica paznicilor, øi cæ aproape îl convertise

pe unul dintre ei. Dupæ ce a fost eliberat, a botezat doi oameni

în Bisericæ øi pânæ în ianuarie 1854, a fost organizatæ o ramuræ

cu zece membri. În luna iulie, deøi øase membri plecaseræ sæ

facæ serviciul militar în armata britanicæ, în Asia, ramura avea

18 membri, inclusiv o persoanæ din Cei Øaptezeci, un vârstnic,

un preot øi un învæflætor, oferind ramurii conducerea de care

avea nevoie pentru a continua sæ creascæ. [Vezi „The Church

in Spain and Gibraltar”, Friend, mai 1975, pag. 33.] 

27. „Guvernele locale din Polinezia francezæ, i–au izgonit pe

misionari în anul 1852. Dar sfinflii convertifli au pæstrat Biserica

vie pânæ la urmætoarea încercare de prozelitism din anul 1892.

Vârstnicii Tihoni øi Maihea au fost foarte curajoøi, pentru cæ au

îndurat închisoarea øi alte încercæri, pentru cæ nu øi–au renegat

credinfla. Fiecare dintre ei a încercat sæ–i flinæ pe sfinfli activi øi

credincioøi în Evanghelie. [Vezi R. Lanier Britsch, Unto the
Islands of the Sea: A History of the Latter-day Saints in the Pacific
(1986), pag. 21–22.] 

28. „Pentru aceia din afara Statelor Unite care s–au alæturat

Bisericii, aceasta era o perioadæ în care trebuia sæ se adune în

Sion, ceea ce însemna cæ trebuiau sæ cælætoreascæ pe vapor pânæ

în America. Elizabeth øi Charles Wood au navigat în anul 1860

din Africa de Sud, unde au muncit timp de câfliva ani pentru a

face rost de banii necesari pentru cælætorie. Elizabeth a fæcut

menaj în casa unui om bogat øi soflul ei a fæcut cæræmizi, pânæ

când au obflinut fondurile de care aveau nevoie. Elizabeth a fost

dusæ pe bordul vaporului, pe un pat, la 24 de ore dupæ ce a dat

naøtere unui fiu øi i–a fost datæ cabina cæpitanului pentru ca sæ

poatæ sæ stea mai confortabil. Ea a fost foarte bolnavæ în timpul

cælætoriei øi de douæ ori a fost aproape de moarte, dar a træit øi

s–a stabilit în Fillmore, Utah. 

29. Misionarii au devenit foarte dragi sfinflilor din flærile în care

slujeau. Joseph F. Smith, aproape de sfârøitul misiunii sale din

Hawai în anul 1857, s–a îmbolnævit øi a avut febræ mare, lucru

care l–a împiedicat sæ lucreze trei luni. El a fost binecuvântat sæ

fie îngrijit de Ma Mahuhii, sfântæ credincioasæ din Hawai. Ea a

avut grijæ de Joseph ca de propriul sæu fiu øi între ei s–a dezvol-

tat o legæturæ puternicæ bazatæ pe dragoste. Ani mai târziu, când

era preøedintele Bisericii, Joseph F. Smith a vizitat Honolulu øi

imediat dupæ ce a ajuns acolo a væzut o femeie oarbæ în vârstæ,

care era condusæ în faflæ pentru a le oferi banane. El a auzit che-

marea ei: ‘Iosepa, Iosepa’ (Joseph, Joseph). El a fugit imediat la

ea øi a îmbræfliøat–o øi a særutat–o de multe ori, mângâind–o pe

cap øi spunând: ‘Mama, mama, draga mea mamæ’. [Vezi Charles

W. Nibley, „Reminiscences of President Joseph F. Smith”,

Improvement Era, ian. 1919, pag. 193–194]” (Our Heritage,
pag. 84–86). 

Înflelegerea lecturii
Misionarii ræspund la chemare

Chemæri de a coloniza
30. „Multe comunitæfli din Utah øi din sudul statului Idaho øi mai

târziu din Arizona, Wyoming, Nevada øi California, au fost fon-

date de persoane øi familii chemate în cadrul conferinflelor gene-

rale. Preøedintele Brigham Young a condus înfiinflarea acestor

comunitæfli, unde puteau locui øi face agriculturæ, mii de sfinfli. 

31. „În timpul vieflii sale, toatæ valea Salt Lake øi multe locuri

din împrejurimi au fost colonizate. Pânæ în anul 1877, când

Brigham Young a murit, au fost înfiinflate mai mult de 350 de

colonii øi pânæ în anul 1900 erau aproape 500. Brigham Henri

Roberts, o autoritate a Bisericii de la începutul acesteia, a obser-

vat cæ succesul coloniilor mormone venea din ‘loialitatea oame-

nilor faflæ de conducætorii lor øi sacrificiul lor personal altruist øi

devotat’ pentru a îndeplini chemærile venite de la preøedintele

Young [citat în Ensign to the Nations, Russel R. Rich, (1972), pag.

349]. Coloniøtii au sacrificat confortul material, asocierea cu

prietenii øi uneori, chiar vieflile lor pentru a–l urma pe profetul

Domnului. 

32. La întrunirile conferinflelor generale, preøedintele Young

citea numele acelor frafli øi ale familiilor celor care erau chemafli

Familie (par. 23) – cæmin

La început (par. 25) – la

pornire

Prozelitism (par. 27) – eforturi

de a–i converti pe alflii la

Salvator, la Evanghelie øi

Bisericæ

Cabinæ (par. 28) – loc de

dormit pe un vapor
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sæ se mute în zone îndepærtate. Aceøti coloniøti considerau cæ

erau chemafli sæ slujeascæ în misiuni øi øtiau cæ vor ræmâne în

zonele desemnate pânæ când erau eliberafli din chemare. Ei cælæ-

toreau în noile zone pe cheltuiala lor øi cu propriile provizii.

Succesul lor depindea de cât de bine foloseau resursele pe care

le aveau la îndemânæ. Ei examinau øi curæflau pæmântul, con-

struiau mori, sæpau øanfluri de irigaflie pentru a aduce apæ pe

acel pæmânt, puneau garduri la pæøunile pentru cirezile lor øi

construiau drumuri. Ei semænau grâne øi plantau grædini, con-

struiau biserici øi øcoli øi încercau sæ menflinæ relaflii de prietenie

cu indienii. Se ajutau unii pe alflii când erau bolnavi, la naøteri,

la înmormântæri øi la nunfli. 

33. În anul 1862, Charles Lowell Walker a primit o chemare de a

se stabili în sudul statului Utah. El a participat la o întrunire a

acelora care au fost chemafli øi a notat: ‘Aici am învæflat un prin-

cipiu pe care nu cred cæ–l voi uita uøor. Mi–a dovedit cæ supu-

nerea este un principiu în cer øi pe pæmânt. Lucrasem în ultimii

øapte ani în cælduræ øi în frig, înfometat øi în situaflii adverse øi

pânæ la urmæ, mi–am fæcut o casæ, un lot cu pomi fructiferi care

de–abia începuseræ sæ dea rod øi arætau frumos. Trebuie sæ las

toate acestea øi sæ merg sæ împlinesc voia Tatælui meu din cer,

care guverneazæ totul pentru binele celor care Îl iubesc øi se tem

de El. Mæ rog ca Dumnezeu sæ–mi dea puterea de a realiza ceea

ce se cere de la mine într–un mod care sæ fie plæcut în fafla Sa’

[Diary of Charles Lowell Walker, ed. A. Karl Larson and Katharine

Miles Larson, 2 vol. (1980) 1:239; ortografia øi punctuaflia au fost

modernizate]. 

34. „Charles C. Rich, un membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, a primit øi el chemarea de a coloniza.

Brigham Young l–a chemat pe el øi pe alfli câfliva frafli sæ–øi ia

familiile øi sæ se stabileascæ în Valea Bear Lake, la aproximativ

241 de kilometri nord de Salt Lake City. Valea se afla la o alti-

tudine ridicatæ øi era foarte frig, cu zæpadæ multæ în timpul

iernii. Fratele Rich se întorsese recent dintr–o misiune în

Europa øi nu era neræbdætor sæ–øi mute familia øi sæ înceapæ

din nou în situaflii grele. Dar a acceptat chemarea øi în luna

iunie a anului 1864 a ajuns în valea Bear Lake. Iarna urmætoa-

re a fost deosebit de grea øi pânæ în primævaræ, unii dintre cei-

lalfli frafli s–au hotærât sæ plece. Fratele Rich a realizat cæ viafla

nu putea fi uøoaræ în acest climat rece, dar a spus: 

35. ‘Au fost multe momente grele. Recunosc aceasta .... øi am tre-

cut împreunæ prin ele. Dar dacæ vrefli sæ mergefli în altæ parte,

este dreptul dumneavoastræ øi nu vreau sæ vi–l iau... dar eu tre-

buie sæ ræmân aici, chiar dacæ ræmân singur. Preøedintele Young

m–a chemat aici øi voi ræmâne aici pânæ când mæ elibereazæ din

chemare øi îmi spune sæ plec. Fratele Rich øi familia sa au ræmas

øi el a devenit conducætorul unei comunitæfli înfloritoare în urmæ-

toarele câteva decade. [Vezi Leonard J. Arrington, Charles C. Rich
(1974), pag. 264]. Asemeni altor mii, el s–a supus de bunævoie

conducætorilor sæi pentru a ajuta la clædirea împæræfliei lui

Dumneezu” (Our Heritage, pag. 86, 88–89). 

Înflelegerea lecturii
Chemæri de a coloniza

Relafliile cu indienii
36. „Pe mæsuræ ce coloniøtii înaintau spre frontieræ, de multe

ori intrau în legæturæ cu indienii. Spre deosebire de unii colo-

niøti din vest, preøedintele Brigham Young i–a învæflat pe sfinfli

sæ le dea mâncare fraflilor øi surorilor lor bæøtinaøi øi sæ încerce

sæ–i aducæ în Bisericæ. Au fost depuse eforturi de prozelitism

printre indieni în fortul Lemhi din regiunea râului Salmon, de

pe teritoriul Idaho øi în aøezarea Elk Mountain din Colorado

de nord din teritoriul Utah. Preøedintele Young a instituit øi

Societæfli de Alinare ale cæror membre au cusut îmbræcæminte

pentru fraflii øi surorile lor indieni øi au strâns bani pentru a–i

ajuta sæ se hræneascæ. 

37. „Când Elizabeth Kane, care era soflia lui Thomas L. Kane,

un prieten foarte bun al sfinflilor care nu era membru, a cælætorit

prin Utah, ea a locuit în casa unei femei mormone trudite.

Elizabeth nu o aprecia prea mult pe femeie, pânæ când a væzut

modul în care ea îi trata pe indieni. Când femeia øi–a chemat

oaspeflii la masæ, le–a adresat câteva cuvinte indienilor care

aøteptau. Elizabeth a întrebat ce le spusese femeia indienilor øi

un bæiat i–a spus: ‘Aceøti stræini au venit primii øi am gætit atât

cât sæ le ajungæ lor; dar mâncarea voastræ este pe foc øi se fierbe

acum øi eu væ voi chema imediat ce va fi gata’. Lui Elizabeth nu

îi venea sæ creadæ øi a întrebat dacæ ea chiar le va da de mâncare

indienilor. Fiul i–a spus: ‘Mama le va servi lor aøa cum væ ser-

veøte øi pe dumneavoastræ øi le va da un loc la masa ei’. Ea le–a

servit masa, aøteptând în timp ce ei mâncau. [Vezi Elizabeth

Wood Kane, Twelve Mormon Homes Visited in Succession on a
Journey through Utah to Arizona (1974), pag. 65–66.]” (Our
Heritage, pag. 89–90). 

A coloniza (subtitlu) – a

înfiinfla noi oraøe

A venit din (par. 31) – s–a

întâmplat ca urmare a 

Confort material (par. 31) –

posesiuni care mæresc bucuria

øi fericirea

Zone (par. 32) – locuri

Mori (par. 32) – mori în care se

mæcina grâul pentru a face

fæinæ

Adverse (par. 33) – dificile
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Înflelegerea lecturii
Relafliile cu indienii

Organizarea activitæflii preofliei øi ale
organizafliilor auxiliare
38. „În ultimii sæi ani, preøedintele Young a clarificat øi a stabilit

unele responsabilitæfli importante ale preofliei. El i–a îndrumat pe

Cei Doisprezece sæ flinæ conferinfle în fiecare flæruø. Ca urmare,

peste tot în Utah au fost creafli alfli øapte flæruøi øi 140 de ramuri.

Îndatoririle preøedinfliilor flæruøilor, înaltelor consilii, ale episco-

patelor øi ale preøedinfliilor cvorumurilor au fost definite clar øi

sute de bærbafli au fost chemafli sæ ocupe aceste poziflii. El i–a sfæ-

tuit pe membrii Bisericii sæ–øi punæ vieflile în ordine øi sæ–øi plæ-

teascæ zeciuiala, darurile de post øi alte donaflii. 

39. În anul 1867, profetul l–a desemnat pe George Q. Cannon sæ

fie conducætor al Øcolii de duminicæ, øi în câfliva ani, Øcoala de

duminicæ a devenit o parte permanentæ a organizærii Bisericii. În

anul 1869, preøedintele Young a început sæ ofere fiicelor sale

instrucfliuni oficiale de a træi o viaflæ modestæ. El a extins acest

sfat tuturor tinerelor fete în anul 1870 la înfiinflarea Asociafliei

Restrângerii (a restrânge înseamnæ a diminua excesul). Acesta a

fost începutul organizafliei Tinerelor Fete. În luna iulie a anului

1877, el a cælætorit la Ogden, Utah pentru a organiza prima

Societate de Alinare a flæruøului” (Our Heritage, pag. 90). 

Înflelegerea lecturii
Organizarea activitæflii preofliei øi funcfliile
organizafliilor auxiliare

Ce efect a avut Goana dupæ aur din California
asupra sfinflilor din Valea Salt Lake? 

În anul 1848, când a fost desco-

perit aur în California, a fost o

binecuvântare pentru cei credin-

cioøi øi o ispitæ pentru cei slabi

în credinflæ. Un puhoi de cæutæ-

tori de aur au traversat câmpiile

dinspre est øi au trecut prin

valea Salt Lake. Unii membri ai

Bisericii care nu erau mulflumifli de condifliile grele din vale øi–au

încærcat cæruflele øi s–au pregætit de plecare. Preøedintele Brigham

Young i–a sfætuit: „Dumnezeu a ales acest loc pentru adunarea

sfinflilor Sæi øi dumneavoastræ væ vefli descurca mai bine aici decât

o vefli face dacæ vefli merge la minele de aur ... În ceea ce priveøte

aurul øi argintul øi mineralele bogate ale pæmântului, nu existæ o

altæ flaræ care sæ o egaleze pe aceasta; læsafli–i pe alflii sæ le caute øi

noi sæ cultivæm pæmântul” (în Brown, Giant of the Lord, pag.

Auxiliar (subtitlu) – o organi-

zaflie aflatæ sub conducerea

preofliei, precum Øcoala de

duminicæ øi Societatea de

Alinare

A clarifica (par. 38) – a da

mai multe informaflii despre

Conducætor (par. 39) – øef

Modest (par. 39) – umil, simplu

Frontieræ (par. 36) – pustiu

A Înfiinfla (par. 36) – a

organiza

Truditæ (par. 37) – obositæ,

epuizatæ

132–133). Unii au plecat în California, dar cei mai mulfli au ræmas

øi s–au bucurat de un an îmbeløugat. 

Vestita goanæ dupæ aur din anul 1849 a binecuvântat în mod

direct traiul sfinflilor din valea Salt Lake. Comercianflii care tran-

sportau bunuri în California, au aflat dupæ ce au ajuns în Salt

Lake City cæ mâncarea, hainele øi instrumentele care fuseseræ

trimise cu vaporul ajunseseræ deja pe piaflæ, aøa cæ le–au vândut

sfinflilor bunurile lor la prefluri foarte reduse. De asemenea, cæu-

tætorii de aur i–au angajat pe sfinfli pentru a le repara cæruflele.

În plus, au fost trimise grupuri din Salt Lake cu cærufle goale

pentru a colecta bunurile læsate pe drum de cætre cei care dori-

seræ sæ–øi uøureze poverile pentru a cælætori mai repede spre

câmpurile cu aur. 

Studierea lecturii
Realizafli trei dintre urmætoarele activitæfli (A–D) când studiafli

„Preøedintele Brigham Young”. 

O nouæ patrie

1. Imaginafli–væ cæ trebuie sæ conducefli un grup de oameni pen-

tru a înfiinfla o nouæ patrie. Facefli o listæ în caietele dumnea-

voastræ, sub titlul „Ordinea mea”, trecefli urmætoarele

evenimente în ordinea în care le–afli realizat: 

a. Împærflirea pæmântului între oameni

b. Post øi rugæciune pentru a birui problemele speciale

c. Plantarea seminflelor

d. Muncæ asiduæ pentru a progresa

e. Identificarea unui loc pentru templu

f. Organizarea Bisericii

g. Elaborarea unui plan inspirat pentru viitor

2. Recitifli paragrafele 1–11. Dupæ aceea, facefli o listæ sub titlul

„Ordinea pionierilor” cu aceleaøi evenimente în ordinea în

care le–au realizat preøedintele Brigham Young øi sfinflii în

timpul primelor luni petrecute în valea Salt Lake. 

3. Ce v–a impresionat la ordinea în care au fost realizate? 

4. Cum putefli pune în aplicare acest exemplu în prioritæflile pe

care vi le punefli în viaflæ? 

Gæsifli povestiri care au legæturæ
cu imnul

1. Citifli cu atenflie cuvintele imnului „They, the Builders of the

Nation” (Ei, fondatorii nafliunii), de la paragrafele 20 øi 22. 

2. Scriefli urmætoarele cuvinte øi expresii în caietele dumnea-

voastræ. Gæsifli apoi o povestire din ceea ce afli citit în „preøe-

dintele Young” care sæ exemplifice fiecare cuvânt sau fiecare

expresie øi scriefli un rezumat de o propoziflie al povestirii,

lângæ paragraful din lista dumneavoastræ. 

a. Croind cæræri

b. Mergând înainte prin frontiere pustii 

c. Mergând înainte

d. Slujire

e. Dragoste

f. Curaj

g. Binecuvântafli

B

A
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Desenafli o hartæ

1. Desenafli, în caietele dumneavoastræ, sau uitafli–væ pe harta 7

din secfliunea „Hærfli din scripturi, fotografii øi date cronologice

din istoria Bisericii” din exemplarele dumneavoastræ de scrip-

turi. Însemnafli pe harta dumneavoastræ, toate flærile în care pre-

øedintele Young a trimis misionari (vezi paragrafele 23–29). 

2. Ræspundefli la urmætoarele întrebæri: 

a. În care dintre aceste flæri v–ar plæcea cel mai mult sæ slujifli

în misiune? De ce? 

b. În ce mod credefli cæ s-a schimbat viafla copiilor acelora care

au fost chemafli sæ slujeascæ în misiuni în flæri îndepærtate? 

c. Care a fost cea mai grea chemare pe care v-a dat-o Domnul

sæ o împlinifli? În ce fel v-a ajutat experienfla dumneavoas-

træ sæ creøtefli? 

Scriefli o povestire

Preøedintele Brigham Young a chemat mulfli membri ai Bisericii

sæ colonizeze zone în care acum se întinde statul Utah øi statele

înconjurætoare. Citifli paragrafele 30–35 øi facefli urmætoarele: 

1. Facefli o listæ cu numele fiecærei persoane care a fost chematæ

sæ colonizeze o comunitate nouæ. Facefli o listæ a træsæturilor

de caracter lângæ nume, care sæ exemplifice capacitatea per-

soanei de a îndura dificultæflile însærcinærii. 

2. Uitafli-væ la ilustraflia de la pagina 00 [169] a familiei din fafla

casei din bârne. Imaginafli-væ cæ suntefli membru al acelei

familii øi scriefli o scurtæ povestire în care sæ descriefli senti-

mentele pe care le-afli avut când preøedintele Brigham Young

v-a chemat sæ colonizafli acea zonæ. 

Vorbind despre preøedintele
Brigham Young, preøedintele
George Q. Cannon, care era
consilier în Prima Preøedinflie,
a declarat: „Citifli cuvântærile
preøedintelui Young øi dacæ
nu avefli acum credinfla cæ el
a fost profet, cred cæ dupæ ce le
vefli citi vefli fi siguri cæ a fost,
pentru cæ el a vorbit în calitate
de profet poporului sæu, referi-
tor la viitorul lor øi cuvintele
sale au fost pline de înflelepciu-
ne dumnezeiascæ øi el le-a
reværsat într-un øuvoi con-
stant în timpul vieflii sale”
(Gospel Truth, 1:328). 

Moøtenirea 
preøedintelui 

Brigham Young
Un Moise al zilelor din urmæ

D

C Moartea øi moøtenirea preøedintelui Young
1. „Când era conducætor, preøedintele Young era practic øi ener-

gic. El a vizitat aøezærile Bisericii pentru a-i instrui øi încuraja pe

sfinfli. Prin îndrumæri øi exemplu, el i-a învæflat pe membri sæ-øi

împlineascæ chemærile din Bisericæ. 

2. În evaluarea vieflii sale, preøedintele Young a scris drept ræs-

puns unui editor al unui ziar din New York, urmætoarele: 

3. ‘Rezultatele muncii mele din ultimii 26 de ani dacæ ar fi sæ le

însumæm rapid, ar fi: Popularea acestui teritoriu de cætre sfinflii

din zilele din urmæ cu aproximativ 100 000 de persoane; înfiinfla-

rea a peste 200 de oraøe, comune øi sate în care locuieøte poporul

nostru, ... øi înfiinflarea de øcoli, fabrici, mori øi alte instituflii care

vor îmbunætæfli øi vor aduce beneficii comunitæflii noastre ... 

4. Întreaga mea viaflæ este dedicatæ slujirii Celui Atotputernic’

[citat în Truth Restored, Hinckley, pag. 127–128]. 

5. În luna septembrie a anului

1876, preøedintele Young a

depus o mærturie puternicæ des-

pre Salvator. ‘Depun mærturie cæ

Isus este Hristosul, Salvatorul øi

Mântuitorul lumii; m-am supus

cuvintelor Sale øi am împlinit

promisiunea Sa øi înflelegerea pe

care o am despre El, înflelepciu-

nea pe care aceastæ lume nu o

poate da, nici nu o poate lua’ [în

Journal of Discourses, 18:233]. 

6. „În luna august a anului 1877, preøedintele Young s-a îmbol-

nævit foarte grav øi în ciuda îngrijirii medicilor, a murit într-o

sæptæmânæ. Era în vârstæ de 76 de ani øi condusese Biserica timp

de 33 de ani. Astæzi ne amintim de el ca fiind un profet dinamic

care a condus Israelul modern spre pæmântul fægæduinflei.

Cuvântærile sale au atins fiecare aspect al vieflii zilnice, clarifi-

când faptul cæ religia este parte din experienfla de zi cu zi.

Cunoaøterea sa despre frontieræ øi îndrumarea sa au inspirat

poporul sæu sæ realizeze lucruri ce pæreau imposibile, dar având

binecuvântarea cerului, au creat o împæræflie în deøert” (Our
Heritage, pag. 90–91). 

Înflelegerea lecturii
Moartea øi moøtenirea preøedintelui Brigham Young

Învæflæturile øi mærturia lui Brigham Young
7. Referindu-se la Matei 5:48, preøedintele Brigham Young a

spus: „Putem schimba frazeologia acestei propoziflii øi sæ spu-

nem: ‘Fifli atât de perfecfli cât putefli’ pentru cæ asta este tot ce

putem face, deøi este scris: ‘Fifli dar desævârøifli, dupæ cum øi

Tatæl vostru care este în cer este desævârøit’ ... Atunci când

facem lucrurile cât de bine øtim ... suntem ... justificafli aøa cum

sunt îngerii din fafla tronului lui Dumnezeu” (Discourses of
Brigham Young, pag. 89). 

Dinamic (par. 6) – plin de

energie, puternic
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8. La aproape trei ani dupæ moartea profetului Joseph Smith,

Brigham Young l-a væzut într-un vis sau viziune. Preøedintele

Young l-a întrebat dacæ avea un mesaj pentru membrii Bisericii.

„Joseph a venit spre mine øi privindu-mæ cu seriozitate øi totuøi

cu amabilitate, a spus: ‘Spune oamenilor sæ fie umili øi credin-

cioøi øi sæ se asigure cæ pæstreazæ Spiritul Domnului øi El îi va

conduce bine. Fifli atenfli øi nu îndepærtafli glasul blând øi liniøtit;

væ va învæfla ce sæ facefli øi încotro sæ mergefli ... Spiritul

Domnului se poate recunoaøte dintre toate celelalte spirite; El le

va aduce øoapte de pace øi bucurie în suflete; va lua ræul, ura,

încrâncenarea øi tot ce este ræu în inimile lor; øi tot ce vor dori

va fi sæ facæ bine, sæ fie credincioøi øi sæ clædeascæ împæræflia lui

Dumenezeu” (Manuscript History of Brigham Young, 1846–1847,
comp. Elden J. Watson [1971], pag. 529). 

9. Singurul lucru pentru care mæ tem pentru oamenii aceøtia

este cæ se vor îmbogæfli în aceastæ flaræ, vor uita de Dumnezeu øi

de poporul Sæu, se vor îngâmfa øi se vor îndepærta de Bisericæ øi

vor ajunge în iad. Aceøti oameni vor îndura gloatele, furtul,

særæcia øi toate modalitæflile de persecuflii, dar vor ræmâne loiali.

Dar cea mai mare teamæ a mea este cæ nu vor rezista bogæfliei”

(citat în Miracle of Forgiveness, pag. 48). 

10. „Nu conteazæ dacæ dumneavoastræ sau eu, simflim sau nu

simflim nevoia de a ne ruga, când vine timpul pentru rugæciune,

sæ ne rugæm. Dacæ nu simflifli nevoia de a væ ruga, trebuie sæ væ

rugafli pânæ vefli simfli ... Vefli afla cæ aceia care aøteaptæ pânæ

când îi îndeamnæ Spiritul sæ se roage, nu se vor ruga prea mult

pe acest pæmânt” (Discourses of Brigham Young, pag. 44). 

11. Citifli scripturile, dragi frafli øi surori, ca øi cum le-afli fi scris

în urmæ cu o mie, douæ mii sau cinci mii de ani în urmæ? Le

citifli ca øi cum afli fi în locul oamenilor care le-au scris? Dacæ nu

simflifli astfel, este privilegiul dumneavoastræ sæ o facefli, ca sæ

putefli sæ væ familiarizafli cu spiritul øi sensul cuvântului scris al

lui Dumnezeu, precum suntefli familiarizafli cu plimbarea zilnicæ

øi conversaflia” (Discourses of Brigham Young, pag. 128). 

12. „Mæ tem mai mult cæ aceøti oameni au atât de multæ încrede-

re în conducætorii lor, încât nu Îl vor mai întreba ei înøiøi pe

Dumnezeu sæ vadæ dacæ sunt conduøi de El. Îmi este teamæ cæ ei

se mulflumesc sæ aibæ o stare de auto-siguranflæ, încredinflând

destinele lor veønice în mâinile conducætorilor lor, având o încre-

dere oarbæ øi acest lucru este împotriva scopului lui Dumnezeu

de a le aduce salvarea øi slæbeøte încrederea pe care ar putea-o

oferi conducætorilor lor, øtiind pentru ei înøiøi, prin revelaflie de

la Isus cæ sunt conduøi pe drumul cel bun”(Discourses of Brigham
Young, pag. 135). 

13. „De ce cad oamenii în apostazie? Dumneavoastræ øtifli cæ ne

aflæm în ‘vechea corabie Sion’. Suntem în mijlocul oceanului. Se

apropie o furtunæ øi este foarte puternicæ, dupæ cum spun mari-

narii. ‘Eu nu am sæ ræmân aici’, spune cineva; ‘Nu cred cæ aceas-

ta este „corabia Sion”. ‘ Dar suntem în mijlocul oceanului.’

‘Nu-mi pasæ, nu am de gând sæ ræmân aici.’ Îøi scoate haina øi

sare peste bord. Nu se va îneca? Ba da. La fel se întâmplæ øi cu

aceia care pæræsesc Biserica. Aceasta este ‘vechea corabie Sion’,

haidefli sæ ræmânem cu toflii în ea” (Discourses of Brigham Young,
pag. 85). 

14. „Îmi vine sæ strig mereu: Aleluia! când mæ gândesc cæ l-am

cunoscut pe Joseph Smith, profetul pe care Domnul l-a chemat

øi l-a rânduit øi cæruia i-a dat cheile øi puterea de a clædi împæræ-

flia lui Dumnezeu pe pæmânt øi de a o susfline... 

15. Cine poate spune ceva împotriva lui Joseph Smith øi sæ aibæ

dreptate? Eu l-am cunoscut foarte bine, mai bine decât oricare

alt om. Nu cred cæ tatæl øi mama lui l-au cunoscut mai bine

decât îl cunoøteam eu. Nu cred cæ existæ acum pe pæmânt un om

care sæ-l cunoascæ mai bine decât l-am cunoscut eu; øi am

îndræzneala de a spune cæ, cu excepflia lui Isus Hristos, nu a træit

vreodatæ øi nici nu træieøte acum un om mai bun pe pæmânt. Eu

sunt martorul sæu” (Discourses of Brigham Young, pag. 458–459). 

16. Sæ læsæm preøedinflii, apostolii øi vârstnicii sæ înfæptuiascæ

lucrarea pe care Domnul i-a trimis sæ o facæ øi sæ se supunæ sfa-

turilor care li se dau lor øi împæræflia va continua sæ meargæ

înainte, sæ creascæ în rezistenflæ, în importanflæ, în însemnætate

øi în putere, în înflelepciune, inteligenflæ øi glorie øi nimeni sæ

nu se îngrijoreze, pentru cæ este împæræflia pe care Domnul,

Dumnezeul nostru a înfiinflat-o øi a susflinut-o prin înflelepciunea

øi puterea Sa færæ seamæn, de la începuturi pânæ în aceastæ zi”

(Discourses of Brigham Young, pag. 149). 

Înflelegerea lecturii
Învæflæturile øi mærturia lui Brigham Young

Studierea lecturii
Realizafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) când studiafli

„Moøtenirea lui Brigham Young” . 

A schimba (par. 7) – a

modifica

Justificate (par. 7) – la fel de

corecte ca

Ræul (par. 8) – dorinfla de a-i

vedea pe alflii suferind

Încrâncenare (par. 8) –

nemulflumire, ceartæ

A se îngâmfa (par. 9) – a se

umple de mândrie din cauza

averii lor

Îi îndeamnæ (par. 10) – le

spune sæ

Auto-siguranflæ (par. 12) –

încredinflare nejustificatæ cæ

totul va fi bine

Încredere oarbæ (par. 12) –

credinfla în conducætori, doar

pentru cæ se aflæ în acea poziflie

Împotriva (par. 12) – care

pune piedici

Ceva (par. 15) – orice

Însemnætate (par. 16) – mærime
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Întrebæri referitoare la Brigham Young

Ræspundefli la urmætoarele întrebæri folosind informafliile din

paragrafele 1–6 øi diagrama despre viafla øi preøedinflia lui

Brigham Young (pag. 165).

1. Ce vârstæ avea Brigham Young øi

de cât timp fusese membru al

Bisericii când a fost rânduit apos-

tol? 

2. Ce a fæcut când profetul Joseph

Smith era în închisoarea Liberty?

(vezi D&L 121, titlul). 

3. Enumerafli cinci binecuvântæri pe

care le-afli primit dumneavoastræ

sau familia în urma a ceea ce s-a

început în Bisericæ în timpul pre-

øedinfliei lui Brigham Young. 

Cu propriile cuvinte

1. Alegefli trei dintre paragrafele 7, 9, 13–16 øi rescriefli-le cu pro-

priile dumneavoastræ cuvinte. 

2. Dupæ fiecare paragraf pe care-l scriefli, dafli un exemplu de

întrebare sau problemæ pe care o persoanæ ar putea sæ le aibæ,

la care se poate ræspunde prin acea învæflæturæ. De exemplu,

învæflætura din paragraful 10 poate ajuta o persoanæ care nu

simte cæ ar trebui sæ se roage. 

Comparafli declarafliile

1. Citifli urmætoarele paragrafe din scripturi øi facefli dupæ aceea,

o listæ cu referinfle într-o coloanæ din caietul dumneavoastræ:

Daniel 2:44–45; Matei 5:48; 2 Nefi 32:8–9; Alma 24:30; Doctrinæ

øi legæminte 11:12–14. 

2. Recitifli paragrafele 7–8, 10, 13 øi 16. Scriefli numærul paragra-

fului care se potriveøte cel mai bine fiecærui pasaj de scriptu-

ræ, dupæ fiecare referinflæ din caietul dumneavoastræ. 

Sfinflii au înfruntat multe dificultæfli în decadele imediat
urmætoare morflii preøedintelui Brigham Young. Guvernul
Statelor Unite, având încurajare øi sprijinul multor grupæri
politice øi de reformare a religiei, a emis o lege împotriva
cæsætoriei pluraliste. Aceastæ lege au intrat în vigoare în anul
1875, când grupæri reformate au lansat campanii media
dure împotriva Bisericii. În ciuda persecufliei intense din
partea autoritæflilor guvernamentale, Biserica, sub conduce-
rea capabilæ a preøedintelui John Taylor, a continuat sæ
creascæ øi sæ se extindæ. 

Preøedintele 
John Taylor

Apærætor al libertæflii

C

B

A

Despre preøedintele John Taylor
1. „Dupæ ce preøedintele Brigham Young a murit, Cvorumul

celor Doisprezece Apostoli, prezidat de John Taylor i-a condus

pe sfinfli timp de trei ani. Pe 10 octombrie 1880, John Taylor a

fost susflinut ca preøedinte al Bisericii. Preøedintele Taylor a fost

un scriitor øi jurnalist talentat, care a publicat o carte despre

ispæøire øi a editat unele dintre cele mai importante ziare perio-

dice ale Bisericii, inclusiv Times and Seasons øi Mormon. În multe

situaflii, el øi-a dovedit curajul øi devotamentul sæu profund faflæ

VIAfiA SA (1808–1887) 

1808 S-a næscut pe 1 noiembrie, în 

Milnthorpe, Anglia, fiu al lui 

James øi al Agnes Taylor

1833 La vârsta de 24 de ani, pe 28 

ianuarie, s-a cæsætorit cu 

Leonora Cannon. Ea a 

murit în anul 1868

1836 La vârsta de 27 de ani, pe 

9 mai, s-a botezat împreunæ 

cu Leonora în Black Creek 

din Georgetown, Ontario, Canada

1838 La vârsta de 30 de ani, pe 19 decembrie, a fost

rânduit ca apostol, de cætre Brigham Young øi

Heber C. Kimball

1839–1841 De la vârsta de 31 de ani pânæ la 32, a slujit într-o

misiune în Anglia

1844 La vârsta de 35 de ani, pe 27 iunie, a fost rænit

grav în închisoarea Carthage, când profetul

Joseph Smith øi Hyrum Smith au fost omorâfli

1846–1847 Între vârstele 37–38 de ani, a slujit într-o altæ

misiune în Anglia

1849–1852 Între vârstele 40–43 de ani, a slujit într-o misiune

în Franfla øi Germania, a tradus Cartea lui

Mormon în francezæ øi germanæ

1854–1857 Între vârstele 45–48 de ani, a prezidat asupra

Misiunii Statelor din est

1877 La vârsta de 68 de ani, a condus Biserica, în cali-

tate de preøedinte al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, dupæ moartea preøedinte-

lui Brigham Young, la 29 august

1880 La vârsta de 71 de ani, pe 10 octombrie, a fost

susflinut ca preøedinte al Bisericii, având drept

consilieri pe vârstnicii George Q. Cannon øi

Joseph F. Smith

1887 A murit la vârsta de 78 de ani, la 25 iulie, în

Kaysville, Utah, dupæ ce a fost aproape øapte ani

preøedinte al Bisericii

PREØEDINfiIA SA (1877–1887) 

1878 A fost organizatæ Societatea Primaræ

1880 Perla de Mare Prefl a fost acceptatæ ca scripturæ

1884 A dedicat templul din Logan, Utah

1886–1887 Au fost trimiøi mai mulfli membri ai Bisericii sæ

locuiascæ în Mexic øi Canada
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de Evanghelia restauratæ, inclusiv prin mersul voluntar împreu-

næ cu fraflii sæi în închisoarea Carthage, unde a fost împuøcat de

patru ori. Motto-ul sæu, ‘Împæræflia lui Dumnezeu sau nimic’ a

marcat loialitatea sa faflæ de Dumnezeu øi faflæ de Bisericæ” (Our
Heritage, pag. 93). 

Înflelegerea lecturii
Despre preøedintele John Taylor

Munca misionaræ 
2. „Preøedintele Taylor a fæcut

legæmânt sæ facæ tot ce îi stæ în

putere sæ se asigure cæ Evanghelia

era proclamatæ pânæ la marginile

pæmântului. În cadrul conferinflei

generale din octombrie 1879, 

el l-a chemat pe Moses Thatcher,

cel mai recent rânduit apostol, sæ

înceapæ prozelitismul în Mexico

City din Mexic. Vârstnicul

Thatcher øi alfli doi misionari

au organizat prima ramuræ a

Bisericii, în Mexico City, pe 13 noiembrie 1879, avându-l pe

dr. Plotino C. Rhodacanaty ca preøedinte de ramuræ. Dr.

Rhodacanaty a fost convertit dupæ ce a citit broøura despre

Cartea lui Mormon în limba spaniolæ øi dupæ ce i-a scris preøe-

dintelui John Taylor pentru a primi mai multe informaflii

despre Bisericæ. 

3. „Având un nucleu de doisprezece membri øi trei misionari,

Evanghelia restauratæ a început sæ se ræspândeascæ încet printre

mexicani. Pe 6 aprilie 1881, vârstnicul Thatcher, Feramorz Young

øi un frate [Páez] au urcat 4742 de metri pe muntele Popocatepetl

øi au flinut o scurtæ slujbæ de dedicare. Îngenunchind în fafla

Domnului, vârstnicul Thatcher a dedicat statul Mexic øi poporul

sæu pentru ca ei sæ asculte glasul Domnului, adeværatul lor pæstor. 

4. Vârstnicul Thatcher s-a întors în Salt Lake City øi a recomandat

ca sæ mai fie chemafli misionari pentru a sluji în Mexic. Curând,

câfliva tineri bæiefli, inclusiv Anthony W. Ivins, un viitor membru al

Primei Preøedinflii, lucrau în Mexico City. Ca parte a eforturilor

Bisericii din Misiunea Mexicanæ, în anul 1886 a fost publicatæ o

ediflie a Cærflii lui Mormon în limba spaniolæ. Povestea lui Meliton

Trejo, care a ajutat la traducerea Cærflii lui Mormon øi ale altor

lucræri ale Bisericii în limba spaniolæ, demonstreazæ cum îøi con-

duce Domnul lucrarea Sa. 

5. Meliton Trejo s-a næscut în Spania øi a crescut færæ sæ ræmânæ

într-o anumitæ religie. El îøi satisfæcea serviciul militar în

Filipine când a auzit vorbindu-se despre mormonii din munflii

Stâncoøi øi a simflit o dorinflæ puternicæ de a-i vizita. Mai târziu,

s-a îmbolnævit grav øi într-un vis i s-a spus cæ trebuie sæ viziteze

Utah. Când øi-a revenit, el a cælætorit la Salt Lake City. S-a întâl-

nit cu Brigham Young øi a fost simpatizant al Bisericii. S-a con-

vins cæ a gæsit adeværul øi a devenit membru al Bisericii. A slujit

într-o misiune în Mexic øi dupæ aceea, a fost pregætit spiritual øi

intelectual sæ joace un rol important în a se asigura cæ poporul

care vorbea limba spaniolæ poate citi Cartea lui Mormon în

limba natalæ. 

Ziare periodice (par. 1) –

reviste

A marcat (par. 1) – a arætat

6. Preøedintele Taylor a chemat, de asemenea, misionari pentru

a duce Evanghelia indienilor care locuiau în vestul Americii. În

mod special, munca lui Amos Wright a dat roade bogate printre

membrii tribului Shoshone din rezervaflia Wind River din

Wyoming. Dupæ ce a slujit numai câteva luni, Wright a botezat

mai mult de 300 de indieni, inclusiv pe cæpetenia lor, Washakie.

Misionarii din zilele din urmæ au dus Evanghelia triburilor

Navajo, Pueblo øi Zuni care locuiau în Arizona øi în New

Mexico. Wilford Woodruff a petrecut un an predicând printre

indieni, inclusiv printre triburile Hopi, Apache øi Zuni. Ammon

M. Tenney a participat la botezarea a mai mult de 100 de indieni

Zuni. 

7. Misionarii au continuat, de asemenea, sæ predice Evangelia în

Anglia øi în Europa. În anul 1883, Thomas Biesinger, un german

care locuia în Lehi, Utah, a primit o chemare de a sluji într-o

misiune europeanæ. El øi Paul Hammer au fost trimiøi în Praga,

Cehoslovacia, care fæcea atunci parte din imperiul austro-ungar.

Misionarilor le era interzis prin lege sæ facæ prozelitism, astfel

inifliau conversaflii ocazional cu oamenii pe care îi întâlneau.

Aceste conversaflii se îndreptau deseori spre religie. Dupæ ce a

lucrat astfel timp de patru luni, vârstnicul Biesinger a fost ares-

tat øi flinut în închisoare timp de douæ luni. Dupæ ce øi-a recæpæ-

tat libertatea, el a fost binecuvântat sæ-l boteze pe Antonín Just,

ale cærui acuzaflii duseseræ la arestarea sa. Fratele Just a devenit

primul sfânt din zilele din urmæ care locuia în Cehoslovacia.

[Vezi Kahlile Mehr, „Enduring Believers: Czechoslovakia and

the LDS Church, 1884–1990”, Journal of Mormon History (Fall

1992), pag. 112–113.] 

8. „Evanghelia a fost predicatæ øi în Polinezia. Doi hawaieni,

vârstnicii Kimo Pelio øi Samuela Manoa, au fost trimiøi în

Samoa în anul 1862. Ei au botezat aproximativ 50 de persoane øi

vârstnicul Manoa a continuat sæ locuiascæ în Samoa alæturi de

cei pe care i-a convertit, timp de 25 de ani. În anul 1887, Joseph H.

Dean din Salt Lake City, Utah, a primit o chemare de a sluji
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într-o misiune în Samoa. Vârstnicul Manoa øi credincioasa sa

soflie øi-au deschis casa pentru vârstnicul Dean øi soflia sa,

Florence, primii sfinfli din zilele din urmæ din afara insulei

Samoa, pe care îi væzuseræ în mai mult de douæ decenii.

Vârstnicul Dean a botezat în scurt timp 14 persoane în Bisericæ

øi aproximativ o lunæ mai târziu a flinut prima sa cuvântare în

limba samoanæ. [Vezi R. Lanier Britsch, Unto the Islands of the
Sea: A History of the Latter-day Saints in the Pacific (1986), pag.

352–354.] Astfel, munca misionaræ a reînceput pe insulæ. 

9. „Pentru a evita ræspândirea leprei, începând cu anul 1886,

autoritæflile hawaiene au transportat persoanele care erau bolna-

ve în peninsula Kalaupapa a insulei Molokai. În anul 1873,

Jonathan øi Kitty Napela, care erau sfinfli din zilele din urmæ, au

fost exilafli acolo. Numai Kitty era bolnavæ, dar Jonathan, care

fusese pecetluit cu ea în Casa de Înzestræri din Salt Lake, nu a

vrut sæ o lase singuræ. Jonathan s-a îmbolnævit øi el øi când l-a

vizitat un prieten dupæ nouæ ani era de nerecunoscut. El a prezi-

dat o perioadæ asupra sfinflilor din peninsulæ, care în anul 1900

erau mai mulfli de 200. Conducætorii Bisericii nu i-au uitat pe

membrii credincioøi care sufereau de aceastæ boalæ groaznicæ øi

vizitau frecvent ramura pentru a se îngriji de nevoile lor spiri-

tuale. [Vezi Lee G. Cantwell, „The Separating Sickness”, This
People (Summer 1995), pag. 58.]” (Our Heritage, 93–96). 

Înflelegerea lecturii
Munca misionaræ

Conferinfla jubileului
10. Pe 6 aprilie 1880, membrii Bisericii au særbætorit a cinzecea

aniversare de la organizarea Bisericii. Ei l-au numit anul jubileu-

lui, dupæ cum israeliflii din vechime numeau fiecare al cincizeci-

lea an. Preøedintele Taylor a anulat multe dintre datoriile pe

care unii membrii nevoiaøi le aveau faflæ de Bisericæ. Biserica

a contribuit, de asemenea, cu 300 de vaci øi 2000 de oi pentru

a fi distribuite ‘særacilor care erau demni’. [Vezi Roberts,

Comprehensive History of the Church, 5:592.] Surorile din

Societatea de Alinare a Bisericii au donat aproape 35 000 de

banifle de grâu celor care aveau nevoie. Preøedintele Taylor i-a

îndemnat, de asemenea, pe membrii Bisericii sæ ierte datoriile

personale, mai ales pe cele ale acelora aflafli în situaflii grele.

‘Este perioada jubileului!’ a declarat el [Roberts, Comprehensive
History of the Church, 5:593]. Un spirit de iertare øi bucurie s-a

simflit puternic printre sfinflii din zilele din urmæ. 

11. „În ultima zi a lunii aprilie din anul 1880, conferinfla generalæ

a jubileului a fost foarte impresionantæ. Unsprezece dintre cei

Doisprezece Apostoli øi-au depus mærturiile la încheierea sesiu-

nii. Orson Pratt, unul dintre primii membrii ai Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, a vorbit despre o perioadæ în care

întreaga Bisericæ se întâlnea în casa lui Peter Whitmer, tatæl, în

Fayette, New York. El a reamintit despre încercærile, întrunirile, 

A face prozelitism (par. 2) – a

face muncæ misionaræ

Nucleu (par. 3) – parte cen-

tralæ în jurul cæreia sunt gru-

pate celelalte pærfli, miez

Inifliate (par. 7) – începute

Acuzare (par. 7) – a se imputa

un lucru ræu

Lepræ (par. 9) – o boalæ gravæ

a pielii

Exilat (par. 9) – gonit sau

forflat sæ plece

Groaznic (par. 9) – care

schilodeøte

Orson Pratt

12. „Cu doi ani înainte de særbætorirea jubileului, preøedintele

Taylor autorizase înfiinflarea unei organizaflii care sæ ofere

instrucfliuni religioase copiilor. Prima Societate Primaræ a fost

inifliatæ în Farmington, Utah, la arpoximativ 24 de kilometri

nord de Salt Lake City øi pânæ la mijlocul anilor 1880 a fost

organizatæ o Societate Primaræ în toate locurile unde se întru-

neau sfinflii din zilele din urmæ. Societatea Primaræ s-a dezvoltat

øi include milioane de copii din întreaga lume, care sunt binecu-

vântafli cu instrucfliuni din Evanghelie, muzicæ øi cu prieteni de

care se bucuræ în fiecare sæptæmânæ” (Our Heritage, pag. 96). 

Înflelegerea lecturii
Conferinfla jubileului

Persecuflia continuæ
13. „În timp ce lucrau la traducerea Bibliei, în prima parte a

anilor 1830, profetul Joseph Smith a fost tulburat de faptul

cæ Avraam, Iacov, David øi alfli conducætori din Vechiul

Testament au avut mai mult de o singuræ soflie. Profetul s-a

rugat pentru a primi înflelegere øi a aflat cæ în anumite perioa-

de, pentru scopuri specifice, urmând legi divine, cæsætoria

pluralistæ a fost aprobatæ øi îndrumatæ de Dumnezeu. Joseph

Smith a aflat, de asemenea, cæ, având aprobarea divinæ, câfliva

sfinfli din zilele din urmæ aveau sæ fie aleøi în scurt timp prin

autoritatea preofliei pentru a se cæsætori cu mai mult de o sin-

guræ soflie. Un numær de sfinfli din zilele din urmæ a practicat

cæsætoria pluralistæ în Nauvoo, dar nu a fost fæcut public un

anunfl al acestei doctrine øi practici pânæ la conferinfla generalæ

din Salt Lake City, din luna august, anul 1852. În cadrul acelei

conferinfle, vârstnicul Orson Pratt, a anunflat, conform îndru-

mærilor de la preøedintele Brigham Young, cæ practica prin

care un bærbat avea mai mult de o soflie fæcea parte din resti-

tuirea tuturor lucrurilor fæcutæ de Domnul ( vezi Faptele apos-

tolilor 3:19–21). 

Impresionant (par. 11) –

puternic emoflional

Prietenii (par. 12) – asocieri

plæcute

persecufliile øi necazurile sfinflilor din zilele

din urmæ øi a fost recunoscætor pentru cæ

se mai ‘numæra printre aceøti oameni’.

Dupæ aceea, el øi-a depus mærturia

‘despre mæreafla lucrare pe care

Domnul, Dumnezeul nostru a înfæp-

tuit-o în aceøti ultimi cincizeci de

ani’ [Roberts, Comprehensive

History of the Church 5:590–591].

Elder Pratt mai avea numai câteva

luni de træit øi era bucuros cæ îndura-

se pânæ la sfârøit ca sfânt credincios al

zilelor din urmæ. 
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14. Mulfli dintre conducætorii politici øi religioøi ai Americii au

fost foarte supærafli când au aflat cæ sfinflii din zilele din urmæ

care locuiau în Utah încurajau un sistem marital pe care-l consi-

derau imoral øi necreøtinesc. S-a declanøat o mare cruciadæ

împotriva Bisericii øi a membrilor ei. Congresul Statelor Unite a

emis o legislaflie care îngrædea libertatea sfinflilor din zilele din

urmæ øi aducea prejudicii Bisericii din punct de vedere econo-

mic. Legislaflia i-a motivat pe ofiflerii de poliflie sæ-i aresteze øi

sæ-i ducæ la închisoare pe bærbaflii care aveau mai mult de o

soflie øi sæ le respingæ dreptul de a vota, dreptul de a se bucura

de viafla intimæ în casa lor, precum øi de alte drepturi civile. Sute

de bærbafli øi câteva femei credincioøi, sfinfli din zilele din urmæ,

au fost reflinufli în închisorile din Utah, Idaho, Arizona,

Nebraska, Michigan øi Dakota de Sud. 

15. Persecuflia a devenit mai intensæ øi faflæ de mulfli dintre cei

care au acceptat chemæri de a predica Evanghelia, în special în

sudul Statelor Unite. De exemplu, în luna iulie din anul 1878,

vârstnicul Joseph Standing a fost omorât cu cruzime în timp ce

lucra în apropiere de Rome, Georgia. Colegul sæu, cel care mai

târziu a devenit apostol, Rudger Clawson, de-abia a reuøit sæ

scape de la moarte. Sfinflii din Salt Lake City au fost foarte afec-

tafli de vestea uciderii vârstnicului Standing øi mii de oameni au

participat la funerariile sale, în tabernacolul din Salt Lake. 

16. Vârstnicii John Gibbs, William Berry, William Jones øi Henri

Thompson au cælætorit mult prin Tennessee încercând sæ schimbe

opinia publicæ despre Bisericæ. Într-o duminicæ dimineafla, din

luna august, a anului 1884, ei se odihneau în casa lui James

Condor, de lângæ Cane Creek, Tennessee. În timp ce vârstnicul

Gibbs studia scripturile cæutând un text pentru cuvântarea sa, o

gloatæ a nævælit din pædure øi a început sæ împuøte. Vârstnicii

Gibbs øi Berry au fost omorâfli. Vârstnicul Gibbs, învæflætor, a

læsat în urmæ o soflie øi trei copii care sæ-i plângæ moartea. Sora

Gibbs a ræmas væduvæ timp de 43 de ani øi a devenit moaøæ pen-

tru a-i creøte pe copiii sæi. Ea a murit credincioasæ Evangheliei,

anticipând o reunire fericitæ cu soflul ei. Brigham Henry Roberts,

preøedintele de misiune în exercifliu din timpul crimelor øi-a ris-

cat viafla ducându-se deghizat sæ exhumeze trupurile lui Gibbs øi

Berry. El s-a întors în Utah, unde multe episcopii flineau slujbe de

amintire în cinstea celor doi vârstnici. 

17. Misionarii din alte zone au fost bætufli pânæ când sângele le

øiroia pe spate øi mulfli au ræmas cu cicatrice pânæ în mormânt

de la aceste biciuiri. Nu era uøor sæ fii membru al Bisericii în

acea perioadæ. 

18. Mulfli conducætori ai Bisericii s-au ascuns pentru a evita sæ

fie arestafli de cætre ofiflerii federali care îi cæutau pe bærbaflii

care aveau mai mult de o soflie. Familiile se temeau de pætrun-

derile în miez de noapte în casele lor, efectuate de aceøti ofifleri.

Preøedintele George Q. Cannon, Lorenzo Snow, Rudger

Clawson, Brigham Henry Roberts, George Reynolds øi mulfli

alflii au fost trimiøi în închisoare unde-øi petreceau timpul

scriind cærfli, predând øi compunând scrisori pentru familiile

lor. Preøedintele John Taylor a fost forflat sæ træiascæ în exil în

Kaysville, Utah, la aproape 32 de kilometri nord de Salt Lake

City, unde a murit pe 25 iulie 1887. El a fost un bærbat credin-

cios øi curajos, care øi-a devotat viafla mærturiei sale despre Isus

Hristos øi stabilirii împæræfliei lui Dumnezeu pe pæmânt” (Our
Heritage, pag. 97–98). 

Înflelegerea lecturii
Persecuflia continuæ

Învæflæturile øi mærturia lui John Taylor
19. „Væ rugafli în familie? … Øi

când facefli aceasta, o facefli ca øi

cum ar fi o operaflie mecanicæ, sau

væ aplecafli cu umilinflæ øi cu

dorinfla sinceræ de a cere binecu-

vântærile lui Dumnezeu asupra

dumneavoastræ øi asupra familiei

dumneavoastræ? Acesta este

modul în care trebuie sæ ne

rugæm øi sæ cultivæm un spirit de

devotament øi încredere în Dumnezeu, dedicându-ne Lui øi cæu-

tând binecuvântærile Sale” (în Journal of Discourses, 21:118]. 

20. Dacæ nu væ îndeplinifli chemærile cu sârguinflæ øi credinflæ,

Dumnezeu væ va considera responsabili pentru aceia pe care i-

afli fi putut salva dacæ v-afli fi fæcut datoria” (în Journal of
Discourses, 20:23). 

21. „În viitorul nu prea îndepærtat, vor avea loc evenimente care

vor necesita toatæ credinfla noastræ, toatæ energia noastræ, toatæ

încrederea øi toatæ credinfla în Dumnezeu pentru a fi capabili sæ

înfruntæm puterile care vor fi aduse sæ lucreze împotriva noas-

træ... Nu putem sæ ne încredem în inteligenfla noastræ; nu putem

sæ ne punem încrederea în averea noastræ; ... trebuie sæ ne punem

încrederea numai în Dumnezeul cel Viu pentru a ne îndruma, a

ne ghida, a ne conduce, a ne învæfla øi a ne oferi instrucfliuni”

(citat în Essentials in the Church History, a 23-a ediflie. [1969], 479).

22. „Nimic nu poate face ca lucrurile sæ le meargæ atât de bine

sfinflilor lui Dumnezeu cât o face viafla în acord cu religia lor øi

flinerea poruncilor lui Dumnezeu øi când nu facem aceasta,

atunci lucrurile se îndreaptæ în toate direcfliile, exceptând direc-

flia bunæ; dar când træiesc în acord cu religia lor øi flin poruncile,

‘pacea se revarsæ ca un râu øi credincioøia lor ca valurile mæri-

lor’” (in Journal of Discourses, pag. 26:71). 

23. „Dacæ vreun om doreøte sæ aducæ pacea în familia sa, sau

prietenilor sæi, trebuie ca el sæ o cultive în pieptul sæu; pentru cæ

pacea adeværatæ poate fi obflinutæ numai în acord cu legea øi

Restaurare (par. 13) – a înapoia

Cruciadæ (par. 14) – campanie

în sprijinul unei cauze

Legislaflie (par. 14) – reguli 

Îngrædea (par. 14) – stopa

Drepturi civile (par. 14) –

libertæfli øi drepturi funda-

mentale garantate prin lege

Moaøæ (par. 16) – femeie care

ajutæ gravidele care aduc

copii pe lume

A exhuma (par. 16) – a scoate

din mormânt

Pætrunderi (par. 18) – intræri

ilegale

Exil (par. 18) – a sta ascuns
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autoritatea legitime ale cerului øi prin supunere faflæ de legile

sale” (The Gospel Kingdom: Selections from the Writings and
Discourses of John Taylor, sel. G. Homer Durham [1943], pag. 319). 

24. „Un om nu poate vorbi corect decât dacæ vorbeøte prin

inspiraflie de la Cel Atotøtiutor; øi atunci oamenii nu aud corect,

nici nu înfleleg corect, decât dacæ au parte de acelaøi Spirit”

(Gospel Kingdom, pag. 337–338). 

25. Într-o scrisoare datatæ aprilie

1885, care a fost cititæ la conferin-

fla generalæ, Prima Preøedinflie a

declarat: „Depunem mærturie în

mod solemn sfinflilor din zilele

din urmæ øi întregii lumi, aøa

cum am fæcut øi în trecut, cæ

Dumnezeu a înfiinflat Sionul øi

cæ lucrarea Sa va merge înainte

øi cæ aceia care luptæ împotriva

ei, vor pieri” (în Messages of the
First Presidency of the Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints,
comp. de James R. Clark, 6 volu-

me [1965–75], 3:12).

26. „Simt o dorinflæ arzætoare sæ ofer aceastæ mærturie. Simt

Cuvântul Domnului ca pe un foc în oasele mele øi doresc sæ am

o ocazie de a væ proclama binecuvântærile pe care le aøteptafli,

pentru ca sæ væ putefli bucura împreunæ cu noi de acele lucruri

glorioase pe care le-a revelat Dumnezeu pentru salvarea lumii

în aceste zile din urmæ” (în The Life of John Taylor, B. H. Roberts,

(1963), pag. 78). 

Înflelegerea lecturii
Învæflæturile øi mærturia lui John Taylor

O schimbare în reorganizarea Primei Preøedinflii
Când preøedintele Brigham Young a murit, Cvorumul celor

Doisprezece Apostoli a condus Biserica sub îndrumarea preøedin-

telui cvorumului, John Taylor. Prima Preøedinflie a fost reorgani-

zatæ øi apoi susflinutæ în conferinfla generalæ din octombrie 1880. 

Operafliune (par. 19) – proces 

A cultiva (par. 19) – a dezvolta

Piept (par. 23) – inimæ

Adeværatæ (par. 23) – puræ,

sinceræ

Legitimæ (par. 23) – legalæ,

conform legii

Corect (par. 24) – lucru bun

Când a murit preøedintele John Taylor, Cvorumul celor

Doisprezece a prezidat din nou asupra Bisericii, avându-l pe

Wilford Woodruff ca preøedinte al Cvorumului. Doi ani mai

târziu, în timpul conferinflei generale din aprilie 1889, Prima

Preøedinflie a fost reorganizatæ, Wilford Woodruff fiind susflinut

ca preøedinte al Bisericii. 

Cu aproape øase ani înainte de moartea lui, preøedintele

Woodruff s-a întâlnit în particular cu preøedintele Lorenzo

Snow, preøedintele Cvorumului celor Doisprezece. „Cu mult

sentiment øi energie”, a spus preøedintele Woodruff preøedinte-

lui Snow: „Am sæ væ cer un lucru pe care væ rog sæ-l împlinifli.

Cu câteva luni în urmæ, pe când vizitam Sf. George, am fost

aproape de moarte. Nu pot sæ-mi controlez viafla øi nu øtiu cât

de curând voi muri øi nu øtiu când voi fi chemat øi când voi

pleca, aø dori ca dumneavoastræ, frate Snow, sæ nu amâni orga-

nizarea Primei Preøedinflii”. Preøedintele Woodruff a vrut ca el

sæ considere aceasta ca fiind o revelaflie („Memorandum in the

Handwriting of President Lorenzo Snow”, Elders’ Journal, 1 dec.

1906, 110–111). 

Dupæ moartea preøedintelui Woodruff, din 2 septembrie 1898,

Salvatorul i-a apærut în faflæ preøedintelui Snow, pe când acesta

mergea pe unul din holurile templului. Lui i s-a spus cæ el tre-

buia sæ-i succeadæ preøedintelui Woodruff. El a fost instruit sæ

„înceapæ reorganizarea Primei Preøedinflii a Bisericii imediat øi

sæ nu aøtepte aøa cum se fæcuse înainte dupæ moartea preøedin-

flilor anteriori” (în „Remarkable Manifestation to Lorenzo

Snow”, de LeRoi C. Snow, Church News, 2 apr. 1938, pag. 8). În

ziua urmætoare funerariilor preøedintelui Woodruff, apostolii s-

au întâlnit øi l-au susflinut pe Lorenzo Snow ca preøedinte al

Bisericii. Øi în prezent, noii preøedinfli sunt susflinufli la scurt

timp dupæ moartea preøedintelui anterior. 

Studierea lecturii
Realizafli activitæflile A sau B sau activitæflile C sau D când

studiafli „preøedintele John Taylor”. 

Scriefli un reportaj de øtiri

Din anul 1860 pânæ în 1900, grupæri politice øi religioase din

Statele Unite i-au persecutat pe sfinfli øi au încercat sæ distrugæ

Biserica. În ciuda acestor încercæri, munca misionaræ øi munca în

templu au continuat sæ progreseze. Bazându-væ pe ceea ce afli

citit din „preøedintele John Taylor”, scriefli un articol de ziar des-

criind creøterea Bisericii care a avut loc în timpul preøedinfliei

sale. Ræspundefli la urmætoarele întrebæri în articolul dumnea-

voastræ: 

1. În ce flæri din lume au avut succes misionarii? 

2. Ce muncæ se fæcea în temple în acest timp? 

3. Câfli membrii credefli cæ va avea Biserica peste patruzeci

de ani? 

4. De ce credefli cæ oamenii încearcæ sæ opreascæ lucrarea

Domnului? 

Motive de bucurie

Realizafli urmætoarele teme cu ceea ce afli citit în paragrafele 10–11: 

1. Explicafli de ce a numit preøedintele John Taylor anul 1880,

„anul jubileului”. 

2. Facefli o listæ cu schimbærile care au survenit în Bisericæ între

anii 1830 –1880. 

B

A
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3. Facefli o listæ cu ce a fæcut Biserica øi membrii pentru a-øi

exprima bucuria. 

4. Enumerafli douæ moduri prin care a crescut Biserica în timpul

dumneavoastræ øi explicafli de ce væ bucurafli de Evanghelie. 

Viafla øi preøedinflia lui John Taylor

1. Studiafli Doctrinæ øi legæminte 118:1, 6; 124:127–129; 135, titlul,

1–2; 138:53–56. Facefli o listæ cu ce afli învæflat despre preøedin-

tele John Taylor din fiecare dintre aceste pasaje. 

2. Din informaflia din diagrama vieflii øi preøedinfliei preøedinte-

lui Taylor (pag. 00 [173–174] øi din paragrafele 1, 12 øi 18, dafli

ræspunsuri la urmætoarele întrebæri: 

a. Ce vârstæ avea John Taylor când a fost botezat? Când a fost

rænit în închisoarea Carthage? Când a murit preøedintele

Brigham Young? Când a murit el? 

b. Care a fost chemarea sa din Bisericæ când a fost organizatæ

Societatea Primaræ? 

c. Care au fost cele douæ evenimente importante care au avut

loc în octombrie 1880 în cadrul conferinflei generale? 

Urmafli exemplul sæu

Scriefli din fiecare dintre paragrafele de la 19–26, ce ar putea face

în prezent un membru al Bisericii pentru a pune în aplicare

învæflæturile øi sfaturile preøedintelui John Taylor. 

Când preøedintele Wilford Woodruff a anunflat sfârøitul
cæsætoriei pluraliste, mare parte din cruciada guvernamenta-
læ împotriva Bisericii a încetat. Utah a devenit un stat cu
reprezentare completæ în guvernul Statelor Unite øi templul
Salt Lake a fost terminat øi dedicat. Cu toate acestea, campa-
nia negativæ fæcutæ de mass-media din ziarele locale øi naflio-
nale a continuat sæ caute sæ discrediteze Biserica øi
pe membrii ei. 

VIAfiA SA (1807–1898) 

1807 S-a næscut pe 1 martie în Avon,

(în prezent, Farmington), 

Connecticut, fiu al lui Aphek 

øi Beulah Thompson Woodruff. 

1833 La vârsta de 26 de ani, s-a 

botezat pe 31 decembrie 

într-un râu cu gheaflæ de 

lângæ Richland, New York.

1834–36 De la vârsta de 27 de ani 

pânæ la 29, a slujit într-o misiune în sudul

Statelor Unite 

Preøedintele
Wilford Woodruff

Manifestul

D

C

Despre preøedintele Wilford Woodruff
1. „Wilford Woodruff a fost unul dintre cei mai de succes misio-

nari ai Bisericii øi a fost cunoscut øi pentru ideile sale profetice øi

pentru loialitatea sa faflæ de Bisericæ. El a flinut cu meticulozitate

jurnale care oferæ multe informaflii despre istoria de la începutul

Bisericii. Când a murit preøedintele John Taylor, el slujea ca pre-

øedinte al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli øi dupæ

aproape doi ani, a fost susflinut ca preøedinte al Bisericii. 

2. În timpul administrærii sale,

cruciada politicæ care se ducea

împotriva Bisericii s-a intensifi-

cat, dar Biserica a mers înainte.

În trei oraøe din Utah erau tem-

ple care erau în funcfliune – Sf.

George, Logan, Manti – øi tem-

plul din Salt Lake era aproape

terminat. Aceste case ale

Domnului le-au permis la mii

de sfinfli sæ obflinæ înzestræri øi sæ facæ rânduieli pentru rudelor

1837 La vârsta de 30 de ani, s-a cæsætoriti cu Phoebe

Carter; ea a murit în anul 1885

1837–38 De la vârsta de 30 de ani pânæ la 31, a slujit într-o

misiune în estul Statelor Unite øi în insulele Fox

1839 La vârsta de 32 de ani, a fost rânduit ca apostol,

de cætre Brigham Young, pe 26 aprilie

1839–41 La vârsta de 32–34 de ani a slujit într-o misiune

în Marea Britanie

1843 La vârsta de 36 de ani, a slujit într-o misiune în

estul Statelor Unite

1844–46 La vârsta de 36–39 de ani, a slujit ca preøedinte al

Misiunii europene

1847 La vârsta de 40 de ani, a intrat în valea Great Salt

Lake împreunæ cu Brigham Young, pe 24 iulie

1887 La vârsta de 80 de ani, a condus Biserica, în cali-

tate de preøedinte al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, dupæ moartea preøedinte-

lui John Taylor, din 25 iulie 

1889 La vârsta de 82 de ani, a fost susflinut ca preøe-

dinte al Bisericii, pe 7 aprilie, având drept consi-

lieri pe vârstnicii George Q. Cannon øi Joseph F.

Smith în Prima Preøedinflie

1898 A murit în vârstæ de 91 de ani, pe 2 septembrie în

San Francisco, California, dupæ ce a prezidat în

Bisericæ timp de nouæ ani

PREØEDINfiIA SA (1887–1898) 

1888 A dedicat templul din Manti, Utah, pe 17 mai

1890 „Manifestul” (Declaraflia oficialæ 1) a fost datæ

Bisericii ; au început clase de educaflie religioasæ

din timpul sæptæmânii

1893 A dedicat templul din Salt Lake

1894 A pus accentul pe genealogie (munca pentru isto-

ria familiei) øi pe munca pentru cei morfli efec-

tuatæ în templu

1896 Prima duminicæ a fiecærei luni a fost aleasæ ca zi

de post pentru Bisericæ
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lor decedate. Preøedintele Woodruff a manifestat întreaga sa

viaflæ interes pentru munca în templu øi pentru istoria familiei.

El i-a îndemnat de multe ori pe sfinfli sæ efectueze rânduielile

din templu pentru stræmoøii lor. 

3. Urmætorul incident subliniazæ importanfla muncii pe care o

efectuau sfinflii pentru cei morfli. În luna mai din anul 1884, epis-

copul Henry Ballard din a doua episcopie Logan semna în casa

lui recomandæri pentru templu. Fetifla de nouæ ani a lui Henry,

care vorbea cu prietenii ei pe trotuarul de lângæ casa ei, a væzut

apropiindu-se doi oameni în vârstæ. Ei au chemat-o la ei, i-au dat

un ziar øi i-au spus sæ-l ducæ tatælui ei. 

4. Fetifla a fæcut ce i s-a cerut. Episcopul Ballard a væzut ziarul,

Newbury Weekly News care era publicat în Anglia, conflinea

numele a mai mult de 60 dintre cunoøtinflele sale øi ale tatælui

sæu, împreunæ cu informaflii genealogice. Acest ziar, din data de

15 mai 1884, îi fusese dat la numai trei zile dupæ ce a fost tipæ-

rit. În perioada în care nu exista transportul aerian, când poøta

ajungea din Anglia în America de vest în câteva sæptæmâni,

ceea ce se întâmplase era un miracol. 

5. În ziua urmætoare, episcopul Ballard a luat ziarul în templu øi

i-a spus povestea sosirii acestuia, lui Marriner W. Merrill, preøe-

dintele templului. Preøedintele Merrill a declarat: ‘Frate Ballard,

unele persoane care se aflæ de cealaltæ parte sunt neræbdætoare

sæ aibæ efectuatæ munca pentru ei øi øtiau cæ dumneavoastræ afli

efectua-o dacæ acest ziar ar ajunge în mâinile dumneavoastræ’.

[Vezi Melvin J. Ballard: Crusader for Righteousness (1966), pag.

16–17]. Acest ziar este pæstrat în biblioteca istoricæ a Bisericii din

Salt Lake City, Utah. 

6. „În ciuda persecufliilor, conducætorii Bisericii au încurajat în

continuare colonizarea zonelor nelocuite din vestul Americii.

Începând cu anul 1885, familii de sfinfli din zilele din urmæ s-au

stabilit în Sonora øi Chihuahua, Mexic øi au înfiinflat oraøe pre-

cum Colonia Juárez øi Colonia Díaz. Øi alte zone din nordul

Mexicului au primit membrii imigranfli ai Bisericii. 

7. Membrii Bisericii analizau øi partea de nord, dinspre Canada

pentru a gæsi un loc de colonizare. Charles O. Card, care slujea

ca preøedinte al flæruøului Cache Valley, a fondat o comunitate

de sfinfli din zilele din urmæ în sudul Albertei, în anul 1886.

Pânæ în iarna anului 1888, mai mult de 100 de sfinfli din zilele

din urmæ locuiau în vestul Canadei øi în anii 1890 au venit mai

mulfli, oferind forfla de muncæ pentru a construi sisteme de iriga-

re øi o cale feratæ. Mulfli conducætori ai Bisericii s-au perfecflionat

în Alberta” (Our Heritag, pag. 98–100). 

Înflelegerea lecturii
Despre preøedintele Wilford Woodruff

Manifestul
8. Pe la sfârøitul anilor 1880, guvernul Statelor Unite a emis legi

suplimentare care le luau celor care practicau cæsætoria pluralistæ

dreptul de a vota øi de a face parte din diferite jurii øi au restric-

flionat serios proprietatea pe care o putea defline Biserica. Familii

de sfinfli din zilele din urmæ au suferit pentru cæ øi mai mulfli tafli

au trebuit sæ se ascundæ. Preøedintele Woodruff s-a rugat la

Domnul pentru a primi îndrumare. În seara de 23 septembrie

1890, profetul, acflionând sub inspiraflie, a scris Manifestul, un

document care punea capæt cæsætoriei pluraliste pentru membrii

Bisericii. Domnul i-a arætat în viziune preøedintelui Woodruff cæ

dacæ nu vor pune capæt cæsætoriei pluraliste, guvernul Statelor

Unite va pune stæpânire pe temple, sfârøind astfel munca pentru

cei vii øi cei morfli. 

9. Pe 24 septembrie1890, Prima Preøedinflie øi Cvorumul celor

Doisprezece Apostoli au susflinut Manifestul. Sfinflii l-au aprobat

în luna octombrie 1890, în cadrul conferinflei generale. În pre-

zent, acest document este inclus în Doctrinæ øi legæminte ca

Declaraflia oficialæ 1. 

10. Dupæ acfliunea Bisericii, oficialii

federali le-au prezentat scuze bærbafli-

lor sfinfli din zilele din urmæ care fuse-

seræ acuzafli cæ încælcaseræ legile

împotriva poligamiei øi o mare parte

din persecuflii a încetat. Dar, dupæ

cum a explicat preøedintele Woodruff:

‘Aø fi læsat sæ pierdem toate templele;

aø fi mers eu însumi la închisoare øi aø

fi læsat pe ceilalfli bærbafli sæ meargæ

acolo, dacæ Dumnezeu din cer nu mi-

ar fi poruncit sæ fac ceea ce am fæcut; øi când a sosit ceasul în care

mi s-a poruncit sæ fac aceasta, totul mi-a fost clar. M-am dus în

fafla Domnului øi am scris ce mi-a spus Domnul sæ scriu’ („Extrase

din trei discursuri ale preøedintelui Wilford Woodruff cu privire la

Manifest”, incluse dupæ Declaraflia oficialæ 1). Dumnezeu a adus

întreruperea oficialæ a cæsætoriei pluraliste, nu Congresul Statelor

Unite” (Our Heritage, pag. 100–101). 

Cu meticulozitate (par. 1) – cu

foarte mare atenflie øi precizie

Înzestræri (par. 2) – rânduieli

øi legæminte care se adminis-

treazæ în templu

Rude care au decedat (par. 2)

– membrii ai familiei care au

murit

A îndemna (par. 2) – i-a

sfætuit cu convingere

Colonizare (par. 6) – înfiinflare

Imigrant (par. 6) – persoanæ

care se mutæ dintr-o flaræ în

alta, de obicei pentru a avea

rezidenflæ permanentæ

Irigare (par. 7) – sistem de

udare

S-au perfecflionat (par. 7) – øi-

au dezvoltat aptitudinile
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Înflelegerea lecturii
Manifestul

Societatea genealogicæ 
11. „Cu mult timp înainte ca sfin-

flii sæ fondeze o societate genealo-

gicæ, membrii Bisericii au strâns

înregistræri care sæ documenteze

vieflile stræmoøilor lor decedafli.

Wilford Woodruff, Orson Pratt øi

Heber J. Grant sunt unii dintre

aceia care au obflinut numele a mii

de stræmoøi pentru care au efec-

tuat rânduielile din templu. În

anul 1894, Prima Preøedinflie a

propus ca sæ fie organizatæ o

societate genealogicæ avându-l pe

vârstnicul Franklin D. Richards ca

primul ei conducætor. S-a înfiinflat o bibliotecæ øi reprezentanflii

societæflii au mers prin toatæ lumea pentru a cæuta numele oame-

nilor pentru care se puteau efectua rânduieli în templu. Aceastæ

societate a dus la organizarea Departamentului Istoriei Familiei

al Bisericii. 

12. În timpul conferinflei generale din aprilie 1894, preøedintele

Woodruff a anunflat cæ a primit o revelaflie despre munca genea-

logicæ. El a declarat cæ Dumnezeu dorea ca sfinflii din zilele din

urmæ sæ ‘meargæ cât de departe pot în urmæ pentru a afla infor-

maflii despre stræmoøii lor øi sæ fie pecetluifli cu taflii øi mamele

lor. Trebuie ca øi copiii sæ fie pecetluifli cu pærinflii øi sæ se forme-

ze astfel un lanfl care sæ se ducæ cât de departe posibil înapoi în

timp. . . . Aceasta este voia Domnului pentru poporul Sæu’ a

spus el ‘øi cred cæ atunci când vefli reflecta asupra acestui lucru,

vefli afla cæ este adeværat’ [în Messages of the First Presidency,
comp. de Clark, 3:256–257]. Sfinflii din zilele din urmæ sunt încu-

rajafli sæ caute înregistrærile stræmoøilor lor decedafli øi sæ efec-

tueze rânduielile din templu în numele lor. 

13. Din anul 1885 pânæ în anul 1900, mulfli membri ai Bisericii

au slujit în misiuni genealogice. Ei erau invitafli la Salt Lake City

pentru a primi o binecuvântare pentru misiunea lor de la o

Autoritate Generalæ. Lor li se dædea øi un cartonaø pentru misio-

nari øi o scrisoare de desemnare. Ei vizitau rude, notau nume

de pe pietrele de mormânt øi studiau înregistrærile parohiale øi

Biblii familiale, iar când se întorceau la casele lor, aveau infor-

maflii preflioase care permiteau ca munca în templu sæ fie efec-

tuatæ. Mulfli misionari au raportat experienfle spirituale care

le-au dat asigurarea fermæ cæ Domnul era cu ei øi de multe ori, îi

îndruma cætre o sursæ sau o rudæ de care aveau nevoie. [Vezi

James B. Allen, Jessie L. Embry, Kahlile B. Mehr, Hearts Turned to
the Fathers: A History of the Genealogical Society of Utah, 1894–1994
(1995), pag. 39–41.]“ (Our Heritage, pag.101–102). 

Au luat (par. 8) – au

îndepærtat

Manifest (par. 8) – declaraflie

despre politica cæsætoriei

pluraliste

Întrerupere (par. 10) –

încheiere

Înflelegerea lecturii
Societatea genealogicæ

Dedicarea templului Salt Lake
14. „Preøedintele Wilford Woodruff a dedicat o mare parte din

viafla sa muncii din templu. El a fost primul preøedinte al tem-

plului Sf. George øi a dedicat templul Manti. La 40 de ani dupæ

ce a fost aøezatæ piatra de temelie a templului Salt Lake, preøe-

dintele Woodruff aøtepta cu mare neræbdare dedicarea acestui

templu care urma sæ devinæ un punct de reper. Slujbele de dedi-

care s-au flinut de pe 6 aprilie pânæ pe 18 mai 1893 øi au partici-

pat aproximativ 75.000 de persoane. [Vezi Roberts,

Comprehensive History of the Church,6:236.] 

15. „Dupæ slujba iniflialæ de dedicare de pe 6 aprilie, preøedinte-

le Woodruff a scris în jurnalul sæu: ‘Spiritul øi puterea lui

Dumnezeu au fost asupra noastræ. Spiritul profefliei øi revelafliei

a fost asupra noastræ øi inimile oamenilor se înmuiau øi multe

lucruri s-au desfæøurat în fafla noastræ’ [„Wilford Woodruff

Journals” (1833–1898), 6 apr. 1893; în arhivele Bisericii; textul øi

punctuaflia au fost modernizate]. Unii sfinfli din zilele din urmæ

au væzut îngeri, în timp ce alflii au væzut preøedinfli anteriori ai

Bisericii øi alfli conducætori decedafli ai Bisericii” [vezi Richard

Neitzel Holzapfel, Every Stone a Sermon (1992), pag. 71, 75, 80]. 

16. „Când preøedintele Woodruff øi-a særbætorit a nouæzecea

aniversare, mii de copii de la Øcoala de duminicæ au umplut

Tabernacolul din Temple Square pentru a-l onora. El a fost pro-

fund miøcat øi vorbind cu mare emoflie, a spus tinerei audienfle

cæ atunci când el avea zece ani, el mergea la o øcoalæ de dumini-

cæ protestantæ øi citea despre apostoli øi profefli. Când s-a întors

acasæ, s-a rugat pentru ca sæ træiascæ destul încât sæ vadæ apos-

toli øi profefli încæ o datæ pe pæmânt. Acum se afla în prezenfla

unor oameni care erau øi apostoli øi profefli; rugæciunea sa i-a

fost ascultatæ mai presus de aøteptærile sale. [Vezi Matthias F.

Cowley, Wilford Woodruff (1909), pag. 602.] 

17. Un an mai târziu, pe 2 septembrie 1898, preøedintele

Woodruff a murit în timp ce se afla în vizitæ în San Francisco”

(Our Heritage, pag. 102). 

Parohie (par. 13) – o zonæ în

care existæ o bisericæ
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Înflelegerea lecturii
Dedicarea templului Salt Lake

Învæflæturile øi mærturia lui Wilford Woodruff
18. „Noi vrem ca sfinflii din zilele din urmæ din aceastæ perioadæ

sæ afle cât de multe informaflii pot despre stræmoøii lor øi sæ fie

pecetluifli cu taflii øi mamele lor. Copiii sæ fie pecetluifli cu pærin-

flii øi sæ se formeze astfel un lanfl care sæ se ducæ cât de departe

posibil înapoi în timp” (The Discourses of Wilford Woodruff, ed.

G. Homer Durham [1990], pag. 157). 

19. „Simt cæ trebuie sæ væ îndemn øi sæ væ sfætuiesc, tinerii mei

prieteni, sæ ascultafli glasul lui Dumnezeu øi sæ væ supunefli Lui

cât suntefli tineri, ca sæ putefli fi mærefli, buni øi utili øi sæ fifli

iubifli de Domnul, de pærinflii dumneavoastræ øi de tofli oamenii

buni. Ascultafli de pærinflii voøtri øi onorafli-i, pentru cæ, fæcând

astfel, vefli obfline acele binecuvântæri minunate pe care

Dumnezeu vi le-a promis. . . .

20.... Voi punefli acum o temelie în perioada dumneavoastræ de

înflorire øi frumusefle a tinereflii voastre øi în dimineafla zilelor

dumneavoastræ sæ pæøifli pe scena vieflii pentru a juca un rol

remarcabil în mijlocul celei mai importante dispensaflii øi gene-

raflii în care au træit vreodatæ oamenii. Øi eu pot spune în adevær

øi cu siguranflæ cæ urmarea vieflii voastre, influenfla pe care o vefli

exercita asupra oamenilor øi în final, destinul dumneavoastræ

veønic pentru timp øi eternitate, vor depinde în mare mæsuræ de

temelia pe care o punefli în zilele tinereflii dumneavoastræ”

(Discourses of Wilord Woodruff, pag. 265–266). 

21. „Sunt douæ puteri pe pæmânt øi în mijlocul locuitorilor

pæmântului – puterea lui Dumnezeu øi puterea diavolului. De-a

lungul istoriei noastre am avut câteva experienfle foarte speciale.

Când Dumnezeu a avut un popor ales pe pæmânt, indiferent în

ce perioadæ, Lucifer, fiul dimineflii, øi milioanele de spirite cæzu-

te care au fost alungate din cer, s-au ræzvrætit împotriva lui

Dumnezeu, împotriva lui Isus Hristos, împotriva lucrærii lui

Dumnezeu øi împotriva poporului lui Dumnezeu. Øi ei nu se

dau înapoi de la a face aceasta øi în zilele noastre øi în generaflia

noastræ. De câte ori Domnul øi-a întins mâna pentru a înfæptui o

lucrare, aceste puteri au lucrat pentru a o distruge” („Remarks

Made at the General Conference on the Afternoon of Monday, 5

octombrie 1896, in the Tabernacle, Salt Lake City,“ Deseret
Evening News, 17 oct. 1896, 9).

22. „Træim într-una dintre cele mai importante generaflii în care a

træit vreodatæ omul pe pæmânt øi ar trebui sæ facem un raport al

Iniflial (par. 15) – prima

acelor tranzacflii importante care au loc în fafla noastræ pentru

împlinirea profefliei øi revelafliei lui Dumnezeu” (Wilford
Woodruff Journal, 1833–1898 Typescript, ed. Scott G. Kenney, 9

volume [1983–1985] 4:444; textul øi punctuaflia au fost adaptate]. 

23. „Punefli-væ încrederea în Dumnezeu øi bazafli-væ pe promi-

siunile Sale, træind la înælflimea luminii øi înflelegerii pe care o

avefli; øi totul va fi bine, indiferent dacæ va fi în viaflæ sau în

moarte” (Disourses of Wilford Woodruff, pag. 260). 

24. „Am examinat viafla

Salvatorului nostru – care a

coborât dedesubtul tuturor

lucrurilor pentru ca sæ se poatæ

înælfla deasupra tuturor lucruri-

lor – ca exemplu pentru uceni-

cii Sæi. . . . Este ceva aici ce ar

putea pærea trist; dar se pare cæ

a fost necesar ca Salvatorul sæ

coboare dedesubtul tuturor

lucrurilor pentru ca sæ se poatæ

ridica deasupra tuturor lucruri-

lor” (Discourses of Wilford
Woodruff pag. 4). 

25. „Am fost binecuvântat câteodatæ cu anumite daruri øi

haruri, anumite revelaflii øi slujiri; dar din toate acestea nu am

gæsit nimic pe care sæ mæ pot baza mai mult decât pe glasul

blând øi liniøtit al Duhului Sfânt” (Discourses of Wilford Woodruff,
pag. 45). 

Înflelegerea lecturii
Învæflæturile øi mærturia lui Wilford Woodruff

Alte evenimente semnificative din viafla lui Wilford
Woodruff
În anul 1838, Domnul l-a chemat pe Wilford Woodruff sæ fie

membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli øi l-a che-

mat, de asemenea, pe el øi pe alfli membri ai Cvorumului celor

Doisprezece sæ meargæ într-o misiune în Marea Britanie (vezi

D&L 118, titlul, pag. 3–4, 6). Vârstnicul Woodruff a mers peste

„ape mari” spre Marea Britanie øi a ajutat la aducerea a mii de

oameni în Bisericæ. În anul 1840, timp de cinci luni, au fost bote-

zate peste 1800 de persoane din zona Herefordshire din Anglia,

prin eforturile depuse de vârstnicul Woodruff øi colegii sæi. Aici

se include un grup de aproape 600 de persoane care se întruni-

seræ øi se rugaseræ ca sæ gæseascæ adeværul. Vârstnicul Woodruff

a scris: „Întreaga istorie a acestei misiuni în Herefordshire aratæ

importanfla ascultærii glasului blând øi liniøtit al Spiritului lui

Dumnezeu øi a revelafliilor de la Duhul Sfânt. Oamenii se ruga-

seræ pentru luminæ øi adevær øi Domnul m-a trimis la ei” (in

Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff, Fourth President of The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: History of His Life and
Labors As Recorded in His Daily Journals [1964], pag.120). 

În anul 1856, vârstnicul Woodruff a fost chemat sæ fie istoricul

Bisericii øi Biserica avea aproape 7000 de pagini de jurnale per-

sonale, care conflineau multe învæflæturi øi evenimente din viafla

lui Joseph Smith. El a simflit cæ a scrie o istorie a Bisericii era una

dintre chemærile sale: „Diavolul a încercat sæ-mi ia viafla din

ziua în care am fost næscut pânæ acum, mai mult chiar decât a

Haruri (par. 25) – binecuvân-

tæri de la Dumnezeu, privilegii

A depinde (par. 25) – a avea

credinflæ sau încredere
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vrut sæ ia viafla altor oameni. Eu par a fi o victimæ însemnatæ a

adversarului. Pot sæ gæsesc un singur motiv pentru aceasta: dia-

volul øtia cæ dacæ aveam sæ ajung în Biserica lui Isus Hristos a

Sfinflilor din Zilele din Urmæ, voi scrie o istorie a acelei Biserici

øi cæ voi læsa înregistræri ale muncii øi învæflæturilor profeflilor,

ale apostolilor øi vârstnicilor” (în Wilford Woodruff, Cowley,

pag. 477). 

În timp ce vârstnicul Woodruff era preøedintele templului Sf.

George, i-au apærut spirite ale bærbaflilor care au ajutat la înfiin-

flarea guvernului Statelor Unite. Ei au rugat sæ se facæ în templu

munca pentru ei. Vârstnicul Woodruff a ajutat la efectuarea

muncii în templu pentru aceøti oameni øi pentru alte persoane,

inclusiv Cristofor Columb øi conducætori religioøi importanfli

care au murit înainte de restaurarea Evangheliei. (Vezi Journal of
Discourses, 19:229). 

Reflectând asupra vieflii sale, preøedintele Wilford Woodruff a

scris: „Viafla mea abundæ în incidente care mie mi-au indicat

clar intervenfliile directe ale lui Dumnezeu, care cred cu fermi-

tate cæ mi-a îndrumat paøii. În 27 de ocazii diferite am fost sal-

vat din pericole care îmi ameninflau viafla” (în Wilord Woodruff,
Cowley, vi). 

Studierea lecturii
Realizafli douæ din urmætoarele activitæfli (A–C) în timp ce

studiafli „preøedintele Wilford Woodruff”. 

Explicafli unui prieten

Biserica a întrerupt practicarea cæsætoriei pluraliste cu mai mult

de o sutæ de ani în urmæ. Cu toate acestea, unii oameni au înfle-

les greøit doctrina øi adreseazæ în prezent întrebæri despre aceas-

ta. Studiafli paragrafele 8–10 øi scriefli ce afli spune unui prieten

care v-a rugat sæ-i explicafli despre cæsætoria pluralistæ. Includefli

câteva detalii despre istoria Bisericii øi despre sentimentele

dumneavoastræ referitoare la profeflii moderni. 

Studiafli viafla preøedintelui Woodruff

1. Studiafli Doctrinæ øi legæminte 118:1, 6; 124:127–129; 136:13;

138:53 øi Declaraflia oficialæ 1. Facefli o listæ cu ceea ce afli învæ-

flat despre preøedintele Wilford Woodruff din fiecare dintre

aceste pasaje de scripturæ. 

B

A

2. Studiafli paragrafele 1–7, 11–17 øi informaflia din diagrama

despre viafla øi preøedinflia sa (pag. 00 [178]. Facefli o listæ cu

lucrurile pentru care ar trebui sæ ni-l amintim øi explicafli pe

scurt de ce credefli cæ trebuie sæ ni le amintim pe fiecare din-

tre ele. 

Învæflæturile preøedintelui Woodruff

Preøedintele Wilford Woodruff ne-a învæflat: „Dacæ dumneavoas-

træ væ facefli datoria øi eu mi-o fac pe a mea, noi tofli vom avea

protecflie øi vom trece peste greutæfli în pace øi în siguranflæ” (în

„A Reamarkable Statement”, Improvement Era, oct. 1914, pag.

1165). Studiafli paragrafele 18–25 øi facefli urmætoarele: 

1. Facefli o listæ cu ce a spus preøedintele Woodruff cæ trebuie sæ

facæ membrii Bisericii. 

2. Alegefli trei îndatoriri din lista dumneavoastræ øi scriefli pe

scurt cum afli putea sæ o facefli pe fiecare mai bine. 

Biserica a început practicarea cæsætoriei pluraliste dupæ ce
Domnul i-a revelat-o profetului Joseph Smith (vezi D&L
132:1–6). Din cauza persecufliilor intense øi ale legilor care
fuseseræ emise de cætre guvernul Statelor Unite împotriva
cæsætoriei pluraliste, preøedintele Wilford Woodruff l-a
întrebat pe Domnul ce ar trebui sæ facæ Biserica. El a spus
mai târziu: 

„Domnul mi-a arætat într-o
viziune øi revelaflie ce s-ar
întâmpla cu exactitate dacæ
noi nu am înceta aceastæ
practicæ. . . .

“. . . [Aø fi læsat] sæ pier-
dem toate templele din
mâna noastræ; [aø fi] mers
eu însumi la închisoare øi
aø fi læsat pe ceilalfli bær-
bafli sæ meargæ acolo, dacæ
Dumnezeu din cer nu mi-

ar fi poruncit sæ fac ceea ce am fæcut. . . . M-am dus în
fafla Domnului øi am scris ceea ce mi-a spus Domnul sæ
scriu” („Extrase din trei discursuri ale preøedintelui
Wilford Woodruff cu privire la Manifest”,[incluse dupæ
Declaraflia oficialæ 1], paragrafele 6–7). Revelaflia pe care a
primit-o a fost prezentatæ membrilor Bisericii øi susflinutæ
de aceøtia. S-a numit „Manifestul” øi acum se gæseøte sub
titlul „Declaraflia oficialæ 1”. Urmeazæ dupæ Doctrinæ øi
legæminte 138. 

Declaraflia oficialæ 1
øi „Extrase din trei

discursuri...” 
Domnul pune capæt practicii cæsæto-

riei pluraliste

C
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Înflelegerea scripturilor
Declaraflia oficialæ 1

„Preøedintele Lorenzo Snow a prezentat urmætoarele”: 

„Extrase din trei dicursuri. . .“

Declaraflia oficialæ 1 – A fost permisæ efectuarea
cæsætoriilor pluraliste dupæ ce a fost dat manifestul? 
Unii membri ai Bisericii au continuat sæ practice cæsætorii plura-

liste în afara graniflelor Statelor Unite. Ei au crezut cæ noi cæsæ-

torii pluraliste puteau fi efectuate dacæ acest lucru se fæcea în

afara Statelor Unite. Pe 8 ianuarie 1900, preøedintele Lorenzo

Snow a declarat „cæ manifestul era valabil în toate locurile øi

cæ ‘Biserica a abandonat definitiv practicarea poligamiei, sau

efectuarea cæsætoriilor pluraliste în acest stat [Utah] sau în ori-

care alt stat øi cæ nici un membru sau vreun funcflionar nu are

autoritatea nici de a efectua o cæsætorie pluralistæ, nici de a avea

Drum greøit (par. 1) – direcflie

incorectæ

Oracole (par. 1) – revelaflii

Confiscare øi pierdere (par.

5) – luarea de cætre guvern

Supunere (par. 5) – ascultare

Forflafli (par. 6) – obligafli 

A prezentat (par. 6) – a arætat

A se gândi (par. 8) – a medita

la, a analiza

A voit (par. 9) – a fost de acord

A hotærât (par. 9) – a poruncit

A zædærnici (par. 9) – a împie-

dica, a stingheri

A propune (par. 1) – a sugera

Efect de lege (par. 1) – cerinflæ

Nofliunea de mai sus (par. 2)

– propunerea de mai sus

Articole de presæ (par. 1) –

reportaje de øtiri

Se pretinde (par. 1) – se

spune, se revendicæ

Solemn (par. 2) – serios

Celebrat (par. 2) – efectuat

Teritoriu (par. 2) – zona din

Utah dinainte de a deveni stat

Casæ de înzestræri (par. 3) – o

clædire din Temple Square care

se folosea pentru rânduielile

din templu înainte ca templul

Salt Lake sæ fie terminat

Constituflional (par. 4) – legal,

în conformitate cu Constituflia

Statelor Unite

Supunere (par. 4) – a da

ascultare

Interpretat ca (par. 5) – înfleles

ca predat sau aprobat

o astfel de relaflie’ ” („Slanders Are Refuted by First

Presidency“, Millennial Star, 4 mai 1911, pag. 275). 

Unii ai refuzat sæ urmeze porunca Domnului. În luna aprilie,

anul 1904, preøedintele Joseph F. Smith a fæcut o declaraflie ofi-

cialæ în cadrul conferinflei generale: „Eu fac cunoscut prin aceas-

ta cæ toate cæsætoriile [pluraliste] sunt interzise øi dacæ vreun

funcflionar sau membru al Bisericii îøi asumæ riscul de a celebra

sau de a avea o astfel de cæsætorie, el va fi judecat ca øi cum a

pæcætuit împotriva Bisericii øi va fi pasibil de a se supune ei, în

acord cu legile øi regulile corespunzætoare øi va fi excomunicat

potrivit acestora” (în Conference Report, apr. 1904, pag. 75). De

atunci, fiecare preøedinte al Bisericii a repetat aceste instrucfliuni

împotriva practicærii cæsætoriei pluraliste. 

Studierea scripturilor
Realizafli activitatea A sau B atunci când studiafli Declaraflia

oficialæ 1. 

Predafli o lecflie

Imaginafli-væ cæ predafli o lecflie despre Declaraflia oficialæ 1 øi

despre extrasele din discursurile tipærite dupæ ea în scripturi.

Scriefli ce afli preda despre anunflul preøedintelui Wilford

Woodruff øi includefli ræspunsuri la urmætoarele întrebæri: 

1. Ce i-a revelat Domnul preøedintelui Woodruff referitor la

cæsætoria pluralistæ? 

2. În ce fel îi putea ajuta pe sfinfli sæ accepte aceastæ revelaflie,

mesajul preøedintelui Lorenzo Snow care era atunci consilier

în Prima Preøedenflie? 

3. De ce este important ca membrii Bisericii sæ-l urmeze pe pro-

fetul în viaflæ? 

4. Ce pærere avefli dumneavoastræ despre promisiunea pe care a

fæcut-o preøedintele Woodruff în primul paragraf din „Extrase

din trei discursuri . . .“?

Explicafli

Studiafli Doctrinæ øi legæminte 124:49–50 øi explicafli pe scurt în

ce fel se putea aplica aceastæ scripturæ practicærii cæsætoriei plu-

raliste în timpul preøedintelui Wilford Woodruff. 

B

A
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Din anul 1898 pânæ în anul 1951, patru profefli au prezidat în

Biserica aflatæ în expansiune – Lorenzo Snow, Joseph F. Smith,

Heber J. Grant øi George Albert Smith. „Aceøti preøedinfli au

fost martori la dezvoltarea transportului de la mersul cu cai øi

træsuri la transportul pe calea [aerului]. Douæ ræzboaie mondia-

le øi o crizæ globalæ le-au adus greutæfli sfinflilor. În aceastæ

perioadæ, au fost construite nouæ temple. În anul 1901, erau

aproximativ 300 000 de membri în 50 de flæruøi” (Our Heritage,
pag. 105). Pânæ în anul 1951, Biserica avea peste 1.111.000 mem-

brii care se adunau în 180 de flæruøi din toatæ lumea. 

Preøedintele Wilford Woodruff a murit în anul 1898 øi
mantia profeticæ a cæzut pe umerii experimentafli ai preøe-
dintelui Lorenzo Snow, care era atunci în vârstæ de optzeci
øi cinci de ani. Nici un alt preøedinte al Bisericii nu intrase
în acest oficiu la o vârstæ atât de avansatæ. Sfinflii din zilele
din urmæ priveau spre noul secol cu multæ speranflæ øi opti-
mism. Munca misionaræ øi munca în templu au continuat
sæ progreseze øi datoriile financiare mari ale Bisericii au
fost plætite. 

VIAfiA SA (1814–1901) 

1814 S-a næscut pe 3 aprilie, fiu al 

lui Oliver øi al Rosettei 

Leonora Pettibone Snow, în 

Mantua, Ohio

1836 La vârsta de 22 de ani, pe 19 

iunie, a fost botezat în râul 

Chagrin, care trece prin 

Kirtland, Ohio

1837 La vârsta de 23 de ani a 

slujit într-o misiune în Ohio

1838–1839 La vârsta de 24–25 de ani a slujit într-o misiune

Missouri, Illinois, Kentucky øi Ohio

1840–1843 Între vârstele de 26–29 de ani a slujit într-o

misiune în Marea Britanie

1845 La vârsta de 31 de ani, s-a cæsætorit cu Charlotte

Merrill Squires, Mary Adelaine Goddard, Sarah

Ann Prichard øi Harriet Amelia Squires, pe 17

ianuarie 

1849 La vârsta de 34 de ani, a fost rânduit apostol de

Heber C. Kimball, pe 12 februarie

Preøedintele
Lorenzo Snow

O revelaflie despre zeciuialæ

Preøedintele Lorenzo Snow øi zeciuiala 
1. „Dupæ moartea preøedintelui Woodruff, Lorenzo Snow, pre-

øedintele Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a devenit

preøedintele Bisericii. El a fost un conducætor înflelept øi iubitor

care era pregætit pentru responsabilitæflile sale. El a cunoscut øi

a fost învæflat de fiecare dintre profeflii din zilele din urmæ de

pânæ atunci. În luna noiembrie 1900, el le-a spus sfinflilor care

erau adunafli în Tabernacol, cæ el îi vizitase deseori pe profetul

Joseph Smith øi pe familia sa, a mâncat la masa lor øi a avut

interviuri personale cu el. El øtia cæ Joseph fusese profet al lui

Dumnezeu pentru cæ Domnul îi arætase acest adevær ‘foarte

clar øi complet’” [„The Redemption of Zion”, Millennial Star, 29

nov. 1900, 754].

2. „În timpul administrærii preøedintelui Snow, Biserica se con-

frunta cu dificultæfli materiale mari care au fost aduse de legis-

laflia guvernelor federale împotriva cæsætoriei pluraliste.

Preøedintele Snow a meditat øi s-a rugat pentru a primi îndru-

mare referitor la cum sæ elibereze Biserica de datoria imensæ.

Dupæ conferinfla generalæ din luna aprilie, anul 1899, el a primit

inspiraflie sæ viziteze Sf. George, Utah. În timp ce vorbea la o

întrunire de acolo, s-a oprit pentru o clipæ øi când a continuat,

el a declarat cæ primise o revelaflie. Oamenii din Bisericæ negli-

jaseræ legea zeciuielii øi Domnul i-a spus cæ dacæ membrii

Bisericii plæteau o zeciuialæ întregæ cu credinflæ, vor fi reværsate

binecuvântæri asupra lor. 

1849–1852 Între vârstele de 35–38 de ani, a slujit într-o

misiune în Italia, Anglia, Elveflia øi Malta

1864 La vârsta de 50 de ani a slujit într-o misiune scur-

tæ în insulele Sandwich (hawaiene) 

1873–1877 Între vârstele de 59–63 de ani, a slujit în calitate

de consilier al preøedintelui Brigham Young

1885 La vârsta de 71 de ani, a slujit într-o misiune la

indienii din nord-vestul Statelor Unite

1898 La vârsta de 84 de ani, a fost susflinut ca preøe-

dinte al Bisericii, pe 13 septembrie, dupæ moartea

preøedintelui Wilford Woodruff de pe 2 septem-

brie, având drept consilieri pe preøedinflii George

Q. Cannon øi Joseph F. Smith

1901 A murit în vârstæ de 87 de ani, pe 10 octombrie,

în Salt Lake City, dupæ ce a fost preøedinte al

Bisericii timp de trei ani

PREØEDINfiIA SA (1898–1901) 

1898 Isus Hristos i-a apærut în templul Salt Lake øi i-a

spus sæ nu aøtepte øi sæ reorganizeze Prima

Preøedinflie; primele surori misionare cu timp

deplin au fost chemate

1899 A primit o revelaflie pentru a preda despre

importanfla legii zeciuielii. 

1901 S-au deschis noi misiuni în Mexic, Japonia, Noua

Zeelandæ øi Germania

190
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3. Profetul a predicat despre

importanfla zeciuielii congrega-

fliilor din Utah. Sfinflii s-au

supus sfatului sæu øi în acel an

ei au plætit de douæ ori zeciuia-

la pe care o plætiseræ în anul

precedent. Pânæ în anul 1907, Biserica deflinea suficiente fonduri

pentru a plæti tuturor creditorilor ei øi pentru a nu mai avea

datorii. 

4. În anul 1898, în timpul unei recepflii pentru conducerea

Asociafliei îmbunætæflirii reciproce a tinerelor fete, preøedintele

George Q. Cannon a anunflat cæ Prima Preøedinflie a luat decizia

de a chema ‘câteva dintre femeile noastre înflelepte øi prudente

în câmpul misiunii’ [„Biographical Sketches: Jennie Brimhall

and Inez Knight”, Young Women’s Journal iunie 1898, pag. 245].

Înainte de aceastæ perioadæ, câteva surori i-au însoflit în misiuni

pe soflii lor, dar aceasta era prima datæ când Biserica a chemat în

mod oficial øi a pus deoparte surori ca ambasadoare misionare

ale Domnului Isus Hristos. Deøi surorile nu au datoria de a sluji

în misiuni, în anii trecufli, mii øi-au exercitat acest privilegiu de

a-L sluji pe Domnul cu curaj, în calitate de surori misionare cu

timp deplin. 

5. „Preøedintele Lorenzo Snow a condus Biserica cætre secolul

douæzeci. La începutul noului secol, Biserica avea 43 de flæruøi,

20 de misiuni øi 967 de episcopii øi ramuri. Erau 283.765 de

membri, dintre care, cea mai mare parte locuiau în zona munfli-

lor Stâncoøi din Statele Unite. Funcflionau patru temple øi

Juvenile Instructor, Improvement Era, øi Young Women’s Journal
aduceau membrilor articole despre Bisericæ. Circulau zvonuri cæ

avea sæ fie deschisæ cel puflin o misiune øi sfinflii din zilele din

urmæ nici nu puteau sæ-øi imagineze ce aveau sæ aducæ urmæto-

rii o sutæ de ani. Totuøi, aveau încredere cæ profefliile referitoare

la destinul Bisericii aveau sæ fie împlinite” (Our Heritage pag.

103–104). 

Înflelegerea lecturii
Preøedintele Lorenzo Snow øi zeciuiala

Imensæ (par. 2) – mare,

apæsætoare

Asociaflia îmbunætæflirii reci-
proce a tinerelor fete (par. 4)

– numele primei organizaflii a

tinerelor fete din Bisericæ

Ambasadori (par. 4) – repre-

zentanfli oficiali

Învæflæturile øi mærturia lui Lorenzo Snow
6. Preøedintele Lorenzo Snow a scris despre „o situaflie care a

apærut într-o perioadæ scurtæ [înaintea unei misiuni în Anglia,

din anul 1840] – una care a ræmas în memoria mea, nu s-a øters

niciodatæ, atât de puternicæ a fost manifestarea. Atunci mæ aflam

în casa vârstniculului H. G. Sherwood; el încerca sæ explice pilda

despre Salvatorul nostru, în care, vorbind despre un sofl care a

angajat servitori øi i-a trimis în ore diferite ale unei zile sæ lucreze

în via sa. 

7. În timp ce ascultam cu atenflie explicaflia lui, Spiritul Domnului

a venit deasupra mea – ochii înflelegerii mele s-au deschis øi am

væzut clar ca strælucirea soarelui la amiazæ, cu admiraflie øi uimire,

calea lui Dumnezeu øi a omului. Am scris urmætorul cuplet care

exprimæ aceastæ revelaflie, aøa cum mi-a fost prezentatæ. . . .

8. Aøa cum omul este acum, Dumnezeu a fost odatæ: 

Aøa cum este Dumnezeu acum, omul poate fi

9. „Am simflit cæ este o comunicare sfântæ” (în Eliza R. Snow,

Biography and Family Record of Lorenzo Snow [1884], pag. 46). 

10. „Dragi surori, presupun cæ afli citit poezia pe care sora mea,

Eliza R. Snow Smith, a compus-o cu ani în urmæ øi care se cântæ

destul de frecvent la întrunirile noastre [Vezi „Tatæl meu” Imnuri
øi cntece pentru copii, pag. 42]. Ne spune nu numai cæ avem un Tatæ

‚în înalturi’, dar cæ avem øi o Mamæ; øi voi, surori, vefli deveni al

fel de minunate ca Mama dumneavoastræ, dacæ suntefli credin-

cioase” (în LeRoi C. Snow, “Devotion to a Divine Inspiration”,

Improvement Era, June 1919, pag. 658). 

11. Înainte ca Wilford Woodruff sæ primeascæ revelaflia care a pus

capæt practicærii cæsætoriei pluraliste (vezi Declaraflia oficialæ 1),

mulfli membri ai Bisericii s-au hotærât sæ nu mai plæteascæ zeciuia-

la din cauza legilor emise care permiteau sæ fie luafli bani øi

bunuri din Bisericæ. Din cauza acestei situaflii, Biserica avea dato-

rii mari. Pe 8 mai 1899, la scurt timp dupæ ce a devenit preøedin-

tele Bisericii, preøedintele Lorenzo Snow a vorbit la o conferinflæ

de flæruø în Sf. George, Utah. În timp ce vorbea, a fæcut o pauzæ

în timp ce a primit o revelaflie de la Domnul. El a spus dupæ

aceea, cæ el a putut sæ vadæ cum nu mai væzuse înainte, felul în

care fusese ignoratæ legea zeciuielii. El a spus: „Cuvântul lui

Dumnezeu nu væ este nou; este pur øi simplu acesta: A VENIT TIM-

PUL ACUM CA FIECARE SFÂNT DIN ZILELE DIN URMÆ , CARE VREA SÆ FIE

PREGÆTIT PENTRU VIITOR ØI SÆ-ØI fiINÆ PICIOARELE FERME PE O FUNDA-

fiIE CORECTÆ, SÆ FACÆ VOIA DOMNULUI ØI SÆ PLÆTEASCÆ O ZECIUIALÆ

ÎNTREAGÆ. Acesta este Cuvântul Domnului cætre dumneavoastræ

øi va fi Cuvântul Domnului cætre toate locaøurile din tot flinutul

Sionului” („Discourse by President Lorenzo Snow” Millennial
Star, 24 aug. 1899, pag. 533).
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12. La douæ sæptæmâni dupæ ce a fost botezat, Lorenzo Snow s-a

dus într-o dumbravæ ca sæ se roage sæ obflinæ o mærturie mai

mare. El a scris: „De-abia îmi deschisesem buzele încercând sæ

mæ rog, când am auzit un sunet chiar deasupra capului meu,

care era asemænætor cu foønetul unor haine de mætase øi am

simflit imediat Spiritul lui Dumnezeu coborându-se asupra mea,

cuprinzând întreaga mea fiinflæ, de la creøtetul capului pânæ în

tælpile picioarelor øi O! Ce bucurie øi fericire am simflit! . . . Am

primit apoi o cunoaøtere perfectæ a faptului cæ Dumnezeu træieø-

te, cæ Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu øi despre restaurarea

sfintei preoflii øi plinætæflii Evangheliei” (în Snow, Biography and
Family Record of Lorenzo Snow, pag. 8). 

13. Nepoata preøedintelui Snow, Allie Young Pond, a împærtæøit

urmætoarea povestire: 

14. „Într-o searæ, în timp ce eram în vizitæ la bunicul Snow, în

camera sa din templul Salt Lake, am ræmas pânæ când uøierii s-

au dus acasæ øi paznicul de noapte nu venise încæ, aøa cæ buni-

cul a spus cæ mæ va conduce el pânæ la intrarea principalæ øi

dupæ aceea voi putea pleca. El øi-a scos setul de chei din sertar.

Dupæ ce am ieøit din camera sa øi în timp ce eram încæ în cori-

dorul mare care conducea spre camera celestialæ, eu mergeam

cu câfliva paøi înaintea bunicului meu, când el m-a oprit øi mi-a

zis: ‘Aøteaptæ puflin, Allie, vreau sæ-fli spun ceva. Chiar în locul

acesta Domnul Isus Hristos mi-a apærut la moartea preøedinte-

lui Woodruff. El m-a instruit sæ reorganizez Prima Preøedinflie a

Bisericii imediat øi sæ nu mai aøtept, dupæ cum se fæcuse dupæ

ce unul dintre preøedinflii anteriori a murit øi cæ eu trebuia sæ-i

succed preøedintelui Woodruff.’

15. Apoi, bunicul a venit un pas mai aproape, øi-a întins mâna

stângæ øi a spus: ‚El stætea chiar aici, la aproape un metru de

podea. Pærea cæ stætea pe o placæ de aur masiv.’ 

16. Bunicul mi-a spus ce fiinflæ minunatæ este Salvatorul øi I-a

descris mâinile, picioarele, înfæfliøarea øi hainele albe, frumoase,

toate fiind de o glorie øi un alb strælucitor atât de mari încât el

abia se putea uita la El. 

17. Apoi a venit un pas mai

aproape de mine øi-a aøezat

mâna dreaptæ pe capul meu øi a

spus: ‘Draga mea nepoatæ, vreau

ca tu sæ-fli aminteøti cæ aceasta

este mærturia bunicului tæu, cæ el

fli-a spus-o cu propria-i guræ cæ

el L-a væzut cu adeværat pe

Salvator, aici în templu øi cæ a

vorbit cu El, faflæ-n faflæ’ (în

LeRoi C. Snow, „An Experience

of My Father’s”, Improvement
Era, sept. 1933, pag. 677).

Coridorul din templul Salt Lake

Înflelegerea lecturii
Învæflæturile øi mærturia lui Lorenzo Snow

Cuplet (par. 7) – douæ versuri

care rimeazæ

A compune (par. 10) – a scrie

Foønet (par. 12) – sunete

uøoare øi clare

Cuprinzând (par. 12) – acope-

rind, învæluind

Coridor (par. 14) – hol

o
p
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re

a
 s

tr
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Studierea lecturii
Realizafli activitatea A sau B atunci când studiafli „Preøedintele

Lorenzo Snow”. 

Pregætire pentru slujire misionaræ

1. Citifli Doctrinæ øi legæminte 4:1–7 øi facefli o listæ cu cinci cali-

tæfli menflionate acolo despre care credefli cæ sunt importante

pentru a fi misionar cu succes. 

2. Alegefli cinci povestiri, evenimente

sau învæflæturi din viafla preøedin-

telui Lorenzo Snow despre care

credefli cæ aratæ cæ el avea acele

calitæfli. 

3. Alegefli una din acele calitæfli pe

care afli dori sæ o dezvoltafli mai

bine în viafla dumneavoastræ øi

explicafli de ce este importantæ

pentru dumneavoastræ øi ce putefli

face pentru a fi mai bine pregætifli

în acel domeniu. 

Oferifli o scurtæ explicaflie

Vârstnicul Dallin H. Oaks, un membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, a spus: „Unii oameni spun: ‘Nu îmi pot

permite sæ plætesc zeciuiala.’ Aceia care îøi pun credinfla în pro-

misiunile Domnului spun: ‘Nu îmi permit sæ nu plætesc zeciuia-

la.’ (în Conference Report, apr. 1994, pag. 44; sau Ensign, mai

1994, pag. 34). 

1. Studiafli Maleahi 3:8–12 øi facefli o listæ cu binecuvântærile pro-

mise acolo acelora care plætesc o zeciuialæ corectæ. 

2. Descriefli, din ceea ce afli citit în „Învæflæturile øi mærturia lui

Lorenzo Snow” (paragrafele 6–17), binecuvântærile care afli

væzut cæ au venit asupra Bisericii datoritæ sfinflilor credincioøi

care træiesc în acord cu legea castitæflii. 

3. Ce binecuvântæri afli primit øi vefli primi din plætirea unei

zeciuieli corecte? 

„Preøedintele Joseph F. Smith a slujit timp de 52 de ani ca
autoritate Generalæ a Bisericii – în calitate de membru al
Cvorumului celor Doisprezece, în calitate de consilier la
patru dintre preøedinflii Bisericii øi timp de 17 ani, în calita-
te de preøedinte al Bisericii. El a predat cu elocvenflæ , blân-
defle øi convingere Evanghelia restauratæ a lui Isus Hristos,
chemându-i pe oameni sæ ‚træiascæ în armonie cu planul
Tatælui Ceresc.’ Slujirea sa a fost marcatæ de mærturia sa

Preøedintele
Joseph F. Smith

Un învæflætor de
doctrinæ a Evangheliei 

B

A
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puternicæ despre Isus Hristos. ‚Am primit mærturia
Spiritului în inima mea øi depun mærturie înaintea lui
Dumnezeu, a îngerilor øi a oamenilor . . . Cæ eu øtiu cæ
Mântuitorul meu træieøte’” (Teachings of Presidents of

the Church: Joseph F. Smith [1998], v). 

VIAfiA SA (1838–1919) 

1838 S-a næscut pe 13 noiembrie în 

Far West, Missouri, fiu al lui 

Hyrum (fratele profetului 

Joseph Smith) øi Mary 

Fielding Smith

1844 Când avea 5 ani, tatæl sæu 

a fost martirizat în 

închisoarea Carthage, din 

Carthage, Illinois

1848 La vârsta de 9 ani, a condus o 

cæruflæ trasæ de boi din Cartierul de Iarnæ, Iowa,

pânæ în valea Salt Lake (aproximativ 1000 de

mile sau 1600 de kilometri) 

1852 La vârsta de 13 ani, a fost botezat pe 21 mai, în

City Creek, Salt Lake City; mama sa a murit pe

21 septembrie

1854–1857 Între vârstele de 15–19 ani, a slujit într-o misiune

în Hawai

1860–1863 Între vârstele de 21–24 de ani a slujit într-o

misiune în Anglia

1866 La vârsta de 27 de ani, s-a cæsætorit cu Julina

Lambson, pe 5 mai a fost rânduit ca apostol øi

pus deoparte în chemarea de consilier în Prima

Preøedinflie, pe 1 iulie, de cætre preøedintele

Brigham Young. A slujit în chemarea de consilier

al preøedinflilor Brigham Young, John Taylor(1880),

Wilford Woodruff (1889) øi Lorenzo Snow (1898) 

1874–1875 Între vârstele de 35–36 de ani, a slujit ca preøedin-

te al Misiunii europene

1877 La vârsta de 38 de ani, a slujit din nou, ca preøe-

dinte al Misiunii europene

1901 La vârsta de 62 de ani, a fost susflinut ca preøe-

dinte al Bisericii

1918 A murit în vârstæ de 80 de ani, pe 19 noiembrie

în Salt Lake City 

PREØEDINfiIA SA (1901–1918) 

1902 Biserica a publicat prima revistæ pentru copii

(The Children’s Friend) 

1907 Biserica a scæpat de datorii

1911 Biserica a început sæ foloseascæ Cercetaøii

Americii ca parte a organizafliei tinerilor bæiefli

1912 A fost înfiinflat seminarul

1914 A fost publicatæ prima revistæ a Bisericii

pentru femei

1915 A fost înfiinflatæ seara de familie

1918 A primit „Viziunea mântuirii morflilor” (vezi

D&L 138) 

Viafla preøedintelui Joseph F. Smith
1. „Joseph F. Smith s-a næscut în anul 1838, în timpul unei

perioade de mari persecuflii în Missouri, într-o cabanæ micæ de

lângæ locul pentru templu din Far West. În perioada naøterii

sale, tatæl sæu, Hyrum Smith se afla în închisoare în Richmond,

Missouri øi mama sa, Mary Fielding Smith, ræmæsese sæ aibæ

grijæ singuræ de copiii ei. 

2. Tânærul Joseph s-a mutat împreunæ cu familia sa din Missouri,

în Nauvoo, Illinois, unde a avut loc o întâmplare pe care a flinut-

o minte tot restul vieflii sale – uciderea tatælui øi unchiului sæu în

închisoarea Carthage. Joseph nu a uitat niciodatæ momentul în

care l-a væzut pe tatæl sæu pentru ultima datæ, când, cælare fiind,

pe drumul cætre Carthage, l-a luat în brafle pe fiul sæu, l-a særutat

øi l-a aøezat jos. Nici nu a putut uita teroarea când a auzit ciocæ-

nitul în geam în timpul nopflii, când un vecin îi spusese mamei

sale cæ Hyrum fusese omorât. Priveliøtea cu tatæl øi unchiul sæu

stând întinøi în coøciugele lor din Mansion House din Nauvoo

nu s-a øters niciodatæ din memoria sa. 

3. Bæiatul Joseph a devenit bærbat

aproape peste noapte. Când Mary

Fielding Smith øi familia sa s-au alæ-

turat exodului din Nauvoo, bæiatul

de øapte ani, Joseph, era cæruflaø la

una dintre cæruflele ei. Joseph avea

13 ani când mama sa a murit, læsân-

du-l orfan øi înainte de a împlini 16

ani, a plecat într-o misiune în insule-

le Sandwich (care mai târziu s-au

numit insulele Hawaiene). În trei

luni de la sosirea sa în Honolulu,

el vorbea fluent limba bæøtinaøilor,

un dar spiritual conferit lui de cætre

vârstnicii Parley P. Pratt øi Orson

Hyde din Cei Doisprezece, care l-au

pus deoparte. Când avea 21 de ani,

a plecat într-o altæ misiune, de data

aceasta a stat trei ani în insulele

britanice. 

4. Joseph avea numai 28 de ani când preøedintele Brigham

Young a primit inspiraflia de a-l rândui apostol. În anii care au

urmat, el a slujit în chemarea de consilier a patru dintre preøe-

dinflii Bisericii. Când Lorenzo Snow a murit în luna octombrie,

anul 1901, Joseph F. Smith a devenit al øaselea preøedinte al
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Bisericii. El a fost cunoscut pentru capacitatea sa de a expune øi

de a apæra adeværurile Evangheliei. Cuvântærile øi scrierile sale

au fost compilate într-un volum numit Gospel Doctrine, care a

devenit unul dintre cele mai importante texte doctrinale ale

Bisericii. 

5. În primele decade ale secolului douæzeci, Biserica a înaintat în

câteva moduri importante. Cu accentuarea importanflei zeciuielii

øi ræspunsul credincios al sfinflilor, Biserica a putut sæ-øi plæteas-

cæ toate datoriile. A urmat o perioadæ de prosperitate, oferindu-i

Bisericii ocazia de a construi temple øi centre de vizitare øi sæ

cumpere locuri istorice ale Bisericii. Biserica a construit Clædirea

Administrativæ din Salt Lake City care încæ funcflioneazæ ca

birouri centrale. 

6. Preøedintele Smith a væzut nevoia de avea temple în toatæ

lumea. În anul 1906, la o conferinflæ din Berna, Elveflia, el øi-a

întins mâna øi a declarat: ‚Va veni timpul când acest pæmânt va fi

plin de temple în care putefli merge sæ væ mântuifli morflii’ [citat în

Serge F. Ballif, în Conference Report, oct. 1920, pag. 90]. Primul

templu al sfinflilor din zilele din urmæ din Europa, templul elve-

flian, a fost dedicat cu aproape o jumætate de an mai târziu într-o

suburbie a oraøului în care preøedintele a fæcut aceastæ profeflie.

Preøedintele Smith a dedicat pæmântul pentru templul din

Cardston, Alberta, Canada în anul 1913 øi pentru templul din

anul 1915 din Hawai. 

7. La începutul anilor 1900, con-

ducætorii Bisericii i-au încurajat

pe sfinfli sæ ræmânæ în patriile lor

în loc sæ se adune în Utah. În

anul 1911, Joseph F. Smith øi con-

silierii sæi din Prima Preøedinflie a

dat urmætoarea declaraflie: ‘Este

de dorit ca membrii noøtri sæ

ræmânæ în flærile lor natale øi sæ

formeze congregaflii cu caracter

permanent øi sæ ajute la munca

de prozelitism’ [în Clark, comp.,

Messages of the First Presidency,
4:222]. 

8. Cu øase sæptæmâni înainte ca preøedintele Smith sæ moaræ, a

primit o revelaflie importantæ despre mântuirea morflilor. El a

væzut într-o viziune slujirea Salvatorului în lumea spiritelor øi

a aflat cæ sfinflii credincioøi au ocazia de a continua sæ predea

Evanghelia în lumea spiritelor. Aceastæ revelaflie a fost adæugatæ

la Perla de Mare Prefl în anul 1976 øi în anul 1979 a fost transfe-

ratæ la Doctrinæ øi legæminte ca secfliune 138” (Our Heritage, pag.

105–107). 

Înflelegerea lecturii
Viafla preøedintelui Joseph F. Smith

Învæflæturile øi mærturia lui Joseph F. Smith
9. „În timp ce [Preøedintele

Joseph F. Smith] era preøedinte-

le Bisericii, el a cæutat sæ clarifi-

ce identitatea øi rolurile Tatælui

øi ale Fiului, mai ales cæ unele

pasaje de scripturi îl desemnea-

zæ pe Isus Hristos ca fiind Tatæ.

Încercând sæ-i ajute pe sfinfli sæ

înfleleagæ mai bine anumite

pasaje din scripturi referitoare

la Tatæl øi la Fiu, Prima

Preøedinflie øi Cvorumul celor

Doisprezece au aranjat o expunere doctrinaræ pe 30 iunie,

numitæ ‚Tatæl øi Fiul’. Aceastæ declaraflie a afirmat unitatea din-

tre Dumnezeu Tatæl øi Fiul Sæu, Isus Hristos øi a clarificat rolu-

rile distincte ale fiecæruia din cadrul planului salværii. A

explicat, de asemenea, modurile în care se aplicæ termenul Tatæ
în scripturæ, atât Tatælui din cer, cât øi lui Isus Hristos”

(Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith, pag. 353).

Aceastæ expunere doctrinaræ a explicat trei moduri în care ter-

menul Tatæ i se aplicæ lui Isus Hristos: El este Tatæl cerului øi al

pæmântului, El este Tatæl acelora care se supun Evangheliei Sale

øi El este Tatæl prin investirea divinæ a autoritæflii. 

10. „[Un] sens scriptural al cuvântului ‚Tatæ’ este acela de

Creator. . . .

11. Isus Hristos, pe care Îl cunoaøtem øi ca Iehova, a fost Cel care

a executat ce a spus Tatæl, Elohim, în munca de creaflie. . . . Isus

Hristos, fiind Creator, este pe bunæ dreptate, numit Tatæl cerului

øi al pæmântului. . .; øi din moment ce toate creafliile au o calitate

veønicæ, El este numit foarte corect Tatæl Veønic al cerului øi al

pæmântului. . . .

12. [Un alt] sens în care Isus Hristos este privit ca ‘Tatæ’ are legæ-

turæ cu relaflia dintre El øi aceia care acceptæ Evanghelia Sa øi

devin astfel moøtenitori ai vieflii veønice.. . .

13. Prin supunerea faflæ de Evanghelie, mulfli oameni devin fii

atât ai lui Dumnezeu, cât øi ai lui Isus Hristos øi prin El, ca fii ai

Tatælui Sæu, se trimit multe revelaflii în aceastæ dispensaflie [vezi

D&L 11:28–30; 34:1–3; 35:1–2; 39:1–4; 45:7–8]. . . .

14. Prin naøterea din nou – aceea din apæ øi din Spirit– oamenii

pot deveni copii ai lui Isus Hristos. . . .

15. [Un alt] motiv pentru care i se aplicæ termenul ‘Tatæ’ lui Isus

Hristos, se gæseøte în faptul cæ în toate relafliile cu familia

Ciocænit (par. 2) – o bætaie

uøoaræ în geam

Exod (par. 3) – plecare în masæ

Cæruflaø (par. 3) – persoanæ

care conduce cærufla cu cai

sau boi

Limbæ (par. 3) – manieræ de

a se exprima în cuvinte

Fluent (par. 3) – foarte bine,

cu uøurinflæ

A expune (par. 4) – a preda

Congregaflii cu caracter per-
manent (par. 7) – ramuri sau

episcopii permanente

Mântuire (par. 8) – salvare
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umanæ, Isus Hristos L-a reprezentat øi încæ Îl reprezintæ în pute-

re øi autoritate pe Elohim, Tatæl Sæu. Acest lucru Îl fæcea Hristos

în starea Sa preexistenflialæ, premuritoare sau netrupeascæ, în

care era cunoscut ca Iehova; de asemenea, fæcea acest lucru când

avea trup de carne; øi în timpul lucrærii Sale printre spiritele færæ

trup din locaøul morflilor; øi din acea perioadæ în starea Sa învia-

tæ [vezi Ioan 5:43; 10:25, 30; 14:28; 17:11, 22; 3 Nefi 20:35; 28:10;

D&L 50:43]. Astfel, Tatæl i-a dat numele Sæu Fiului Sæu; øi Isus

Hristos a vorbit øi a slujit în øi prin numele Tatælui; øi în ceea ce

priveøte puterea, autoritatea øi dumnezeirea, cuvintele øi faptele

Sale erau øi vor fi cele ale Tatælui” („The Father and the Son: A

Doctrinal Exposition by the First Presidency and the Twelve“,

Improvement Era, aug. 1916, 935–937, 939–940).

16. În anul 1909, preøedintele Joseph F. Smith øi consilierii sæi din

Prima Preøedinflie au fæcut o declaraflie pentru a ræspunde între-

bærilor „referitoare la poziflia Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor

din Zilele din Urmæ . . . în legæturæ cu originea omului. . . .

17. … Întrebæm acum: Care era forma omului, în spirit øi în

trup, când a fost creat iniflial? La modul general, ræspunsul se dæ

în cuvintele alese ca text ale acestui tratat. ‘Dumnezeu a fæcut pe

om dupæ chipul Sæu.’ . . . De aceea, dacæ putem analiza forma

‘Tatælui duhurilor’, ‘Dumnezeul duhurilor oricærui trup’, vom

putea decosperi forma omului de la început. 

18. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este ‘imaginea claræ’ a per-

soanei Tatælui Sæu (Evrei 1:3). El a mers pe pæmânt ca fiinflæ

umanæ, ca un om perfect øi a ræspuns la întrebarea adresatæ Lui:

‘Cine M-a væzut pe Mine, a væzut pe Tatæl’ (Ioan 14:9). Chiar øi

numai acest lucru ar trebui sæ rezolve problema astfel încât orice

persoanæ cu o gândire bunæ øi evlavioasæ sæ înfleleagæ corect.

Concluzia este evidentæ, cæ dacæ Fiul lui Dumnezeu ar fi imagi-

nea claræ (øi aøa este) a persoanei Tatælui Sæu, atunci Tatæl Sæu

este în forma omului; pentru cæ aceasta a fost forma Fiului lui

Dumnezeu, nu numai înainte de naøterea în viafla muritoare ci øi

dupæ învierea Sa. . . . Atunci dacæ Dumnezeu a fæcut omul – pri-

mul om– dupæ chipul øi asemænarea Sa, El trebuie sæ–l fi fæcut

asemænætor lui Hristos øi prin urmare, asemænætor oamenilor

din timpul lui Hristos øi din prezent. . . .

19. Adam, marele nostru stræmoø, ‘primul om’ a fost, asemeni

lui Hristos, un spirit în pre-existenflæ øi asemeni lui Hristos øi-a

luat un trup, un trup de om, devenind astfel un ‘suflet viu’.

Doctrina pre-existenflei – revelatæ atât de clar, mai ales în zilele

din urmæ, revarsæ un râu minunat de luminæ asupra dilemei ori-

ginii omului care altfel ar fi ræmas un mister. Aratæ cæ omul, ca

spirit, a fost næscut din pærinfli cereøti øi cæ a crescut pânæ la

maturitate în casa veønicæ a Tatælui, înainte de a veni pe pæmânt

într-un trup temporal pentru a se supune unei experienfle în

viafla muritoare. Ne învaflæ cæ tofli oamenii au existat ca spirite

înainte în carne øi cæ tofli aceia care au locuit pe pæmânt dupæ

Adam au luat trupuri øi au devenit astfel suflete.

20. Unii cred cæ Adam nu a fost primul om de pe pæmânt øi cæ

prima fiinflæ umanæ a fost rezultatul unei dezvoltæri a unui regn

animal inferior. Totuøi acestea sunt teoriile oamenilor. Cuvântul

Domnului spune cæ Adam a fost ‘primul om dintre tofli oamenii’

(Moise 1:34) øi noi avem o datorie sfântæ cu privire la el pentru

cæ este pærintele rasei noastre. . . .

21. Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ,

bazându-se pe revelaflie divinæ, veche øi modernæ, proclamæ cæ

omul este un urmaø în linie directæ a divinitæflii. Dumnezeu

Însuøi este un om exaltat, perfecflionat, întronat øi suprem. . . . El

a fæcut mormolocii øi maimufla, leul øi elefantul; dar El nu le-a

creat dupæ chipul Sæu, nici nu le-a înzestrat cu gândire øi inteli-

genflæ asemænætoare celei a lui Dumnezeu” („The Origin of

Man”, Improvement Era, nov. 1909, pag.75, 77–78, 80–81).

22. [Profetul] Joseph Smith ne-a predat doctrina cæ un copil mic

care a murit se va ridica la înviere ca un copil; øi arætând spre

mama copilului færæ viaflæ, i-a spus: ‘Vei primi bucurie, plæcere øi

satisfacflie din creøterea acestui copil, dupæ învierea sa, pânæ ce

va ajunge la statura întreagæ a spiritului sæu.’ Existæ o întoarcere

a lucrurilor, existæ creøtere, existæ dezvoltare dupæ învierea din

morfli. Iubesc acest adevær. Vorbeøte sufletului meu despre

multæ bucurie, fericire øi recunoøtinflæ. Îi mulflumesc lui

Dumnezeu cæ ne-a revelat aceste principii” („Status of Children

in the Resurrection”, Improvement Era, mai 1918, pag. 571).

23. În anul 1915, preøedintele Joseph F. Smith øi consilierii sæi

din Prima Preøedinflie au compus o scrisoare „cætre preøedinflii

de flæruø, episcopii øi pærinflii din Sion”.

24. „Noi væ sfætuim øi væ îndemnæm sæ inaugurafli o ‘searæ de

familie’ care sæ fie valabilæ în toatæ Biserica, în timpul în care

taflii øi mamele îøi pot ajuta bæieflii øi fetele în jurul lor în casæ øi

sæ-i învefle Cuvântul Domnului. . . .

25. Dacæ sfinflii se supun acestui sfat, noi promitem cæ vor rezul-

ta multe binecuvântæri. Dragostea din familie øi supunerea faflæ

de pærinfli vor creøte. Credinfla se va dezvolta în inimile tinerilor

din Israel øi ei îøi vor aduna puterile pentru a combate influenfle-

le rele øi ispitele care-i înconjoaræ” („Home Evening”,

Improvement Era, iunie, 1915, pag. 733–734).
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26. „Omului care îøi petrece tinereflea în necredinflæ øi pæcat øi

care se întoarce pe calea dreptæflii mai târziu, îi lipseøte ceva.

Bineînfleles, Domnul respectæ pocæinfla sa øi este mult mai bine

ca un om sæ se întoarcæ mai târziu din pæcat decât sæ continue

sæ træiascæ toate zilele sale în pæcat, dar este clar cæ cea mai bunæ

parte din viafla øi tæria sa se pierd øi cæ ræmâne sæ-i ofere

Domnului o slujire særacæ. În cadrul pocæinflei târzii pentru gre-

øelile øi pæcatele tinereflii, apar regrete øi pæreri de ræu profunde

dar în slujirea Domnului în zilele viguroase ale adultului, este

alinare øi o ræsplatæ bogatæ” („A Lesson for the Boys”,

Improvement Era, feb. 1906, pag. 338).

27. Preøedintele Joseph F. Smith a notat un vis pe care l-a avut

când era tânær øi slujea în misiune:

28. „Am visat cæ eram într-o cælætorie øi simfleam cæ trebuia sæ

mæ græbesc. . . . Pânæ la urmæ, am ajuns la o casæ frumoasæ. . . .

Pe când treceam pe lângæ ea cât de repede puteam, am væzut un

afiø pe care scria ‘Baie.’ M-am întors repede øi am intrat în baie

øi mi-am spælat mâinile. Mi-am deschis traista pe care o aveam

cu mine øi am væzut acolo, o pereche de veøminte albe, curate. . .

. M-am îmbræcat cu ele. Apoi m-am græbit spre ceea ce pærea o

deschizæturæ sau o uøæ mare. Am ciocænit øi uøa s-a deschis, iar

omul care stætea acolo era profetul Joseph Smith. El s-a uitat la

mine cu puflin reproø øi primele cuvinte pe care le-a spus au

fost: ‘Joseph, ai întârziat.’ Eu am îndræznit totuøi sæ spun:

29. ‘Da, dar sunt curat – sunt curat!’

30. El mi-a strâns mâna, m-a tras înæuntru øi apoi a închis uøa”

(Gospel Doctrine, pag. 542).

31. Într-o zi, când Joseph F. Smith se întorcea acasæ din prima

misiune „dupæ ce mica companie de cærufle cælætorea o distanflæ

micæ øi oamenii îøi fæceau tabæra, un grup de oameni befli cælæ-

reau prin câmpie, blestemând, înjurând øi ameninflând cæ vor

omorî orice ‘mormon’ pe care-l vor întâlni. Soarta a hotærât ca

Josepf F. Smith sæ-i întâlneascæ întâi pe aceøti criminali. . . .

Joseph F. Smith se afla la o distanflæ micæ de tabæræ, adunând

lemne pentru foc când aceøti oameni au apærut cælare. Când i-a

væzut, a spus el, primul gând a fost de a face ce fæcuseræ ceilalfli

frafli, cæutând adæpost printre copaci øi fugind. Apoi, i-a venit

idea ‘De ce sæ fug de aceøti oameni?’ Cu acel gând în minte, el s-

a dus cu braflele pline de lemne, spre tabæræ. Când vroia sæ

depoziteze lemnele, unul dintre ticæloøi, având pistoale în

mâini, aræta spre tânærul vârstnic, înjura cum numai un pungaø

beat poate, declara cæ era datoria sa sæ-i extermine pe tofli ‘mor-

monii’ pe care-i întâlnea, l-a întrebat cu un glas puternic, supæ-

rat: ‘Eøti „mormon”?’

32. Færæ sæ ezite vreun moment,

øi uitându-se în ochii ticælosu-

lui, Joseph F. Smith i-a ræspuns

cu îndræznealæ: ‘Da, domnule.

Sunt mormon cu trup øi suflet.’

33. Ræspunsul fusese dat cu

îndræznealæ øi færæ nici un semn

de teamæ, lucru care l-a dezar-

mat pe bærbatul beligerant øi în

zæpæceala sa, el a apucat mâna

misionarului øi a spus:

34. ‘Suntefli . . Omul cel mai plæ-

cut pe care l-am întâlnit!

Strânge-mi mâna tinere prieten,

sunt fericit cæ væd un om care

apæræ convingerile sale.’

35. Joseph F. Smith a spus în anii care au urmat cæ el se aøtepta

sæ primeascæ încærcætura pistolului din mâna omului, dar nu

putea sæ procedeze altfel, deøi pærea cæ urma sæ moaræ. Acest

om, în mod evident, conducætorul bandei, a plecat înapoi cælare,

ceilalfli l-au urmat øi compania mormonæ nu a mai fost deranja-

tæ” (Joseph Fielding Smith, comp. Life of Joseph F. Smith, a 2-a ed.

[1969], 188–189.)

36. „Noi credem în credincioøie. Credem în toate adeværurile,

indiferent de subiectul la care se referæ. Nici o sectæ sau confe-

siune religioasæ din lume nu posedæ vreun principiu de adevær

pe care sæ nu-l acceptæm sau pe care sæ-l respingem. Suntem

dornici sæ primim toate adeværurile, din orice sursæ ar veni ele;

pentru cæ adeværul va ræmâne în picioare; adeværul va rezista.

Nici o credinflæ a omului, nici o religie a omului, nici o organiza-

flie religioasæ din întreaga lume nu se poate ridica deasupra ade-

værului. Adeværul trebuie sæ fie la baza formærii unei religii, sau

dacæ nu este în van øi îøi va împlini scopul. Spun cæ adeværul

este temelia, dedesubtul øi deasupra ei – øi stræbate în totalitate

aceastæ lucrare mæreaflæ a Domnului care a fost stabilitæ prin mij-

locirea lui Joseph Smith, profetul. Dumnezeu este de partea ei;

este lucrarea Sa, nu a acelui om; øi va reuøi indiferent cât de

mare va fi opoziflia” (în Conference Report, apr. 1909, pag. 7).

37. „Eu øtiu cæ Mântuitorul meu træieøte. Simt acest lucru prin

toate fibrele trupului meu. Sunt atât de sigur de acest lucru, cât

sunt øi de propria mea existenflæ. Nu pot fi mai sigur de faptul

cæ exist, decât sunt de faptul cæ Mântuitorul meu træieøte øi cæ

Dumnezeul meu træieøte, Tatæl Salvatorului Meu. Simt aceasta

în sufletul meu; sunt convertit la aceasta cu întreaga mea fiinflæ”

(Gospel Doctrine, pag. 69). 

Înflelegerea lecturii
Învæflæturile øi mærturia lui Joseph F. Smith

Studierea lecturii
Realizafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–D) când studiafli

„preøedintele Joseph F. Smith”. 

A desemna (par. 9) – a numi

Expunere (par. 9) – explicaflie

A afirmat (par. 9) – predat cu

claritate

Premuritoare (pag. 15) –

înainte de viafla pe pæmânt

A analiza (par. 17) – a afla

Stræmoø (par. 19) – pærinte

A creøte pânæ la maturitate
(par. 19) – a ajunge adult 

A locui (par. 19) – a træi 

Astfel (par. 19) – în modul

acesta

Primul (par. 20) – întâiul

Urmaø direct al divinitæflii
(par. 21) – descendent direct

al lui Dumnezeu

A înzestra (par. 21) – a bine-

cuvânta, a conferi

A creøte (par. 22) – a se îngriji

øi a face mare

Staturæ (par. 22) – mærimea

Inaugurare (par. 24) – începere

A înconjura (par. 25) – a tor-

tura, a îmbolnævi

Greøeli (par. 26) – prostii,

nebunie

Alinare (par. 26) – mângâiere

Veøminte (par. 28) – haine

Cu reproø (par. 28) – într-un

mod care corecteazæ cu

blândefle

A stræbate (par. 36) – umple

Mijlocire (par. 36) – eforturi

øi muncæ

Fibræ a trupului meu (par.

37) – parte a sufletului meu
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Recitifli viafla preøedintelui Smith

Studiafli viafla øi preøedinflia lui Joseph F. Smith øi facefli o listæ cu

vârsta pe care o avea când au avut loc urmætoarele evenimente: 

1. Tatæl sæu, Hyrum Smith, era în închisoarea Liberty (vezi, de

asemenea, D&L 121, titlu). 

2. Tatæl øi unchiul sæu, profetul Joseph Smith, au fost omorâfli

(vezi, de asemenea, D&L 135:1). 

3. A condus o cæruflæ pânæ în valea Salt Lake. 

4. A fost botezat de preøedintele Heber C. Kimball. 

5. A murit mama sa. 

6. A plecat în prima sa misiune. 

7. A fost rânduit apostol. 

8. S-a cæsætorit cu prima soflie. 

9. Declaraflia oficialæ 1 a fost acceptatæ de Bisericæ. 

10. A primit viziunea înregistratæ în Doctrinæ øi legæminte 138. 

11. A murit. 

Gæsifli exemple

Preøedintele Joseph F. Smith a scris: „Pentru a fi sfânt din zilele

din urmæ este nevoie sæ sacrifici dorinfle øi plæceri lumeøti; este

nevoie de fidelitate, tærie de caracter, dragoste faflæ de adevær,

integritate faflæ de principii øi o dorinflæ mare de a vedea marøul

triumfal al adeværului” („Principle, Not Popularity”, Improvement
Era, iulie, 1906, pag. 733). Dafli trei exemple din viafla sa care

aratæ cæ el a fost un adeværat sfânt din zilele din urmæ. 

Facefli o listæ

Din diagrama vieflii øi preøedinfliei preøedintelui Joseph F. Smith

(pag. 186), facefli o listæ cu datele în care a fost organizat semina-

rul prima datæ, când Biserica a adoptat programul Cercetaøilor

øi când a fost inauguratæ seara de familie. Scriefli cum pot fiecare

dintre acestea sæ ajute familiile øi persoanele sæ reziste sau sæ

evite în prezent, ispitele din lume. 

Primele clase de seminar s-au flinut în Grantite Seminary din
Salt Lake City. 

C

B

A Meditafli la învæflæturile sale

Recitifli învæflæturile preøedintelui Joseph F. Smith din paragrafe-

le 9–37 øi ræspundefli la urmætoarele întrebæri: 

1. Cine i-a vorbit Emmei Smith în Doctrinæ øi legæminte 25:1 –

Tatæl Ceresc sau Isus Hristos? 

2. Care sunt câteva diferenfle pe care Dumnezeu le-a fæcut între

om øi toate celelalte forme de viaflæ animalæ? 

3. Copiii mici care mor vor fi la înviere copii sau adulfli? 

4. Care sunt unele dintre binecuvântærile promise pentru flinerea

serii de familie? 

5. De ce sunt anii tinereflii o parte atât de importantæ din viaflæ øi

în ce fel pot fi ei irosifli? 

„O revelaflie glorioasæ i-a fost
datæ preøedintelui Joseph F.
Smith referitor la munca celor
credincioøi în lumea spiritelor.
Pe 3 octombrie 1918, în timp ce
preøedintele Smith medita asu-
pra ispæøirii lui Isus Hristos, el
øi-a deschis Biblia øi a citit din
1 Petru 3:18–20 øi 4:6 despre
predica Salvatorului cætre spiri-
tele din închisoare. În timp ce
medita asupra acelor pasaje,

Spiritul Domnului a venit deasupra sa øi el a væzut într-o
viziune ‘oøtirile morflilor’ care erau adunate în lumea spiri-
telor. El L-a væzut pe Salvator apærând printre ei øi predi-
când Evanghelia celor credincioøi. Lui i-a fost arætat cæ
Domnul le-a dat altora sarcina de a continua munca de pre-
dicare øi cæ vârstnicii credincioøi din actuala dispensaflie vor
predica øi ei celor morfli dupæ pæræsirea vieflii muritoare.
Astfel, tofli morflii pot fi mântuifli. 

Aceastæ ‘viziune a mântuirii morflilor’ a fost prezentatæ de
preøedintele Smith Primei Preøedinflii øi Celor Doisprezece,
care au acceptat-o ca revelaflie în unanimitate. În anul 1976,
aceastæ revelaflie a fost adæugatæ oficial la lucrærile canonice
ale Bisericii øi la scurt timp dupæ aceea, a fost desemnatæ ca
secfliunea 138 din Doctrinæ øi legæminte” (Church History

in the Fulness of Times, pag. 493). 

Doctrinæ øi 
legæminte 138

Viziune despre învierea morflilor

D
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Înflelegerea scripturilor
Doctrinæ øi legæminte 138

Studierea scripturilor
Realizafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) când studiafli

Doctrinæ øi legæminte 138. 

Compunefli o scrisoare

Imaginafli-væ cæ suntem în anul 1928, luna octombrie øi îi scriefli

unui prieten, explicându-i evenimentele care au precedat viziu-

nea preøedintelui Joseph F. Smith. Includefli un paragraf despre

ce fæcea preøedintele Smith înainte øi în timpul viziunii, un scurt

rezumat al viziunii øi ce ne învaflæ Doctrinæ øi legæminte 138:1–6,

11, 28–29 despre pregætirea pentru a primi revelaflie de la

Dumnezeu. 

Ce a aflat preøedintele Smith? 

Ræspundefli la urmætoarele întrebæri, folosind ce afli învæflat din

Doctrinæ øi legæminte 138: 

1. Unde s-a dus Isus Hristos între moartea Sa øi înviere, din ceea

ce ne învaflæ 1 Petru 3:18–20 øi 4:6 (vezi D&L 138:7–10)? 

2. Ce alte lucruri ne spune Doctrinæ øi legæminte 138:11–22 des-

pre aceia pe care i-a vizitat Salvatorul øi aceia pe care nu i-a

vizitat? 

3. Ce întrebæri a adresat preøedintele Smith despre vizita lui Isus

în lumea spiritelor? Ce ræspuns a primit? (Vezi v. 25–37.)

4. Ce a aflat preøedintele Smith despre importanfla templelor?

(vezi v. 50–60).

O congregaflie vastæ de credincioøi

1. Din Doctrinæ øi legæminte 138: 38–52, facefli o listæ cu numele

oamenilor care au murit pe care preøedintele Smith i-a væzut

în lumea spiritelor. Explicafli ce s-a întâmplat cu ei. 

C

B

A

A reflecta (par. 2) – a se

gândi, a medita

Mântuire (par. 2) – salvare

Manifestatæ (par. 3) – arætatæ

S-a întors (pag. 5) – a venit

înapoi

Vechime (v. 5) – strævechi,

iniflial, de la început

Înviat (v. 7) – readus la viaflæ

Similar (v. 13) – asemænare

sau comparare

Venirea (v. 16) – sosirea

fiærâna adormitæ (v. 17) –

trup fizic mort

Vorbea (v. 18) – discuta

S-au murdærit (v. 20) – au

ales sæ træiascæ în pæcat

A radia (v. 24) – a emana glo-

rie, luminæ

A încerca (v. 25) – a se strædui

A împuternici (v. 30) – a da

permisiune

Botezul în numele altora (v.

33) – botezuri fæcute de cætre

cei vii în numele celor morfli

A petrece timp (v. 36) – a

cælætori

A prefigura (v. 48) – a sugera

înainte

A depune mærturie (v. 60) – a

mærturisi

2. Facefli o listæ din versetele 53–56 cu numele oamenilor din

istoria Bisericii pe care preøedintele Smith i-a væzut în lumea

spiritelor øi scriefli ce a „observat” preøedintele Smith la ei. 

3. Facefli o listæ cu cinci nume de oameni despre care credefli cæ

ar fi fost în „vasta adunare” (vezi v. 39, 49).

4. Facefli o listæ cu nume øi expresii care descriu oamenii menflio-

nafli în versetele 38-56 øi facefli o listæ cu modurile în care voi

putefli fi mai asemænætori lor. 

Preøedintele James E. Faust, consilier în Prima Preøedinflie,
a spus: „Heber J. Grant a fost primul preøedinte al Bisericii
pe care am avut privilegiul sæ-l întâlnesc. El a fost cu adevæ-
rat un om mare. Noi l-am admirat pentru cæ o parte din
tæria sa era hotærârea sa puternicæ de a fi mai bun”.
Preøedintele Faust a continuat sæ explice cum, atunci când
era bæiat, Heber J. Grant nu putea sæ arunce o minge de
baseball, scria urât øi nu putea sæ cânte o notæ muzicalæ.
„Exersând toatæ viafla, El a îmbunætæflit felul sæu de a cânta,
dar nu s-a descurcat atât de bine ca în baseball øi caligrafie,
pe care le stæpânea foarte bine. Preøedintele Grant avea un
citat favorit din Ralph Waldo Emerson, dupæ care a træit:
’Lucrul pe care insistæm sæ-l facem devine mai uøor de fæcut;
nu se schimbæ natura lucrului în sine, ci puterea noastræ de
a-l înfæptui creøte’ ” (în Conference Report, apr. 2000, pag.
56–57; sau Ensign, mai, 2000, pag. 44–45). Hotærârea sa de
a fi mai bun i-a adus binecuvântæri preøedintelui Grant pe
tot parcursul vieflii sale. 

Preøedintele
Heber J. Grant 

Hotærât sæ-I slujeascæ Domnului
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Vârstnicul John Longden, care era asistent în Cvorumul
celor Doisprezece Apostoli, a împærtæøit o experienflæ pe care
i-a spus-o vârstnicul Clifford E. Young, care era øi el asis-
tent în Cvorumul celor Doisprezece Apostoli: „Cu trei sau
patru sæptæmâni înainte de a muri [preøedintele Grant], fra-
tele Young se afla în vizitæ în casa lui. Preøedintele Grant a
oferit aceastæ rugæciune: ’O, Doamne, binecuvânteazæ-mæ sæ
nu-mi pierd mærturia øi sæ [pot fi] credincios pânæ la sfâr-
øit!” (în Conference Report, oct. 1958, pag. 70).

VIAfiA SA (1856–1945) 

1856 S-a næscut pe 22 noiembrie în 

Salt Lake City, fiu al lui 

Jedediah Morgan Grant øi al 

Rachel Ridgeway Ivans Grant. 

Tatæl sæu, un consilier al 

preøedintelui Brigham 

Young, a murit nouæ ani 

mai târziu. 

1872 La vârsta de 16 ani, a 

terminat liceul øi a început o 

carieræ în afaceri bancare

1877 La vârsta de 20 de ani, s-a cæsætorit cu Lucy

Stringham pe 1 noiembrie, ea a murit în anul 1893

1880 La vârsta de 23 de ani, a fost chemat ca preøedin-

te de flæruø

1882 La vârsta de 25 de ani, a fost rânduit apostol de

cætre preøedintele George Q. Cannon, consilier în

Prima Preøedinflie

1883–84 Între vârstele de 26–27 de ani, a slujit într-o

misiune pentru indienii americani

1901–1906 Între vârstele de 43–48, a slujit ca preøedinte de

misiune în Japonia, apoi ca preøedinte al misiuni-

lor britanice øi europene

1916 La vârsta de 60 de ani, a devenit preøedintele

Cvorumului celor Doisprezece Apostoli

1918 La vârsta de 62 de ani, a fost susflinut ca preøe-

dinte al Biserici dupæ moartea preøedintelui

Joseph F. Smith

1945 A murit la vârsta de 88 de ani, pe 14 mai, în

Salt Lake

PREØEDINfiIA SA (1918–1945) 

1919, 1923, 1927 A dedicat templele din Hawai, Alberta øi

Arizona

1924 A fost fæcutæ prima transmisiune radio a unei

conferinfle generale

1925 A fost organizatæ prima misiune din America de

Sud

1926 A început programul de institut al religiei

1930 Biserica a særbætorit a suta aniversare (au fost

aproximativ 670.000 membri) 

1936 A organizat programul de bunæstare al Bisericii

1941–1944 A început programe pentru a-i ajuta pe membrii

Bisericii care satisfæceau serviciul militar în tim-

pul Celui de-al doilea ræzboi mondial

Viafla preøedintelui Heber J. Grant
1. „Cu puflin timp înainte de moartea sa în luna noiembrie 1918,

preøedintele Joseph F. Smith l-a luat de mânæ pe Heber J. Grant,

care era atunci preøedintele Celor Doisprezece øi i-a spus:

‘Domnul sæ te binecuvânteze, bæiatul meu, Domnul sæ te bine-

cuvânteze, pentru cæ tu ai primit o responsabilitate mare.

Aminteøte-fli mereu cæ aceasta este lucrarea Domnului, nu a

omului. Domnul este mai mærefl decât orice om. El øtie pe cine

vrea ca sæ-I conducæ Biserica Sa øi nu face niciodatæ vreo greøea-

læ’ [„Editorial” Improvement Era, nov. 1936, pag. 692]. Heber J.

Grant a devenit al øaptelea preøedinte al Bisericii la vârsta de 62

de ani, dupæ ce a slujit ca apostol din anul 1882. 

2. Când era tânær øi pe tot parcursul vieflii sale, Heber a arætat o

hotærâre neobiønuitæ de a-øi atinge scopurile. Fiind singurul

copil la pærinfli øi crescut de o mamæ ræmasæ væduvæ, el era oare-

cum flinut deoparte de activitæflile celorlalfli bæiefli de vârsta sa.

Când a încercat sæ se înscrie în echipa de baseball, el a fost

tachinat pentru stângæcia sa øi lipsa sa de îndemânare øi nu a

fost acceptat în echipæ. În loc sæ se descurajeze, el a petrecut

multe ore exersând persistent aruncarea mingii øi pânæ la urmæ

a devenit membru al unei alte echipe care a câøtigat câteva cam-

pionate locale. 

3. Când era bæiat, a vrut sæ devinæ bibliotecar, pentru cæ a aflat

cæ era o slujbæ mai bine plætitæ decât slujba sa de a lustrui pan-

tofi. În acele zile, pentru a fi bibliotecar trebuia sæ ai abilitæfli

caligrafice, dar scrisul sæu era atât de urât, încât doi dintre prie-

tenii sæi i-au spus cæ seamænæ cu urmele pe care le lasæ ghearele

de gæinæ. Încæ o datæ, nu s-a læsat descurajat, ci a petrecut multe

ore exersându-øi caligrafia. El a devenit cunoscut pentru abilita-

tea sa de a scrie frumos, a predat caligrafia la universitate øi era

chemat deseori pentru a scrie documente importante. El a fost

un exemplu bun pentru mulfli oameni care au væzut hotærârea sa

de a face tot ce putea pentru a-I sluji Domnului øi oamenilor din

jurul lui. 

4. Preøedintele Grant a fost un om de afaceri înflelept øi de suc-

ces, ale cærui capacitæfli l-au ajutat sæ conducæ Biserica printr-o

crizæ financiaræ mondialæ øi sæ depæøeascæ problemele personale

care au urmat dupæ aceasta. El credea cu fermitate în a se între-

fline singur øi în a-øi pune încrederea în Domnul øi în munca sa

asiduæ øi nu în guvern. El a binecuvântat multe persoane nevo-

iaøe cu banii pe care-i câøtiga. 

5. „În anii 1930, sfinflii, asemeni multor oameni din lume, se con-

fruntau cu øomaj øi særæcie în timpul Marei Crize. În anul 1936,

preøedintele Grant a înfiinflat un program de bunæstare al

Bisericii, ca urmare a unei revelaflii de la Domnul pentru a-i

ajuta pe cei aflafli în nevoi øi pe tofli membrii sæ se poatæ întrefline
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singuri. Prima Preøedinflie a spus despre acest program: ‘Scopul

nostru principal este de a iniflia, cât de mult posibil, un sistem în

cadrul cæruia sæ se înlæture lenea, ræul fæcut de ajutorul financiar

de la stat sæ fie abolit øi independenfla, munca, cumpætarea øi

respectul de sine sæ fie din nou aduse poporului nostru.

Obiectivul Bisericii este de a-i ajuta pe oameni sæ se ajute sin-

guri. Munca trebuie reîntronatæ ca fiind principiul care ne

guverneazæ vieflile øi calitatea de membru al Bisericii’ [Prima

Preøedinflie, în Conference Report, oct. 1936, pag. 3].

6. „Vârstnicul Albert E. Bowen, care era membru al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli], a accentuat: ‘Obiectivul real pe ter-

men lung al Planului de Bunæstare este de a clædi caracterul

membrilor Bisericii, a celor care oferæ øi a celor care primesc, sal-

vând tot ce este mai bun înæuntrul lor øi fæcând sæ înfloreascæ øi

sæ dea roade potenfliala bogæflie a spiritului’ [The Church Welfare
Plan (Gospel Doctrine course of study, 1946), pag. 44]. 

7. „În anul 1936 s-a înfiinflat un Comitet General pentru

Bunæstare pentru a supraveghea eforturile de bunæstare ale

Bisericii. Harold B. Lee, preøedintele flæruøului Pionierilor, a fost

director administrativ al comitetului. Mai târziu, au fost con-

struite magazinele Deseret Industries pentru a-i ajuta pe øomeri

øi pe aceia care aveau un handicap øi au fost formate ferme øi

proiecte de producflie pentru a-i ajuta pe cei aflafli în nevoi.

Programul de bunæstare continuæ sæ binecuvânteze mii de

oameni øi în prezent, atât membri ai Bisericii care sunt în nevoi,

cât øi alte persoane din întreaga lume care sunt în situaflii grele.

[Pentru mai multe informaflii, vezi Glen L. Rudd, Pure Religion:
The Story of Church Welfare Since 1930 (1995).] 

8. „În timp ce munca misionaræ continua øi transmitea pace,

preøedintele Grant era mijlocitor într-o convertire foarte neobiø-

nuitæ. Vicenzo di Francesca, un predicator italian de religie,

mergea pe o stradæ din New York City spre biserica sa, când a

væzut o carte færæ coperfli într-un butoi plin de cenuøæ. El a luat

cartea, i-a ræsfoit paginile øi a væzut pentru prima datæ numele

Nefi, Mosia, Alma øi Moroni. El a simflit un imbold de a citi car-

tea, deøi nu-i cunoøtea titlul sau originea, precum øi de a se ruga

pentru a afla dacæ ceea ce scrie în ea este adeværat. Dupæ ce a

fæcut aceasta, a spus el, ‘un spirit de bucurie, ca øi cum aø fi

gæsit ceva preflios, extraordinar, a adus mângâiere sufletului

meu øi mi-a dat o fericire pe care limbajul uman nu poate avea

cuvinte pentru a o descrie’. El a început sæ predea membrilor

bisericii sale principiile aflate în carte. Conducætorii bisericii sale

l-au mustrat pentru cæ a fæcut aceasta øi chiar l-au îndrumat sæ

ardæ cartea, lucru pe care el a refuzat sæ-l facæ. 

9. El s-a întors mai târziu în Italia, unde, în anul 1930, a aflat cæ

acea carte era publicatæ de Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor

din Zilele din Urmæ. A trimis o scrisoare Bisericii din Utah care

i-a fost înaintatæ preøedintelui Grant. Preøedintele Grant i-a tri-

mis un exemplar al Cærflii lui Mormon în italianæ øi i-a dat pre-

øedintelui misiunii europene numele lui. Dificultæflile din

perioada ræzboiului l-au împiedicat mulfli ani pe Vincenzo sæ fie

botezat, dar el a reuøit pânæ la urmæ sæ devinæ membru al

Bisericii pe 18 ianuarie 1951, fiind prima persoanæ botezatæ din

insulele Siciliei. Cinci ani mai târziu, el a fost înzestrat în tem-

plul elveflian. [Vezi Vincezo di Francesca, „I Will Not Burn the

Book!” Ensign, ian. 1988, pag. 18.]

10. „Pe 6 mai 1922, preøedintele

Grant a dedicat prima staflie

radio a Bisericii. Doi ani mai

târziu, staflia a început sæ trans-

mitæ sesiuni de la conferinfla

generalæ, permiflând multor

membri ai Bisericii sæ asculte

mesajul autoritæflilor generale.

Nu peste mult timp, în luna

iulie 1929, corul Tabernacolului

a transmis pe calea undelor pri-

mul program muzical, Music
and Spoken Word, o transmisiune a muzicii de inspiraflie øi a

mesajelor vorbite. Acest program a continuat sæ fie transmis în

fiecare sæptæmânæ pânæ în prezent. 

11. „Preøedintele Grant a murit pe 14 mai 1945. Cei 27 de ani de

slujire ca preøedinte al Bisericii au fost depæøifli ca perioadæ,

doar de anii de slujire ai lui Brigham Young” (Our Heritage, pag.

107–110). 

Înflelegerea lecturii
Viafla preøedintelui Heber J. Grant

Crescut (par. 2) – educat

Marea crizæ (par. 5) – o

perioadæ de mare særæcie din

întreaga lume

A se întrefline singur (par. 5)

– a putea sæ aibæ grijæ de ei

înøiøi

Lene (par. 5) – trândævie

Ajutor financiar de la stat
(par. 5) – bani primifli pe

degeaba øi servicii din partea

guvernului

Distrus (par. 5) – sfârøit, ter-

minat

Reîntronat (par. 5) – întors la

putere

Potenflial (par. 6) – posibil

Greu (par. 7) – særac, împo-

værat

A adus mângâiere (par. 8) – a

alinat
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Învæflæturile øi mærturia lui Heber J. Grant

13. În timpul Celui Dde-al doilea Ræzboi Mondial, mulfli membri

ai Bisericii din diferite nafliuni au fost nevoifli sæ se ducæ la ræz-

boi, uneori, luptând unii împotriva altora. Într-o declaraflie care

a fost cititæ la conferinfla generalæ din anul 1942, luna aprilie,

preøedintele Heber J. Grant øi consilierii sæi din Prima

Preøedinflie au spus: 

14. „Evanghelia lui Isus Hristos este o Evanghelie a dragostei, a

pæcii øi a îndurærii, a îngæduinflei øi a iertærii, a bunætæflii øi a fap-

telor bune, a milosteniei øi dragostei fræfleøti. . . .

15. Ura nu poate avea loc în sufletele celor credincioøi. . . .

16. … Ura este næscutæ din Satana, dragostea este vlæstar al lui

Dumnezeu. Trebuie sæ gonim ura din inimile noastre, fiecare

dintre noi øi sæ nu-i permitem sæ intre din nou. . . .

17. De o sutæ de ani, Biserica a fost condusæ de urmætoarele

principii: [Citat din Doctrinæ øi legæminte 134:1–6, 8.] 

18. „Supuøi acestor principii, membrii Bisericii au simflit întot-

deauna obligaflia de a veni în apærarea flærii lor atunci când se

fæcea o chemare la arme. . . .

19.... În acest ræzboi, au murit oameni credincioøi din Bisericæ,

pe ambele câmpuri, unii dând dovadæ de mare eroism, pentru

salvarea patriei lor. În toate acestea, oamenii noøtri au slujit cu

loialitate flærii ai cærei cetæfleni erau sau supuøi ai principiilor

despre care am discutat deja. . . .

20.... Când . . . legea constituflionalæ, supusæ . . . principiilor [pre-

date în Doctrinæ øi legæminte 98:4–7], cheamæ bærbaflii din

Bisericæ la serviciul militar din orice flaræ cæreia ei îi datoreazæ

supunere, cea mai mare datorie civicæ cere ca ei sæ vinæ în

întâmpinarea acelei chemæri. Dacæ dau ascultare acelei chemæri

øi se supun celor care-i comandæ, ei vor lua vieflile celor care

luptæ împotriva lor, færæ a fi criminali. . . .

21. Întreaga lume este în mijlocul unui ræzboi care se pare cæ

este cel mai mare din toate timpurile. Aceastæ Bisericæ este ræs-

pânditæ în toatæ lumea. Membrii ei devotafli se aflæ în amândouæ

taberele. Ei sunt instrumente nevinovate ale ræzboiului dintre

suveranitæflile lor. De fiecare parte, ei cred cæ se luptæ pentru

familie, flaræ øi libertate. De fiecare parte, fraflii noøtri se roagæ

aceluiaøi Dumnezeu, în acelaøi nume, pentru victorie. Nu pot

avea dreptate amândouæ taberele; poate nici una dintre ele nu

are dreptate. Dumnezeu va rezolva aceasta la timpul ales de

12. În anul 1925, preøedintele Heber J.

Grant øi consilierii sæi din Prima

Preøedinflie au oferit urmætoarea

declaraflie cu privire la jocurile de

noroc: „Biserica s-a opus øi se

opune invariabil jocurilor de noroc

de orice fel. Se opune oricærui joc

care implicæ riscuri, ocupaflii sau

oricærei aøa-numite afaceri, care ia

bani de la o persoanæ care îi posedæ,

færæ a da înapoi contravaloarea acesto-

ra. Se opune tuturor practicilor a cæror

tendinflæ este de a încuraja spiritul de spe-

culaflie nesæbuitæ øi în mod deosebit acelora care

tind sæ degradeze sau sæ slæbeascæ standardele morale înalte pe

care le-au menflinut membrii Bisericii noastre øi ai comunitæflii

noastre, în general” (citat în „Gambling” Improvement Era, sept.

1926, pag.1100).

El øi în modul suveran în care face El dreptate øi va îndrepta

conflictul. . . .

22. Tinerilor noøtri care merg sæ slujeascæ, indiferent cui øi unde

slujesc, le spunem sæ træiascæ curat, sæ flinæ poruncile Domnului,

sæ se roage mereu la El øi sæ pæstreze în ei adeværul øi credincio-

øia, sæ træiascæ dupæ cum se roagæ øi atunci, orice li s-ar întâmpla,

Domnul va fi de partea lor øi nu li se va întâmpla nimic care sæ

nu aducæ onoare øi glorie lui Dumnezeu, precum øi salvarea øi

exaltarea lor” (în Conference Report, apr. 1942, pag. 90–91, 93–96).

23. Væ las mærturia mea cæ Dumnezeu træieøte, cæ Isus este

Hristosul, cæ Joseph Smith a fost øi este un profet al lui

Dumnezeu. . . . De unde øtiu? Øtiu aceasta la fel de bine cum

øtiu cæ în seara aceasta, eu stau în fafla dumneavoastræ. La fel

cum øtiu cæ existæ cælduræ; cæ existæ frig; la fel cum øtiu ce e

bucuria; øi tristeflea øi væ spun în ceasul de întristare, în ceasul

de încercare, în ceasul morflii, Dumnezeu a auzit øi a ræspuns la

rugæciunile mele; øi øtiu cæ El træieøte. Væ las aceastæ mærturie”

(„Farewell Address of Apostole Heber J. Grant”, Improvement
Era, iulie 1901, pag. 691). 

Înflelegerea lecturii
Învæflæturile øi mærturia lui Heber J. Grant

Studierea lecturiis
Realizafli activitæflile A øi B când studiafli „preøedintele Heber J.

Grant”. 

Stabilifli douæ scopuri

1. Studiafli paragrafele 1–11 øi facefli o listæ cu cinci realizæri ale

preøedintelui Heber J. Grant despre care credefli cæ sunt

importante. 

2. Scriefli un paragraf scurt despre cum credefli cæ a reuøit el sæ

realizeze acele sarcini øi provocærile dificile pe care le-a depæ-

øit pentru a le realiza. 

3. Scriefli douæ scopuri pe care afli vrea sæ le realizafli øi descriefli

dificultæflile care credefli cæ vor apærea în calea realizærii lor.

Explicafli ce planificafli sæ facefli pentru a væ împlini scopurile

øi cât timp credefli cæ va fi necesar pentru aceasta. 

A

Se opune invariabil (par. 12)

– este împotrivæ øi nu se

schimbæ

Îndurare (par. 14) – ræbdare

Întreg (par. 21) – complet

Suveranitæfli (par. 21) – flæri

Suveran (par. 21) – suprem

Vi se întâmplæ (par. 22) –

vine asupra voastræ
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Îndrumare pentru a lua decizii 
importante

Citifli situafliile urmætoare øi aflafli apoi care învæflæturæ sau mær-

turie a preøedintelui Heber J. Grant s-ar aplica cel mai bine fie-

cærei situaflii. De asemenea, explicafli ce credefli cæ ar trebui sæ

facæ persoana din fiecare situaflie øi de ce. 

1. Cea mai bunæ prietenæ a Oliviei a fost omorâtæ recent într-un

accident de maøinæ. Ea este supæratæ øi se întreabæ dacæ

Dumnezeu existæ cu adeværat. 

2. James se gândeøte sæ cumpere un bilet la loterie, care îi poate

aduce un câøtig de un milion de dolari. Lui i-ar trebui acei

bani. 

3. Stephen este soldat în armatæ în timpul unui ræzboi. Lui îi

este teamæ cæ va trebui sæ omoare soldafli inamici. 

4. Maria nu reuøeøte sæ-øi gæseascæ o slujbæ. Ea decide cæ ar fi

mai uøor sæ cearæ lunar un ajutor financiar de la guvern, pen-

tru ca sæ nu mai fie nevoitæ sæ lucreze. 

Preøedintele Thomas S. Monson, un consilier în Prima
Preøedinflie, a împærtæøit urmætoarea povestire despre preøe-
dintele George Albert Smith: „Junius Burt din Salt Lake
City, un om care a lucrat mult timp în Departamentul pen-
tru stræzi, a relatat o experienflæ emoflionantæ øi plinæ de
inspiraflie. El a declarat cæ într-o dimineaflæ rece de iarnæ,
echipa care curæfla stræzile, din care fæcea øi el parte, îndepær-
ta bucæfli mari de gheaflæ de la rigola stræzilor. Echipa nor-
malæ era însoflitæ de muncitori temporari care aveau nevoie
disperatæ sæ lucreze. Unul dintre aceøtia purta numai un
pulover subflire øi îi era frig. Un bærbat zvelt cu o barbæ bine
îngrijitæ a oprit echipa øi i-a spus muncitorului: ‘Ai nevoie
de mai mult decât acel pulover într-o dimineaflæ ca aceasta.
Unde este haina ta?’ Omul a ræspuns cæ nu avea nici o
hainæ. Vizitatorul øi-a dat atunci jos haina, i-a dat-o bærba-
tului øi a spus: ‘Haina aceasta e a ta. Este din lânæ groasæ
øi îfli va fline de cald. Eu lucrez pe partea cealaltæ a stræzii.’
Era strada Templului, de la sud. Bunul samaritean care a
intrat în Clædirea Administrativæ a Bisericii, færæ hainæ pen-
tru a merge la slujba sa, era preøedintele George Albert
Smith al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din
Urmæ. Actul sæu de generozitate a arætat cæ avea o inimæ
blândæ. Cu siguranflæ el era pæzitorul fraflilor sæi” (în
Conference Report, mar.– apr: 1990, pag 62; sau Ensign

mai, 1990, pag. 47). 

Preøedintele
George Albert Smith

Un slujitor nobil

B

Viafla preøedintelui George Albert Smith
1. „George Albert Smith i-a succedat lui Heber J. Grant, deve-

nind preøedinte al Bisericii. Preøedintele Smith a cærui viaflæ a

fost un exemplu de bucurie care se aflæ în træirea în acord cu

Evanghelia, a depus mærturie: ‘Fiecare fericire øi fiecare bucurie

care øi-au meritat numele, au fost rezultatul flinerii poruncilor

lui Dumnezeu øi pæstrarea indicafliilor øi sfatului Sæu’ [în

Conference Report, apr. 1948, pag. 162].

2. „Supunerea faflæ de poruncile lui Dumnezeu øi de sfatul con-

ducætorilor Bisericii a fost un model de credincioøie în familia

preøedintelui Smith, timp de generaflii. El a fost numit dupæ

bunicul sæu din partea tatælui, George A. Smith, care a fost vær

al profetului Joseph øi consilier al preøedintelui Brigham Young.

Tatæl lui George Albert, John Henry Smith, a slujit în Prima

Preøedinflie sub conducerea lui Joseph F. Smith. La vârsta de 33

VIAfiA SA (1870–1951) 

1870 S-a næcut pe 4 aprilie, fiu 

al lui John Henry Smith øi 

al Sarei Farr Smith, în Salt 

Lake City

1891 La vârsta de 21 de ani, a slujit 

într-o misiune în partea de 

sud din Utah

1892 La vârsta de 22 de ani, s-a 

cæsætorit cu Lucy Emily 

Woodruff, ea a murit în anul 1937

1892–1894 Între vârstele de 22–24 de ani, a slujit într-o

misiune în sud-estul Statelor Unite, iar soflia sa,

Lucy, l-a însoflit în lucrarea sa 

1903 La vârsta de 33 de ani, a fost rânduit apostol de

cætre preøedintele Joseph F. Smith

1919–1921 Între vârstele de 49–51 de ani, a slujit ca preøedin-

te al misiunii europene

1921 La vârsta de 51 de ani, a devenit conducætor al

programului Tinerilor bæiefli din Bisericæ

1943 La vârsta de 73 de ani, a devenit preøedintele

Cvorumului celor Doisprezece Apostoli

1945 La vârsta de 75 de ani, a fost susflinut ca preøe-

dinte al Bisericii dupæ moartea preøedintelui

Heber J. Grant

1951 A murit în vârstæ de 81 de ani, de ziua sa, pe 4

aprilie, în Salt Lake City

PREØEDINfiIA SA (1945–1951) 

1945 A început sæ trimitæ misionari în multe pærfli ale

lumii unde nu putuseræ sæ meargæ înainte din

cauza Celui de-al Doilea Ræzboi Mondial; a dedi-

cat templul din Idaho Falls, Idaho

1946 A început sæ trimitæ mâncare øi alte provizii sfin-

flilor din Europa care sufereau în urma Celui de-

al Doilea Ræzboi Mondial

1950 A început programul seminarului de dimineaflæ
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de ani, George Albert Smith a fost chemat în Cvorumul Celor

Doisprezece. Din anul 1903 pânæ în 1910, John Henry øi George

Albert, au slujit împreunæ în Cvorumul celor Doisprezece, fiind

singura datæ din aceastæ dispensaflie când un tatæ øi un fiu au

slujit împreunæ în acel cvorum. 

3. Cei 42 de ani de slujire ai lui George Albert Smith în cadrul

Cvorumului celor Doisprezece, au fost plini de slujire nobilæ, în

ciuda perioadelor cu probleme de sænætate. Avea probleme cu

ochii din cauza acfliunii soarelui din timpul examinærii amænun-

flite a locului pentru calea feratæ din Utah, iar operaflia nu a reu-

øit sæ-i corecteze vederea scæzutæ. Presiunea crescândæ øi nevoile

din timpul sæu i-au slæbit trupul plæmând øi în anul 1900, s-a

præbuøit din cauza epuizærii. Ordinul doctorului de odihnæ

completæ i-a mæcinat încrederea în sine, a creat sentimente de

neputinflæ øi a agravat tensiunea. 

4. În aceastæ perioadæ dificilæ, George a avut un vis în care a

væzut o pædure frumoasæ lângæ un lac mare. Dupæ ce a mers o

bunæ bucatæ de drum prin pædure, el l-a recunoscut pe bunicul

sæu iubit, George A. Smith, venind spre el. George, s-a græbit

spre el, dar când bunicul sæu s-a apropiat, s-a oprit øi i-a spus:

‘Aø vrea sæ øtiu ce ai fæcut cu numele meu.’ Prin mintea lui

George a trecut o panoramæ a vieflii sale øi a ræspuns cu umilin-

flæ: ‘Nu am fæcut niciodatæ nimic cu numele tæu de care sæ-fli fie

ruøine.’ Acest vis i-a redat vigoarea spiritului øi trupului lui

George øi el a putut sæ se întoarcæ repede la muncæ. Mai târziu,

el a descris experienfla ca pe un punct decisiv din viafla sa

[George Albert Smith, Sharing the Gospel with Others, sel. Preston

Nibley (1948), pag. 110–112]. 

5. În timpul administrafliei preøedintelui George Albert Smith,

care a durat din anul 1945 pânæ în anul 1951, numærul membri-

lor bisericii s-a ridicat la un milion; templul din Idaho Falls,

Idaho, a fost dedicat; øi munca misionaræ a fost reluatæ dupæ Cel

de-al Doilea Ræzboi Mondial. 

6. De asemenea, au fost organizate eforturi pentru ajutorarea

sfinflilor din Europa care erau særaci din cauza ræzboiului.

Membrii Bisericii din Statele Unite au fost încurajafli sæ contribu-

ie cu haine øi alte lucruri. Preøedintele Smith a avut o întâlnire

cu Harry S. Truman, preøedintele Statelor Unite, pentru a primi

aprobarea de a trimite în Europa, mâncarea, hainele øi aøternu-

turile de pat pe care le strânseseræ. Preøedintele Smith a descris

întrunirea astfel: 

Preøedintele George Albert Smith, preøedintele S.U.A. Harry S. Truman øi
Herbert Maw, guvernatorul din Utah

7. „Preøedintele Truman a spus: ‘De ce vrei sæ le trimifli cu vapo-

rul acolo? Noi nu putem folosi banii lor.’

8. Eu am ræspuns: ‘Nu vrem banii lor.’ El s-a uitat la mine øi a

întrebat: ‘Doar nu vrei sæ spui cæ le vei da gratis?’

9. I-am spus: ‘Ba da, vrem sæ le oferim lor pe gratis. Ei sunt fraflii

øi surorile noastre øi sunt în nevoi. Dumnezeu ne-a binecuvântat

cu un surplus øi noi vom fi bucuroøi sæ le trimitem dacæ guver-

nul va coopera cu noi.’

10. El a spus: ‘Suntefli pe drumul cel bun’ øi a adæugat: ‘Vom fi

bucuroøi sæ væ ajutæm cum putem’ [în Conference Report, oct.

1947, pag.5–6].

11. În timp ce donafliile erau

sortate øi împachetate în

Utah pentru a fi trimise cu

vaporul peste ocean, preøe-

dintele Smith a venit pentru

a supraveghea pregætirile.

Lacrimi îi curgeau pe faflæ

când a væzut volumul de

bunuri cu care s-a contri-

buit în mod atât de generos.

Dupæ câteva minute, el øi-a scos haina sa cea nouæ øi a spus:

‘Trimite-fli væ rog øi aceasta.’ Deøi câteva persoane care stæteau

lângæ el i-au spus cæ va avea nevoie de hainæ în ziua aceea fri-

guroasæ de iarnæ, el a insistat sæ fie trimisæ. [Vezi Rudd, Pure
Religion, pag. 248.] 

12. Vârstnicul Ezra Taft Benson din Cvorumul celor Doisprezece a

fost desemnat sæ redeschidæ misiuni din Europa, sæ se ocupe de

distribuirea proviziilor de ajutorare øi sæ se îngrijeascæ de nevoile

spirituale ale sfinflilor. Una dintre primele vizite ale vârstniculului

Benson a fost la o conferinflæ a sfinflilor din Karlsruhe, un oraø ger-

man de pe fluviul Rin. Vârstnicul Benson a spus despre acea

experienflæ: 

13. ‘Am gæsit pânæ la urmæ drumul spre locul de întrunire, o

clædire parflial bombardatæ, localizatæ în interiorul unui bloc.

Sfinflii erau în sesiune de douæ ore, aøteptându-ne, sperând cæ

vom veni, pentru cæ auziseræ cæ s-ar putea sæ ajungem la ei în

timpul conferinflei. Øi atunci, pentru prima datæ în viafla mea, am

væzut o întreagæ audienflæ în lacrimi, când noi urcam pe platfor-

mæ øi ei au realizat cæ în sfârøit, dupæ øase sau øapte ani lungi,

reprezentanflii Sionului, dupæ cum au spus ei, au venit înapoi la
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ei. . . . Pe când mæ uitam la feflele lor uscate, palide, slæbite,

mulfli dintre sfinfli erau îmbræcafli în zdrenfle, unii dintre ei erau

cu picioarele goale, am putut vedea în ochii lor lumina credinflei

când îøi depuneau mærturia despre divinitatea acestei lucræri

din zilele din urmæ øi când îøi exprimau recunoøtinfla pentru

binecuvântærile Domnului’ [în Conference Report, apr. 1947,

pag. 154].

14. Printre multele sale responsabilitæfli, vârstnicul Benson, a

supravegheat distribuirea în toatæ Europa a 127 vagoane de tren

încærcate cu alimente, haine, aøternuturi de pat øi medicamente.

Câfliva ani mai târziu, când preøedintele Thomas S. Monson

dedica o capelæ nouæ din Zwickau, Germania, un frate mai în

vârstæ a venit în faflæ având lacrimi în ochi øi l-a rugat sæ-i amin-

teascæ preøedintelui Ezra Taft Benson de el. El a spus: ‘Spunefli-i

cæ mi-a salvat viafla øi pe cele ale fraflilor øi surorilor mele din

flara mea natalæ datoritæ alimentelor øi hainelor pe care ni le-a

adus de la membrii Bisericii din America’ [citat în Gerry Avant,

„War Divides, but the Gospel Unites” Church News, 19 aug.

1995, pag. 5].

15. Sfinflii olandezi au avut oportunitatea de a oferi o adeværatæ

slujire creøtinæ sfinflilor înfometafli din Germania. Membrii olan-

dezi au suferit mult în timpul ræzboiului øi dupæ aceea au pri-

mit ajutor de la membrii Bisericii din Statele Unite. În primævara

anului 1947, ei au fost rugafli sæ înceapæ proiecte de binefacere

proprii, lucru pe care l-au fæcut cu entuziasm. Ei au plantat în

special cartofi øi aøteptau o recoltæ bogatæ. 

16. În acest timp, preøedintele misiunii Germaniei de Est, Walter

Stover, s-a dus în Olanda øi le-a spus cu lacrimi în ochi, despre

foametea øi deznædejdea membrilor Bisericii din Germania.

Preøedintele Cornelius Zappey, preøedintele Misiunii Olanda, i-

a întrebat pe membrii sæi dacæ vor sæ trimitæ cartofii care creø-

teau germanilor, care fuseseræ inamicii lor pe perioada

ræzboiului. Membrii au fost de acord øi au început sæ aibæ grijæ

de recolta de cartofi cu mai mult interes. Recolta a fost mult mai

mare decât s-au aøteptat øi sfinflii olandezi au putut trimite 75 de

tone de cartofi fraflilor øi surorilor lor din Germania. Un an mai

târziu, sfinflii olandezi au trimis 90 de tone de cartofi øi 9 tone de

hering sfinflilor din Germania. [Pentru mai multe informaflii,

vezi Rudd, Pure Religion, pag. 254–261.] 

17. „Reværsarea de dragoste asemænætoare lui Hristos, arætatæ de

aceøti sfinfli, a fost o caracteristicæ a preøedinetlui George Albert

Smith care radia de dragostea lui Hristos la un nivel extraordi-

nar de mare. El a spus: ‘Væ pot spune, dumneavoastræ, fraflii øi

surorile mele, cæ cei mai fericifli oameni de pe pæmânt sunt aceia

care îi iubesc pe apropiaflii lor ca pe ei înøiøi øi îøi manifestæ

aprecierea pentru binecuvântærile lui Dumnezeu prin felul în

care îøi træiesc viafla’ [în Conference Report, apr. 1949, pag.

10]”(Our Heritage pag. 110–114). 

Înflelegerea lecturii
Viafla preøedintelui George Albert Smith

Învæflæturile øi mærturia lui George Albert Smith
18. „Când eram copil, am înfleles sau am crezut cæ am înfleles, cæ

poruncile Domnului erau legi øi regulamente pentru îndruma-

rea mea. Am crezut cæ am aflat cæ dacæ nu mæ voi supune acelor

legi, voi avea de suferit o pedeapsæ øi fiind copil, presupun cæ

am simflit cæ Domnul a aranjat lucrurile øi le-a pus într-o ordine,

în aceastæ viaflæ încât trebuie sæ mæ supun anumitor legi, dacæ

nu, va urma o pedeapsæ rapidæ. Dar pe mæsuæræ ce creøteam,

înflelegeam lecflia din alt punct de vedere øi acum, pentru mine

legile Domnului . . . sunt ca o melodie dulce a glasului Tatælui

nostru din Cer arætându-ne mila Sa pentru noi. Sunt sfaturi øi

povefle ale unui pærinte iubitor, . . . øi prin urmare, ceea ce odatæ

pærea sæ poarte numele aspru de lege pentru mine, este acum

un sfat blând øi plin de iubire al unui Tatæ Atotøtiutor” (în

Conference Report, oct. 1911, pag. 43–44; vezi, de asemenea,

Mosia 2:41). 

19. „Unul dintre lucrurile frumoase ale Evangheliei lui Isus

Hristos, este cæ ne aduce pe tofli la acelaøi nivel. Nu este necesar

ca un om sæ fie preøedinte de flæruø sau membru al Cvorumului

celor Doisprezece, pentru ca sæ obflinæ un loc înalt în împæræflia

celestialæ. Cel mai umil membru din Bisericæ, dacæ fline poruncile

lui Dumnezeu, va obfline o exaltare în acelaøi fel în care va obfline

oricare alt om în împæræflia celestialæ. Frumuseflea Evangheliei lui

Isus Hristos, constæ în faptul cæ ne face pe tofli egali atât timp cât

flinem poruncile Domnului. Atât timp cât încercæm sæ flinem legi-

le Bisericii, avem oportunitæfli egale de exaltare” (în Conference

Report oct. 1933, pag. 25).

20. „Bunicul meu [apostolul George

A. Smith] obiønuia sæ spunæ familiei

sale: ‘Existæ o linie de delimitare,

bine definitæ, între teritoriul lui

Dumnezeu øi cel al diavolului. Dacæ

ræmânefli de partea Domnului, vefli fi

sub influenfla Sa øi nu vefli avea nici

o dorinflæ de a face ræu; dar dacæ tre-

cefli de linie de partea diavolului,

chiar øi un centimetru, suntefli în

puterea ispititorului øi dacæ el are succes, nu vefli mai putea sæ

gândifli sau sæ chibzuifli corect, pentru cæ vefli fi pierdut Spiritul

Domnului.’

A succeda (par. 1) – a urma

Bunicul din partea tatælui
(par. 2) – tatæl tatælui sæu

Perioade (par. 3) – interval de

timp, ocazii

Mæcinat (par. 3) – distrus

A agravat tensiunea (par. 3) –

a înmulflit motivele de

frustrare

Panorama (par. 4) – o privire

completæ

Vigoare (par. 4) – tærie

Un surplus (par. 9) – extra

Lucruri (par. 11) – alimente øi

îmbræcæminte

Deznædejde (par. 16) – sufe-

rinflæ, întristare, mâhnire

Hering (par. 16) – peøte mic
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21. Uneori, când sunt ispitit sæ fac un anumit lucru, mæ întreb:

‘De care parte a liniei mæ aflu?’ Dacæ mæ hotæræsc sæ fiu pe par-

tea care îmi dæ siguranflæ, partea Domnului, voi face de fiecare

datæ ceea ce este bine. Deci, când apare ispita, analizafli proble-

ma rugându-væ øi influenfla Spiritului væ va ajuta sæ luafli decizii

înflelepte. Numai de partea Domnului este siguranflæ pentru noi. 

22. Dacæ vrefli sæ fifli fericifli, amintifli-væ cæ fericirea care-øi meritæ

numele este de partea Domnului øi toatæ întristarea øi dezamæ-

girea este pe partea liniei care aparfline diavolului” (Sharing the
Gospel with Others, comp. Preston Nibley (1948), pag. 42–43). 

23. „Nu putem obliga oamenii sæ facæ lucruri, dar le putem

aræta cu iubire cum sæ facæ ceea ce este bine øi ce este credincio-

øia” (citat de vârstnicul Arwell L. Pierce, un fost preøedinte al

Misiunii Mexicane, în Conference Report, apr. 1951, pag. 114).

24. „Îmi amintesc de o situaflie în

care un bærbat mi-a spus, dupæ ce

am vorbit ceva vreme: ‘Din ceea ce

înfleleg eu, Biserica dumneavoastræ

este la fel de bunæ ca orice altæ bise-

ricæ.’ Presupun cæ el credea cæ ne

fæcea un mare compliment, dar i-am

spus: ‘Dacæ Biserica pe care o repre-

zint aici nu are o importanflæ mai

mare pentru copiii oamenilor decât

orice altæ bisericæ, atunci eu am gre-

øit în chemarea mea. Noi nu am venit sæ væ luæm adeværul øi

virtutea pe care le posedafli. Nu am venit sæ væ gæsim vinæ sau

sæ væ criticæm. Nu am venit aici sæ væ certæm din cauza lucruri-

lor pe care nu le-afli fæcut; ci am venit aici ca frafli ai voøtri. Ne

oferim timpul øi bunurile în mod voluntar øi am venit în flara

dumneavoastræ cu dragoste în inimi, având dorinfla de a face

lucruri bune pentru dumneavoastræ, de a væ încuraja sæ væ

pocæifli de pæcat, acolo unde afli pæcætuit øi sæ væ încurajæm sæ væ

pæstrafli virtuflile în lucrurile în care suntefli virtuoøi øi sæ væ spu-

nem: ‘Pæstrafli toate lucrurile bune pe care le avefli øi læsafli-ne sæ

væ aducem mai mult bine, pentru ca sæ fifli mai fericifli øi pentru

ca sæ fifli pregætifli sæ intrafli în prezenfla Tatælui nostru Ceresc’ ”

(Sharing the Gospel with Others, pag. 12–13). 

25. „Chiar în aceastæ zi în care ne-am întâlnit sæ preaslævim, . . .

Sabatul, a devenit ziua de joacæ a acestei mari nafliuni - ziua care

a fost aleasæ de mii pentru a încælca porunca pe care Dumnezeu

a dat-o cu mult, mult timp în urmæ øi sunt convins cæ întristarea,

suferinfla øi mâhnirea care afecteazæ omenirea vor continua în

mare proporflie pentru cæ ea a ignorat îndemnul Sæu de a pæstra

sfântæ ziua de Sabat” (în Conference Report, oct. 1935, pag. 120).

26. „Dupæ optzeci de ani în

viafla muritoare, în care am

cælætorit în multe pærfli ale

lumii, am fost în prezenfla

multor bærbafli øi femei mari

øi buni, væ mærturisesc, cæ

øtiu astæzi, mai bine decât

am øtiut vreodatæ cæ

Dumnezeu træieøte, cæ Isus

este Hristosul, cæ Joseph

Smith a fost un profet al

Dumnezeului Cel Viu; øi cæ

Biserica pe care a organizat-o el sub îndrumarea Tatælui nostru

Ceresc, Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ –

Biserica ce a fost condusæ prin pustiu– funcflioneazæ acum sub

puterea øi autoritatea aceleiaøi preoflii care le–a fost conferitæ lui

Joseph Smith øi lui Oliver Cowdery de cætre Petru, Iacov øi Ioan.

Øtiu aceasta, la fel cum øtiu cæ træiesc øi realizez cæ depunerea

acestei mærturii în fafla dumneavoastræ este un lucru foarte

serios øi cæ voi fi ræspunzætor în fafla Tatælui meu Ceresc pentru

aceasta øi pentru toate celelalte lucruri pe care le-am spus în

numele Sæu. Realizând acest lucru øi øtiind cæ dacæ ar fi sæ væ

conduc pe o cale greøitæ voi fi ræspunzætor pentru aceasta,

depun mærturie cu toatæ dragostea øi bunætatea din inima mea,

în numele lui Isus Hristos, Domnul nostru” („After Eighty

Years”, Improvement Era, apr. 1950, pag. 263–264). 

Înflelegerea lecturii
Învæflæturile øi mærturia lui George Albert Smith

Studierea lecturii
Realizafli activitæflile A øi B când studiafli „preøedintele George

Albert Smith”. 

Cum putem ræspunde? 

Imaginafli-væ cæ avefli oportunitatea de a-l intervieva pe preøe-

dintele George Albert Smith. Dupæ ce afli studiat paragrafele

1–17, scriefli care credefli cæ ar fi ræspunsurile la urmætoarele

întrebæri: 

1. Care credefli cæ este cea mai mare realizare a dumneavoastræ? 

2. Care membru al familiei a avut o mare influenflæ asupra dum-

neavoastræ? De ce? 

3. Ce serviciu afli fæcut oamenilor pe care vi-l amintifli foarte

bine? 

4. De ce credefli cæ este important sæ radiafli de dragoste øi sæ

arætafli milostenie altora? 

Punefli în practicæ învæflæturile

Din ceea ce afli citit în „Învæflæturile øi mærturia lui George Albert

Smith”, alegefli cinci dintre învæflæturile sale care sunt semnifica-

tive øi care au o însemnætate pentru dumneavoastræ. Descriefli

din fiecare învæflæturæ, o situaflie din prezent, în care poate fi de

ajutor sau la care se poate ræspunde prin ceea ce a predat preøe-

dintele Smith. Dupæ fiecare situaflie, explicafli cum pot adeværu-

rile pe care le-a predicat preøedintele Smith sæ ajute o persoanæ

sæ facæ ceea ce este corect. 

B

A

Pedeapsæ (par. 18) – platæ

Delimitare (par. 20) – separare

sau graniflæ

A certa (par. 24) – a mustra
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„I-am spus colegului meu: ’Ce lucru ciudat! Mæ duc sæ væd
ce este inscripflionat acolo.’Când m-am apropiat destul,
mesajul mi-a apærut nu numai în piatræ, ci ca øi cum ar fi
venit din partea Celui în a cærui slujbæ eram anagajafli:
’Orice ai face, fæ-fli bine partea ta.’

M-am întors øi am plecat gânditor øi când am ajuns la cole-
gul meu, i-am repetat mesajul. 

Acela fusese un mesaj pentru mine, în acea dimineaflæ, pen-
tru a-mi face partea bine ca misionar al Bisericii lui Isus
Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ” (Cherished

Experiences from the Writings of President David O..

Mckay, comp. Clare Middlemiss [1955], pag. 174–175). 

VIAfiA SA (1873–1970) 

1873 S-a næcut pe 8 septembrie 

în Huntsville, Utah, fiu al 

lui David øi Jennette Evans 

McKay

1881 La vârsta de 8 ani, a fost 

botezat de ziua sa; 

tatæl sæu slujea într-o 

misiune în Marea Britanie

1897–1899 Între vârstele de 24–26 de ani, 

a slujit într-o misiune în Scoflia

1901 La vârsta de 27 de ani, pe 2 ianuarie, s-a cæsætorit

cu Emma Ray Riggs, iubita sa din facultate; ea a

murit în anul 1970

1906 La vârsta de 32 de ani, a fost rânduit apostol de

cætre preøedintele Joseph F. Smith

1918–1934 Între vârstele de 45–61 de ani, a fost preøedintele

Øcolii de duminicæ

1920–1921 Între vârstele de 47–48 de ani, a fæcut un tur al

misiunilor din lume; a dedicat multe flæri pentru

predicarea Evangheliei

1922–1924 Între vârstele de 49–51 de ani, a slujit ca preøedin-

te al misiunii europene

1934–1951 Între vârstele de 61–77 de ani, a fost consilier al

preøedinflilor Heber J. Grant øi George Albert

Smith

1950 La vârsta de 77 de ani, a devenit preøedintele

Cvorumului celor Doisprezece Apostoli

1951 La vârsta de 77 de ani, a fost susflinut ca preøe-

dinte al Bisericii dupæ moartea preøedintelui

George Albert Smith

1970 A murit în vârstæ de 96 de ani, pe 18 ianuarie în

Salt Lake City

PREØEDINfiIA SA (1951–1970) 

1955–1956 A dedicat templele din Elveflia øi Los Angeles,

California

1958 A deschis universitæfli ale Bisericii în Noua

Zeelandæ øi în Hawai; a dedicat temple în Noua

Zeelandæ øi Londra, Anglia; a fost organizat pri-

mul flæruø din afara Americii de Nord (în Noua

Zeelandæ) 

206

Biserica din întreaga lume 
În ultimii cinzeci de ani din secolul douæzeci, Biserica a cunos-

cut o creøtere færæ precedent. Sub conducerea capabilæ øi inspi-

ratæ a preøedinflilor Bisericii de la David O. McKay pânæ la

Gordon B. Hinckley, munca misionaræ s-a extins øi numærul

membrilor Bisericii a depæøit 11.000.000. Templele au început sæ

acopere pæmântul, fæcând posibile ca cele mai înalte rânduieli

ale Evangheliei sæ fie înfæptuite pentru mai mulfli sfinfli øi pentru

stræmoøii lor în multe flæri. Cu adeværat, împlinindu-se planul

Domnului, Biserica este scoasæ „din obscuritate øi din întuneric”

(D&L 1:30). Vorbind despre zilele noastre, preøedintele Gordon B.

Hinckley a spus: 

„Lucrarea Atotputernicului din zilele din urmæ, despre care au

vorbit cei din vechime, cea despre care profeflii øi apostolii au

profeflit, a venit. Este aici. Din motive necunoscute nouæ, dar în

înflelepciunea lui Dumnezeu, am avut privilegiul de a veni pe

pæmânt în aceastæ perioadæ glorioasæ. Existæ o mare înflorire a

øtiinflei. Existæ o veritabilæ explozie de învæflæturi. Aceasta este

cea mai mæreaflæ perioadæ din toate timpurile de strædanii øi de

realizæri omeneøti. . . .

Noi stæm în vârful piramidei epocilor, venerând o istorie mærea-

flæ øi solemnæ. Aceasta este ultima dispensaflie spre care arætau

tofli cei din trecut. . . .

La un moment dat, în toatæ aceastæ continuæ avansare, Isus

Hristos va apærea pentru a conduce pæmântul în splendoare.

Nimeni nu øtie când va fi aceasta. Nici mæcar îngerii din cer nu

vor øti când se va întoarce El. Dar va fi o zi binevenitæ” (în

Conference Report, oct. 1999, pag. 94–95; sau Ensign, nov. 1999,

pag. 74).

În timp ce David O. McKay
era misionar în Scoflia, în
anul 1898, i s-a fæcut dor de
casæ. El a spus cæ în timp ce
mergea prin oraø „Am væzut
o clædire neterminatæ la câfli-
va metri mai în spate de tro-
tuar. Deasupra uøii din faflæ
era o arcadæ de piatræ, lucru
neobiønuit pentru reøedinflæ
øi ceea ce era mai neobiønuit,
era cæ puteam sæ væd de pe

trotuar cæ pe arcadæ era o inscripflie fæcutæ cu dalta. 

Preøedintele
David O. McKay
„Nici un alt succes nu poate

compensa eøecul din familie” 
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Viafla preøedintelui David O. McKay
1. „Daivid O. Mckay a fost consilierul preøedintelui George

Albert Smith în Prima Preøedinflie. În primævara anului 1951,

când pærea cæ starea de sænætate a preøedintelui Smith s-a îmbu-

nætæflit, preøedintele McKay øi soflia sa, Emma Rae, au decis sæ

plece din Salt Lake pentru a merge în vacanfla pe care øi-o amâ-

naseræ, în California. Ei s-au oprit în Sf. George, Utah, pentru a-

øi petrece noaptea. Când preøedintele McKay s-a trezit,

devreme, în dimineafla urmætoare, el avut un sentiment distinct

cæ trebuie sæ se întoarcæ la birourile Bisericii. La câteva zile dupæ

ce a ajuns în Salt Lake City, preøedintele Smith a suferit un atac

care a dus la moartea sa din 4 aprilie 1951. David O. Mc Kay, a

devenit atunci al nouælea preøedinte al Bisericii. 

2. Preøedintele McKay fusese bine pregætit pentru a conduce

Biserica. Când avea opt ani, el øi-a asumat responsabilitæflile

unui bærbat în casæ, când tatæl sæu a fost chemat într-o misiune

în insulele britanice. Douæ dintre surorile sale muriseræ de

curând, mama sa aøtepta un alt copil øi tatæl sæu a înfleles cæ res-

ponsabilitæflile fermei erau prea mari pentru a fi læsate mamei

lui David. În aceste condiflii, fratele McKay i-a spus sofliei sale:

‘Desigur, îmi este imposibil sæ plec.’ Sora McKay l-a privit øi i-a

spus: ‘Desigur, trebuie sæ accepfli; nu trebuie sæ îfli faci griji din

cauza mea. David O. øi cu mine ne vom descurca foarte bine!”

[citat în Llewelyn R. McKay, Home Memories of President David O.
Mckay, (1956), pag. 5–6]. Credinfla øi dæruirea pærinflilor sæi au

implantat în tânærul David o dorinflæ de a-L sluji pe Domnul

toatæ viafla sa. El a fost chemat în Consiliul celor Doisprezece în

anul 1906, la vârsta de 32 de ani øi a slujit în acel consiliu øi în

Prima Preøedinflie (în calitate de consilier al preøedintelui Heber

J. Grant øi al preøedintelui George Albert Smith) timp de 45 de

ani înainte de a deveni preøedinte al Bisericii. 

3. Preøedintele McKay a început un program prelungit de cælæ-

torii în cadrul cæruia a vizitat membrii unei Bisericii care se ræs-

pândise în întreaga lume. El i-a vizitat pe sfinflii din Marea

Britanie øi din Europa, Africa de Sud, America Latinæ, Pacificul

de Sud øi din alte locuri. În timp ce era în Europa, el a fæcut

aranjamente preliminare pentru construirea unor temple în

Londra øi în Elveflia. Înainte de a se încheia preøedinflia sa, el a

1961 A fost inauguratæ corelarea Bisericii 

1964 A dedicat templul din Oakland, California

1966 A fost organizat primul flæruø din America de

Sud (în Brazilia) 

1970 The first stake in Asia was organized (in Japan)

vizitat aproape întreaga lume, binecuvântând øi inspirând mem-

brii Bisericii. 

4. Preøedintele McKay a dat un nou imbold muncii misionare,

îndemnând fiecare membru sæ facæ un legæmânt de a aduce cel

puflin un membru nou în Bisericæ în fiecare an. El a devenit bine

cunoscut pentru sfatul pe care-l repeta: ‘Fiecare membru un

misionar’.

5. În anul 1952, într-un efort de a îmbunætæfli eficienfla misionari-

lor care slujeau cu timp deplin, primul plan oficial de prozelitism

a fost trimis misionarilor din întreaga lume. Se numea Un pro-
gram sistematic pentru propovæduirea Evangheliei. Includea øapte

discuflii misionare care subliniau predarea prin Spirit øi se predi-

ca în mod clar despre natura Dumnezeirii, planul salværii, apos-

tazia øi restaurarea øi importanfla Cærflii lui Mormon. Numærul de

persoane convertite în întreaga lume a crescut considerabil. În

anul 1961, conducætorii Bisericii au convocat primul seminar

pentru preøedinflii de misiune, care erau învæflafli sæ încurajeze

familiile sæ aibæ relaflii de prietenie cu cunoøtinflele øi vecinii lor øi

dupæ aceea, aceste persoane sæ fie învæflate de misionari în casele

lor. Un program de instruire pentru predarea limbilor stræine a

fost înfiinflat în anul 1961, pentru misionarii proaspæt chemafli øi,

mai târziu, a fost construit un centru de instruire. 

6. În timpul administrærii preøedintelui McKay, membrii care ser-

veau în forflele armate au plantat seminflele credinflei pentru creø-

terea Bisericii în Asia. Un tânær soldat din American Fork, Utah,

care servea în Coreea de Sud, a observat cæ soldaflii din Statele

Unite care se întâlneau cu civili coreeni îi fæceau pe coreeni sæ se

dea la o parte din drum, pentru ca sæ treacæ soldaflii. În contrast,

tânærul membru al Bisericii, se dædea el la o parte pentru ca sæ

poatæ trece coreenii pe drum. El fæcea, de asemenea, un efort de a

învæfla numele lor øi îi saluta amabil când trecea pe lângæ ei. Într-o

zi, el a intrat în sala de mese cu cinci dintre prietenii sæi. Coada

pentru a lua mâncare era foarte lungæ, aøa cæ a aøteptat la o masæ

puflin. La scurt timp, a pærut un muncitor coreean cu o tavæ cu

mâncare. Arætând spre o tresæ de pe umærul acestuia, soldatul a

spus: ‘Tu nu pofli sæ mæ serveøti pe mine. Sunt doar un simplu

soldat. Coreeanul a replicat: ‘Te voi servi. Tu eøti în primul rând,

creøtin’ [George Durrant, „No. 1 Christian”, Improvement Era, nov.

1968, pag. 82–84].

7. Pânæ în anul 1967, misionarii øi militarii au fost atât de efi-

cienfli în predarea Evangheliei în Coreea, încât Cartea lui

Mormon a fost tradusæ în limba coreeanæ øi în scurt timp flara

a fost plinæ de flæruøi øi episcopii. 

8. Misionarii au avut, de asemenea,

succes în Japonia. Dupæ Cel de-al

Doilea Ræzboi Mondial, membrii

Bisericii din Japonia au avut pufline

legæturi cu reprezentanflii Bisericii,

timp de câfliva ani. Dar militarii

sfinfli din zilele din urmæ care au

ræmas o perioadæ în Japonia dupæ

ræzboi, au ajutat ca Biserica sæ devinæ mai puternicæ. În anul

1945, Tatsui Sato a fost impresionat de militarii sfinfli din zilele

din urmæ care au refuzat sæ bea ceai øi le-a pus întrebæri care

au condus la botezul sæu øi la botezul câtorva membri din

familia sa în anul urmætor. Elliot Richards l-a botezat pe Tatsui

øi Boyd K. Packer, un militar care mai târziu avea sæ devinæ

membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a botezat-

o pe sora Sato. Casa familiei Sato a servit ca loc în care mulfli

japonezi au ascultat pentru prima datæ mesajul Evangheliei

restaurate. În scurt timp, misionari sfinfli din zilele din urmæ
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care luptaseræ împotriva japonezilor în timpul Celui de-al

Doilea Ræzboi Mondial, deschideau oraøe japoneze pentru

munca misionaræ. 

9. În timp ce prezenfla Bisericii în Filipine poate avea rædæcini în

eforturile militarilor americani øi a altora de dupæ Cel de-al

Doilea Ræzboi mondial, puternica creøtere a Bisericii a început în

anul 1961. O tânæræ femeie din Filipine care nu era membræ a

Bisericii a auzit despre Cartea lui Mormon øi s-a întâlnit cu câfli-

va sfinfli din zilele din urmæ. Ca urmare, ea a simflit imboldul de

a-i aborda pe oficialii guvernamentali pe care-i cunoøtea, pentru

a le cere permisiunea ca misionarii sfinfli din zilele din urmæ sæ

vinæ în Filipine. Permisiunea a fost acordatæ øi la numai câteva

luni mai târziu, vârstnicul Gordon B. Hinckley din Cvorumul

celor Doisprezece a rededicat flara pentru munca misionaræ. 

10. Ca urmare a creøterii considerabile a Bisericii în timpul ani-

lor 1950, preøedintele McKay a anunflat programul de corelare a

preofliei. Un comitet, condus de vârstnicul Harold B. Lee, din

Cvorumul celor Doisprezece, a fost desemnat sæ conducæ un stu-

diu aprofundat prin rugæciune a tuturor programelor Bisericii

pentru a vedea în ce mæsuræ se puteau atinge obiectivele cele

mai importante ale Bisericii. În anul 1961, cu aprobarea Primei

Preøedinflii, vârstnicul Lee a anunflat cæ vor fi dezvoltate politici

pentru a conduce planificarea, scrierea øi implementarea tuturor

materialelor de învæflæmânt ale Bisericii. Multe dintre aceste

materiale fuseseræ folosite de cætre organizafliile auxiliare ale

Bisericii. Aceastæ nouæ direcflie avea sæ evite duplicarea inutilæ a

programelor øi a materialelor pentru lecflii astfel încât Evanghelia

sæ fie predatæ mai eficient membrilor de toate vârstele øi din

toate nafliunile din Biserica din întreaga lume. 

11. Biserica a fæcut, de asemenea, alte schimbæri pentru a core-

la mai eficient toate programele øi activitæflile – inclusiv cel de

bunæstare, cel al muncii misionare øi al muncii istoriei familiei

– pentru a realiza mai bine misiunea Bisericii. Învæflæmântul de

acasæ, care fæcuse parte din Bisericæ încæ din timpul lui Joseph

Smith, a primit un nou imbold în anii 1960, fiind un mod de a

ajuta la îngrijirea nevoilor spirituale øi materiale ale membrilor

Bisericii. Au fost înfiinflate biblioteci pentru a spori dorinfla de

a citi øi a fost organizat un program de dezvoltare a învæflætori-

lor. În anul 1917, Biserica a început sæ publice reviste în limba

englezæ sub supravegherea autoritæflilor generale: Prietenul
pentru copii, New Era, pentru tineri øi Ensign pentru adulfli.

Aproape în acelaøi timp, Biserica a unit revistele din limbile

stræine care fuseseræ publicate independent de cætre diferite

misiuni. O revistæ este acum tradusæ în multe limbi øi este tri-

misæ membrilor Bisericii din întreaga lume. 

12. „Preøedintele David O.

McKay a accentuat mult

timp importanfla cæminului

øi a vieflii de familie ca

fiind surse de fericire øi cea

mai siguræ apærare împo-

triva încercærilor øi ispite-

lor vieflii moderne. El a

vorbit deseori despre dra-

gostea pe care o simflea

pentru familia sa øi despre sprijinul necondiflionat pe care–l pri-

mea de la soflia sa, Emma Rae. În timpul administrærii preøedin-

telui McKay, s–a pus un mare accent pe practica flinerii serii de

familie sæptæmânal, fiind un mod prin care pærinflii îi puteau

apropia pe copii lor de ei øi sæ –i învefle principiile Evangheliei. 

13. Societatea de Alinare l-a sprijinit pe profet pentru a sublinia

importanfla întæririi cæminelor øi a familiilor. De la începuturile

ei în Nauvoo, Societatea de Alinare a ajuns sæ numere mii de

femei în întreaga lume, care au fost binecuvântate în moduri

personale øi în familiile lor de învæflæturile øi asocierile pe care le

aveau prin Societatea de Alinare. Din anul 1945 pânæ în anul

1974, preøedinta generalæ a Societæflii de Alinare a fost preøedin-

ta Belle S. Spafford, o conducætoare capabilæ, care a primit, de

asemenea, recunoaøtere naflionalæ când servea ca preøedintæ a

Consiliului Naflional al Femeilor din Statele Unite, din anul 1968

pânæ în 1970. 

14. Preøedintele McKay a murit în vârstæ de 96 de ani, în luna

ianuarie 1970. El prezidase în Bisericæ timp de aproape 20 de

ani, timp în care numærul membrilor din Bisericæ a crescut de

aproape trei ori øi au fost fæcufli paøi importanfli în ducerea

Evangheliei în întreaga lume” (Our Heritage, pag. 114–119). 

Înflelegerea lecturii
Viafla preøedintelui David O. McKay

Învæflæturile øi mærturia lui David O. McKay
15. „Cæminul este primul øi cel mai eficient loc pentru copii pen-

tru a învæfla lecfliile vieflii: adeværul, onoarea, virtutea, stæpânirea

de sine, valoarea educafliei, munca cinstitæ øi scopul øi privile-

giul vieflii. Nimic nu poate înlocui cæminul în creøterea øi învæfla-

rea copiilor øi nici un alt succes nu poate compensa pentru

eøecul din cæmin” (Family Home Evening Manual [1968], iii). 

Preliminar (par. 3) – la început

A îndemna (par. 4) – a încuraja

Sfat (par. 4) – amintire, povaflæ

A convoca (par. 5) – a fline

Soldat (par. 6) – cel mai mic

grad din armata Statelor Unite

O tresæ pe umærul sæu (par.

6) – o decoraflie pe uniformæ

pentru un soldat din cadrul

armatei

A implementa (par. 10) – a

folosi
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16. „Seminflele unei cæsnicii fericite se seamænæ [planteazæ] în

tinerefle. Fericirea nu începe o datæ cu [cæsætoria] în fafla altaru-

lui, începe în tinerefle øi în perioada de curtare” (Pathways to
Happiness, comp. Llewelyn R. McKay, [1957], pag. 49). 

17. „Cele mai înalte idealuri

sunt învæflæturile øi, în special,

viafla lui Isus din Nazaret øi cel

care este cu adeværat omul cel

mai mare, este cel care este cel

mai asemænætor lui Hristos. 

18. Ce credefli cu sinceritate în

inima dumneavoastræ despre

Hristos, va determina cine sun-

tefli øi va determina în mare

parte faptele dumneavoastræ”

(în Conference Report, apr.

1951, pag. 93).

19. „Un adeværat cæmin mor-

mon este unul în care dacæ s–ar

întâmpla sæ intre Hristos, I–ar

face plæcere sæ stea øi sæ se odihneascæ” (Gospel Ideals [1953],

pag. 169). 

20. Când o persoanæ pune afacerea sau plæcerea, sau câøtigarea

de venituri suplimentare mai presus de cæminul sæu, în acel

moment, el începe sæ-øi degradeze sufletul. Când un club devi-

ne mai atractiv pentru un om decât cæminul sæu, este timpul

ca el sæ recunoascæ cu amæræciune cæ nu a reuøit sæ se ridice la

înælflimea oportunitæflii vieflii sale øi a eøuat la testul final al ade-

væratei bærbæflii. 

21. Cea mai særæcæcioasæ cocioabæ în care predominæ dragostea

unei familii unite, are o valoare mult mai mare pentru Dumnezeu

øi pentru viitorul umanitæflii decât orice alte bogæflii. Într–o astfel

de casæ Dumnezeu poate înfæptui miracole øi El va face miracole.

Inimile pure dintr–o casæ puræ se aflæ întotdeauna faflæ de cer la

distanfla unei øoapte” (în „A prophets Counsel”, Church News, 7
sept. 1968, pag. 4).

22. „Este posibil sæ faci din cæmin un colfl de rai; într-adevær, îmi

imaginez cæ raiul este continuarea unui cæmin ideal” (Gospel
Ideals, pag. 490). 

23. Vârstnicul Gordon B. Hinckley, pe atunci membru al

Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a citat urmætorul sfat

al preøedintelui McKay: „Un tatæ nu poate face un lucru mai

mærefl pentru copiii sæi, decât sæ-i facæ sæ simtæ cæ el o iubeøte

pe mama lor” (în Conference report, apr. 1971, pag. 82; sau

Ensign, iunie, 1971, pag. 72). 

24. Nici un pærinte care profa-

neazæ numele divinitæflii nu

poate preda credinfla în mod

consecvent. Într-o casæ în care

existæ ordine, nu pot fi cuvinte

profanatoare. Înjuræturile sunt

un viciu care denotæ un stan-

dard scæzut de educaflie.

Exclamafliile profanatoare

gonesc tot spiritul de venera-

flie” (Gospel Ideals, pag. 420). 

25. „Sæ ne ajute Dumnezeu sæ ræmânem loiali responsabilitæflilor

noastre, chemærilor noastre øi, în special, responsabilitæflii pe care

o avem de a aduce vestea bunæ a Evangheliei prietenilor øi veci-

nilor noøtri. Va schimba vieflile bærbaflilor øi va face ca femeile øi

copiii sæ fie mai buni decât au fost vreodatæ. Aceasta este misiu-

nea Evangheliei lui Isus Hristos, de a face oamenii ræi, buni øi de

a face oamenii buni, mai buni” („Every Member a Missionary”,

Millennial Star, oct. 1961, pag. 469).

26. Vârstnicul Robert L. Simpson, atunci asistent al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, vorbind despre evitarea leneviei, a

dat urmætorul citat al preøedintelui McKay: „Adeværatul mod

de a vedea cum este un om este de a observa cum îøi petrece

timpul când nu are nimic de fæcut” (în Conference Report, oct.

1972, pag. 146; sau Ensign, ian. 1973, pag. 113).

27. Preøedintele Marion G. Romney, care a fost consilier în Prima

Preøedinflie, a vorbit despre cum a ezitat sæ urmeze Spiritul când

era tânær, în câmpul misiunii øi despre cum a pierdut oportunita-

tea pe care ar fi avut-o: „Singurul lucru care m-a fæcut sæ simt cæ

Dumnezeu m-a iertat, a fost cæ preøedintele McKay a spus: ‘Am

primit o datæ inspiraflia de a face un anumit lucru când eram

în câmpul misiunii øi nu l-am fæcut.’ El a spus: ‘De-atunci am

regretat mereu aceasta.’ El a mai spus: ‘Nu ezitafli niciodatæ sæ

ræspundefli la øoaptele Spiritului. Træifli în aøa fel încât sæ le pri-

mifli øi, dupæ aceea, avefli curajul de a face ce væ instruiesc’ ” (în

Conference Report, apr. 1975, pag. 110; sau Ensign, mai 1975,

pag. 74). 

28. „Mærturia mea despre Domnul înviat este la fel de realæ ca

a lui Toma, [ucenicul lui Isus], care a spus despre Hristosului

înviat când le-a apærut ucenicilor Sæi: ‘Domnul meu øi

Dumnezeul meu!’ (Ioan 20:28.) Eu øtiu cæ El træieøte. . . .

29. Øtiu cæ El se va sfætui cu slujitorii Sæi care-L cautæ cu umilin-

flæ în credincioøie. Øtiu aceasta pentru cæ I-am auzit glasul øi am

primit îndrumarea Sa în lucruri care aparflin împæræfliei Sale de

pe pæmânt. 

30. Øtiu cæ Tatæl Sæu, Creatorul nostru, træieøte. Øtiu cæ Ei i-au

pærut profetului Joseph Smith. . . . Aceastæ cunoaøtere este la fel

de realæ pentru mine, ca øi lucrurile care au loc în viafla noastræ

de zi cu zi. Seara, când ne întindem trupurile, øtim – avem sigu-

ranfla – cæ soarele va ræsæri dimineafla øi cæ îøi va reværsa gloria

peste tot pæmântul. Atât de cunoscutæ îmi este existenfla lui

Hristos øi divinitatea acestei Biserici restaurate” (în Conference

Report, apr. 1968, pag. 9–10).
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Înflelegerea lecturii
Învæflæturile øi mærturia lui David O. McKay

Studierea lecturii
Realizafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) când studiafli

„Preøedintele David O. McKay”. 

Scriefli un eseu

Studiafli paragrafele 1–14. Scriefli un scurt eseu despre ce admi-

rafli la viafla preøedintelui McKay øi despre modul în care væ

poate ajuta exemplul sæu sæ venifli la Hristos. 

Desenafli o hartæ

1. Desenafli o hartæ simplæ a lumii, folosind hærflile din scripturi-

le dumneavoastræ drept îndrumar. 

2. Colorafli zonele din lume pe care le-a vizitat preøedintele

McKay øi unde Biserica a cunoscut o creøtere semnificativæ în

timpul administrærii sale. 

3. Punefli o stea pe zonele lumii în care el a organizat flæruøi. 

4. Punefli un X în zonele lumii în care au fost înfiinflate øcoli ale

Bisericii în timpul preøedinfliei sale. 

5. Punefli un T în zonele în care au fost dedicate temple în tim-

pul preødinfliei sale. 

Decorafli-væ casa

Imaginafli-væ cæ suntefli proaspæt cæsætorit în templu øi cæ discu-

tafli cu partenerul dumneavoastræ de viaflæ despre cum dorifli sæ

decorafli casa. 

1. Desenafli în caietele dumneavoastræ, o diagramæ a parterului

casei dumneavoastræ, arætând diferitele camere. 

2. Din ceea ce afli citit în „Învæflæturile øi mærturia lui David O.

McKay”, scriefli numerele paragrafelor fiecæreia dintre decla-

rafliile sale în camera în care credefli cæ este cel mai bine sæ le

expunefli. (Unele declaraflii sunt mai lungi de un paragraf.

Putefli avea mai mult de o declaraflie în fiecare cameræ.) 

3. Sub desenul dumneavoastræ, explicafli de ce afli fæcut acele

alegeri. De exemplu, învæflætura preøedintelui McKay din

paragraful 19 poate fi atârnatæ deasupra uøii din faflæ pentru

a væ reaminti cæ în casa dumneavoastræ trebuie sæ existe un

loc în care lui Hristos I-ar face plæcere sæ intre. 

C

B

A

A compensa (par. 15) – a

egala, a înlocui

A sta (par. 19) – a ræmâne

Club (par. 20) – un loc în care

îmtâlneøti oameni øi faci

coversaflie cu ei

Profaneazæ (par. 24) – folo-

seøte incorect, færæ respect

Denotæ (par. 24) – aratæ,

demonstreazæ

Educaflie (par. 24) – a fi pærin-

te, a instrui

Exlamaflii profanatoare (par.

24) – cuvinte urâte

A se sfætui cu (par. 29) – a

vorbi Preøedintele Joseph Fielding Smith „a fost rânduit la aposto-
lat pe 7 aprilie 1910, de cætre tatæl sæu, preøedintele Joesph
F. Smith, al øaselea preøedinte al Bisericii. . . .

„Preøedintele Smith, un nepot de-al lui Hyrum Smith, . . .
[a fost] a treia persoanæ care purta numele Smith øi care a
devenit preøedinte al Bisericii. . . .

[El] a adus contribuflii importante în literatura Bisericii prin
multele sale scrieri despre doctrina Bisericii øi istoria
Bisericii. 

El [a fost] un conducætor foarte iubit, care, datoritæ unei viefli
întregi de devotament faflæ de principiile Evangheliei, a fost
descris de cætre membrii Consiliului celor Doisprezece ca
fiind cu adeværat, un bærbat credincios”(„President Joseph
Fielding Smith Becomes Tenth President of the Church”,
Improvement Era, feb. 1970, pag. 3). Pe mæsuræ ce citifli
despre viafla øi învæflæturile preøedintelui Smith, cæutafli o
dovadæ de la începutul vieflii sale care ar putea explica de ce
øi cum a ajuns el un astfel de om. 

VIAfiA SA (1876–1972) 

1876 S-a næscut pe 19 iulie, fiu 

al lui Joseph F. øi Julina 

Lambson Smith în Salt 

Lake City

1884 La vârsta de 8 ani, a fost 

botezat de cætre tatæl 

sæu, în Salt Lake 

City, de ziua sa

1893 La vârsta de 16 ani, 

a participat la dedicarea templului din Salt Lake

1898 La vârsta de 21 de ani, s-a cæsætorit cu Louie

Emily Shurtliff

1899–1901 Între vârstele de 22–24 de ani, a slujit într-o

misiune în Anglia

1901 La vârsta de 24 de ani, a început sæ lucreze în

biroul istoricului Bisericii 

1908 La vârsta de 32 de ani, s-a cæsætorit cu Ehel

Reynolds, dupæ moartea primei sale soflii

1910 La vârsta de 33 de ani, a fost rânduit apostol de

cætre preøedintele Joseph F. Smith

Preøedintele
Joseph Fielding Smith

Teolog în Evanghelie øi scriitor
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Viafla preøedintelui Joseph Fielding Smith
1. „Când a murit David O. McKay, preøedintele Joseph Fielding

Smith, atunci în vârstæ de aproape 93 de ani, a devenit preøedin-

tele Bisericii. El era fiul fostului preøedinte al Bisericii, Joseph F.

Smith. 

2. Când era bæiat, Joseph Fielding Smith a vrut sæ afle dorinfla

Domnului, lucru care l-a îndemnat sæ citeascæ Cartea lui Mormon

de douæ ori înainte de a împlini zece ani øi sæ poarte scripturile cu

el când mergea pe jos. Când colegii de joacæ îl cæutau, îl gæseau

de obicei, citind scripturile într-o cæpiflæ de fân. El a spus mai târ-

ziu: ‘Din cele mai îndepærtate amintiri, din perioada în care

începusem sæ citesc, gæseam mai multæ plæcere øi mai multæ satis-

facflie în studiul scripturilor øi în lectura despre Domnul Isus

Hristos øi despre profetul Joseph Smith øi despre lucrarea care s-a

realizat pentru salvarea oamenilor, decât în orice altceva de pe

lume’” [în Conference Report, apr. 1930, pag. 91].

3. „Acest studiu din

copilærie a pus temelia

pentru o cunoaøtere

extinsæ a scripturilor øi

a istoriei Bisericii, pe

care le amintea în

cuvântæri øi în scrierile

a aproape douæzeci de

cærfli øi multe articole

importante depre

subiecte doctrinare. 

4. În timpul administrærii sale, au fost organizafli primii flæruøi în

Asia (Tokyo, Japonia) øi în Africa (Johannesburg, Africa de Sud).

1921–1970 Între vârstele de 44–93 de ani, a slujit ca istoric al

Bisericii

1938 La vârsta de 61 de ani, s-a cæsætorit cu Jesse

Evans, dupæ moartea celei de-a doua soflii

1945–1949 Între vârstele de 68–72 de ani, a fost preøedintele

templului din Salt Lake

1951 La vârsta de 74 de ani, a fost preøedintele

Cvorumului celor Doisprezece Apostoli

1970 La vârsta de 93 de ani, a fost susflinut ca preøe-

dinte al Bisericii dupæ moartea preøedintelui

David O. McKay

1971 La vârsta de 94 de ani, i-a murit a treia soflie 

1972 A murit la vârsta de 95 de ani, pe 2 iulie, în

Salt Lake City

PREØEDINfiIA SA (1970–1972) 

1970 A fost organizat primul flæruø din Africa (în

Africa de Sud) 

1970 A fost organizat primul flæruø din Asia (în

Japonia) 

1971 A fost flinutæ prima conferinflæ zonalæ a Bisericii

(în Anglia) 

1972 Au fost dedicate temple în Ogden øi Provo, Utah

1972 Numærul membrilor din Bisericæ era de 3.218.908

Odatæ cu creøterea numærului de membri ai Bisericii, preøedinte-

le Smith øi consilierii sæi au început sæ flinæ conferinfle zonale în

toatæ lumea pentru a-i instrui pe conducætorii locali øi pentru a le

permite membrilor sæ se întâlneascæ cu Autoritæflile Generale.

Prima conferinflæ de acest gen s-a flinut în Manchester, Anglia.

Pentru a sluji mai bine oamenilor din întreaga lume, au fost tri-

miøi misionari asistenfli medicali pentru a preda regulile princi-

pale de sænætate øi igienæ. În scurt timp, mai mult de 200 de

misionari asistenfli medicali slujeau în multe flæri. 

5. Din anul 1912, Biserica a sponsorizat clase de seminar în clæ-

diri adiacente liceelor din partea de vest a Statelor Unite. În

anii 1920, au fost începute institute de religie, în cadrul colegii-

lor øi universitæflilor, la care participa un numær mare de sfinfli

din zilele din urmæ. În prima parte a anilor 1950, au început

clase de seminar de dimineaflæ, în zona Los Angeles, California

øi în scurt timp, mai mult de 1800 de studenfli erau participanfli.

Observatorii care nu erau membri erau surprinøi cæ un tânær cu

vârsta cuprinsæ între 15–28 de ani, sfânt al zilelor din urmæ, se

trezea la 5:30 dimineafla, cinci zile pe sæptæmânæ, pentru a lua

parte la clasele de studiu religios. În prima parte a anilor 1970,

a fost introdus programul seminarului prin studiu acasæ, astfel,

cursanflii sfinfli din zilele din urmæ din întreaga lume sæ poatæ

primi instrucfliuni religioase. În timpul administrærii preøedin-

telui Smith, numærul celor care s-au înscris la seminar øi institut

a crescut considerabil. 

6. În ultima cuvântare publicæ a preøedintelui Smith, flinutæ la

conferinfla din luna aprilie 1972, el a spus: ‘Nu existæ alt trata-

ment pentru bolile lumii decât Evanghelia Domnului Isus

Hristos. Speranfla noastræ pentru pace, pentru prosperitate

materialæ øi spiritualæ øi pentru o eventualæ moøtenire a împæ-

ræfliei lui Dumnezeu, se gæseøte numai în øi prin Evanghelia res-

tauratæ. Nu existæ nici o lucrare în care sæ ne putem angaja

vreunul dintre noi care sæ fie la fel de importantæ ca predicarea

Evangheliei øi clædirea Bisericii øi împæræfliei lui Dumnezeu pe

pæmânt’ [în Conference Report, apr. 1972, pag.13; sau Ensign,

iulie, 1972, pag. 27]. 

7. „Dupæ ce a slujit ca preøedinte al Bisericii timp de doi ani øi

jumætate, Joseph Fielding a încetat din viaflæ, liniøtit, în casa fii-

cei sale. El ajunsese la vârsta de 95 de ani øi Îl slujise pe Domnul

cu curaj, în întreaga sa viaflæ ” (Our Heritage, pag. 121–123).

Prima conferinflæ zonalæ a Bisericii s-a flinut în Anglia, în anul 1971, luna
august, sub îndrumarea preøedintelui Jospeh Fielding Smith. Vârstnicul
Howard W. Hunter este pe podium. 
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Înflelegerea lecturii
Viafla preøedintelui Joseph Fielding Smith

Învæflæturile øi mærturia lui Joseph
Fielding Smith

8. Tærægænarea, aplicatæ principiilor

Evangheliei, este hoflul vieflii veønice

care este viafla în prezenfla Tatælui øi a

Fiului. Sunt mulfli printre noi, chiar øi

membri ai Bisericii, care cred cæ nu este

nevoie de grabæ în respectarea princi-

piilor Evangheliei øi în flinerea porunci-

lor” (în Conference Report, aprilie,

1969, pag. 121). 

9. „Dacæ vrefli salvarea în plinætatea ei, însemnând exaltare în

împæræflia lui Dumnezeu, ca sæ putefli deveni fii øi fiice ale Sale,

trebuie sæ mergefli în templul Domnului øi sæ primifli rânduielile

sfinte care aparflin acelei case, care nu pot fi obflinute în altæ

parte. Nici un bærbat nu poate primi plinætatea veøniciei sau a

exaltærii, singur; nici o femeie nu va primi acea binecuvântare

singuræ; ci soflul øi soflia, când primesc puterea pecetluirii în

templul Domnului, dacæ flin dupæ aceea, toate poruncile, vor

trece în exaltare øi vor continua, devenind asemænætori

Domnului. Øi acesta este destinul omului; aceasta este ceea ce

Domnul doreøte pentru copiii Sæi” (Doctrines of Salvation 2:44).

10. „Nu conteazæ ce este scris sau ce a spus cineva, dacæ ceea ce

s-a spus este în conflict cu ceea ce a revelat Domnul, noi putem

sæ o ignoræm. Cuvintele mele øi învæflæturile oricærui alt membru

al Bisericii, de sus sau de jos, dacæ nu se potrivesc cu revelafliile,

nu trebuie sæ le acceptæm. Sæ clarificæm acest lucru. Am acceptat

cele patru lucræri canonice ca fiind metrul sau cântarul cu care

mæsuræm doctrina oricærui om” (Doctrines of Salvation 3:203). 

11. „Mi se pare cæ nici un membru al acestei Biserici nu va fi

mulflumit pânæ când nu va citi Cartea lui Mormon de mai multe

ori øi pânæ când nu va putea considera cæ poate depune mærtu-

rie cæ este cu adeværat o cronicæ care are asupra ei inspiraflie de

la Cel Atotputernic øi cæ acea istorie este adeværatæ. . . .

12.... Nici un membru al acestei Biserici nu poate fi acceptat în

prezenfla lui Dumnezeu dacæ nu a citit în mod serios øi cu atenflie

Cartea lui Mormon” (în Conference Report, oct. 1961, pag. 18).

Amintire (par. 2) – memorie

Extinsæ (par. 3) – o întindere

mare, largæ

Administrare (par. 4) –

preøedinflie

Igienæ (par. 4) – curæflenie

Adiacent (par. 5) – alæturat

Moøtenire (par. 6) – loc,

ræsplatæ

Angajat în (par. 6) – implicat în

13. „Vreau sæ-mi depun

mærturia despre restaura-

rea Evangheliei, despre

misiunea Mântuitorului

nostru, despre chemarea

profetului Joseph Smith øi

despre începerea acestei

lucræri în dispensaflia în

care træim, cunoscutæ ca

Dispensaflia împlinirii tim-

purilor. Øtiu cu siguranflæ

cæ Isus Hristos este singu-

rul Fiu Næscut al lui

Dumnezeu, Mântuitorul lumii, Salvatorul oamenilor, în mæsura

în care ei se pocæiesc de pæcatele lor øi acceptæ Evanghelia. Prin

moartea Sa El i-a mântuit pe tofli oamenii øi a luat asupra Sa acel

sacrificiu care ne elibereazæ pe noi de pæcatele noastre pentru ca

sæ nu fim ræspunzætori pentru ele dacæ Îl acceptæm pe El øi dacæ

suntem sinceri øi loiali faflæ de învæflæturile Sale” (în Conference

Report, apr. 1956, pag. 58).

Înflelegerea lecturii
Învæflæturile øi mærturia lui Joseph Fielding Smith

Paragraful 13- Ce este „Dispensaflia împlinirii 
timpurilor”? 
Preøedintele Spencer W. Kimball ne-a învæflat: „De-a lungul epo-

cilor, au fost perioade de timp în care Domnul øi-a adunat

poporul Sæu laolaltæ øi a stabilit Evanghelia øi anumite rânduieli

de salvare printre ei. Pe acestea le numim dispensaflii ale

Evangheliei” („The Things of Eternity – Stand We in Jeopardy?”

Ensign, ian. 1977, pag. 3). Noi træim în „dispensaflia împlinirii

timpurilor” (Efeseni 1:10), sau în ultima dispensaflie înainte de a

Doua Venire a lui Isus Hristos. 

Studierea lecturii
Realizafli activitatea A, B sau C când studiafli „Preøedintele

Joseph Fielding Smith”. 

Gæsifli leacul

1. Dacæ afli fi doctor, ce boalæ credefli cæ ar fi cel mai greu de tra-

tat? De ce? 

A

Tærægænare (par. 8) – amâna-

rea intenflionatæ de a face

ceva ce trebuie fæcut

Grabæ (par. 8) – repede,

urgenflæ

Exaltare (par. 9) – Dumnezeire

A potrivi (par. 10) – a fi de

acord
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2. Recitifli paragrafele 2–3 øi 5–6 øi facefli urmætoarele: 

a. Facefli o listæ cu „bolile” spirituale ale lumii. 

b. Ce „reflete” a dat preøedintele Joseph Fielding Smith pentru

a ajuta la vindecarea acestor boli? 

c. Cum a evitat preøedintele Smith bolile spirituale când era

tânær? 

d. În ce fel a oferit seminarul oportunitæfli de a avea acest

„tratament” în viafla dumneavoastræ? 

Oprifli hoflul

Vi s-a furat vreodatæ ceva de prefl? Ce afli simflit? 

1. Recitifli paragraful 8 øi ræspundefli la urmætoarele întrebæri: 

a. Ce bunuri de prefl ne pot fi furate? 

b. Cum ne sunt furate? 

c. Cine este hoflul? 

2. Recitifli paragrafele 11–13 øi facefli urmætoarele: 

a. Gæsifli o scripturæ în Cartea lui Mormon care ne avertizeazæ

împotriva profanærii øi una care vorbeøte despre viafla veø-

nicæ. 

b. Scriefli ce putefli face pentru a „fi acceptat în prezenfla lui

Dumnezeu”. 

Scriefli un paragraf în jurnal

Recitifli paragraful 9 øi scriefli în jurnal ca øi cum afli fi proaspæt

cæsætorit în templu. Pentru descrierea dumneavoastræ, gândifli-

væ la urmætoarele întrebæri øi dafli-le un ræspuns: 

1. În ce templu afli dori sæ fifli pecetluit? 

2. Bazându-væ pe învæflæturile preøedintelui Smith, de ce este

importantæ pentru dumneavoastræ pecetluirea în templu? 

3. Cine afli vrea sæ fie acolo? De ce? 

4. În ce fel væ poate ajuta preaslævirea în templu în mod con-

stant sæ devenifli mai asemænætori Domnului? 

Într-o cuvântare flinutæ la funerariile preøedintelui Harold
B. Lee, preøedintele Spencer W. Kimball l-a descris pe pre-
øedintele Lee ca fiind „unul dintre cei mai nobili, puter-
nici, devotafli øi pregætifli dinainte, un secvoia al lui
Dumnezeu” (in L. Brent Goates, Harold B. Lee: Prophet

and Seer [1985], pag. 595). Cu o altæ ocazie, preøedintele
Kimball l-a descris pe preøedintele Lee ca fiind „încercat øi
loial, educat în program [programul Bisericii], spiritual,
øi mai presus de toate, chemat de Domnul. . . . L-am væzut

Preøedintele
Harold B. Lee

Un secvoia uriaø 

C

B

pe acest om, instruit deja øi spiritual, crescând øi împlinin-
du-øi chemarea cu credinflæ øi sârguinflæ. Væzându-l cum
face declaraflii øi ia decizii, recunoaøtem în acestea glasul
pæstorului, conducætorul oamenilor, un profet al Domnului,
pe cel care poartæ mantia” (Teachings of Spencer W.

Kimball, pag. 467). Pe mæsuræ ce ce studiafli viafla øi învæ-
flæturile preøedintelui Lee, observafli credinfla personalæ sim-
plæ care i-a caracterizat viafla øi despre care el credea cæ va
binecuvânta lumea. 

VIAfiA SA (1899–1973) 

1899 S-a næscut pe 28 martie, fiu 

al lui Samuel øi Louisa 

Bingham Lee, in Clifton, 

Idaho

1907 La vârsta de 8 de ani, 

pe 9 iunie, a fost botezat 

în Bybee Pond

1916 La vârsta de 17 de ani, 

a început sæ lucreze ca 

învæflætor de øcoalæ în Idaho

1920–1922 De la vârsta de 21 de ani pânæ la 23, a slujit într-o

misiune în vestul Statelor Unite

1923 La vârsta de 24 de ani, s-a cæsætorit cu Fern Tanner

1932 La vârsta de 33 ani, a devenit conducætor în

guvernul din Salt Lake City

1935 La vârsta de 36 de ani, a fost chemat sæ organize-

ze programul de bunæstare al Bisericii

1941 La vârsta de 42 de ani, a fost rânduit apostol de

cætre preøedintele Heber J. Grant

1961 La vârsta de 62 de ani, a fost numit preøedinte al

Corelærii Bisericii, care era organizatæ de Prima

Preøedinflie øi de Cvorumul celor Doisprezece

Apostoli. 

1963 La vârsta de 64 de ani, s-a cæsætorit cu Freda

Jensen, dupæ moartea primei sale soflii

1970 La vârsta de 70 de ani, a devenit preøedintele

Cvorumului celor Doisprezece Apostoli

1970–72 Între vârstele de 71–73 de ani, a slujit în calitate

de prim consilier al preøedintelui Joseph Fielding

Smith

1972 La vârsta de 73 de ani, a fost susflinut preøedinte

al Bisericii

1973 A murit în vârstæ de 74 de ani, pe 26 decembrie,

în Salt Lake City

PREØEDINfiIA SA (1972–1973) 

1972 A fost înfiinflatæ o nouæ organizaflie pentru tinerii

adulfli necæsætorifli

1973 Au fost organizate împreunæ serviciile Bisericii de

sænætate , servicii sociale øi programe de bunæsta-

re; au fost trimiøi misionari agricultori în diferite

pærfli ale lumii pentru a-i ajuta pe oameni sæ-øi

îmbunætæfleascæ metodele de agriculturæ.

Numærul membrilor din Bisericæ era de 3.306.658. 
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Viafla preøedintelui Harold B. Lee
1. „În ziua urmætoare morflii preøedintelui Joseph Fielding

Smith, familia preøedintelui Harold B. Lee, membrul senior al

Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, s-a adunat pentru o

searæ de familie. Un membru al familiei a întrebat ce puteau

face pentru a-l ajuta pe preøedintele Lee. ‘Fifli loiali credinflei

voastre; træifli în acord cu Evanghelia, dupæ cum v-am învæflat’,

a ræspuns el. Acel mesaj se aplicæ tuturor membrilor Bisericii. În

prima conferinflæ la care a participat ca preøedinte al Bisericii,

Harold B. Lee a declarat: ‘fiinefli poruncile lui Dumnezeu. În ele

vefli gæsi salvarea persoanelor øi a nafliunilor în aceste vremuri

anevoioase’ [în Francis M. Gibbons, Harold B. Lee: Man of Vision,
Prophet of God [1993], pag. 459]. 

2. „Când Harold B. Lee a devenit preøedintele Bisericii pe 7 iulie

1972, avea 73 de ani øi era apostolul cel mai tânær care a devenit

preøedinte de la Heber J. Grant. El a jucat un rol important în

administrarea Bisericii din 1935, când a fost chemat sæ conducæ

programul de bunæstare al Bisericii. El a jucat, de asemenea, un

rol important în revizuirea programelor Bisericii øi a materialelor

de învæflæmânt care au dus la simplificarea øi corelarea programe-

lor Bisericii. El a fost un bærbat cu o spiritualitate profundæ, care

ræspundea prompt la îndemnurile pe care le primea din cer. 

3. Preøedintele Lee øi consilierii sæi au prezidat a doua conferin-

flæ zonalæ, care s-a flinut în Mexico City. Membrii Bisericii adu-

nafli la aceastæ conferinflæ au fost primii sfinfli din zilele din urmæ

care au susflinut Prima Preøedinflie. Preøedintele Lee a explicat cæ

întrunirile se flineau în Mexico City pentru ‘a recunoaøte øi a

læuda eforturile minunate depuse de mulfli care . . . au fost

instrumente pentru a aduce la creøterea colosalæ a Bisericii’. 

4. Când sfinflii din Mexic øi din America Centralæ au aflat cæ în

Mexico City se va desfæøura o conferinflæ zonalæ, mulfli au înce-

put sæ-øi facæ planuri pentru a participa la aceasta. O soræ a mers

din uøæ în uøæ pentru a cere sæ spele rufe. Timp de cinci luni ea a

economisit pesos câøtigafli din curæflarea hainelor vecinilor ei øi a

putut sæ cælætoreascæ pentru a ajunge la conferinflæ øi a participat

la toate sesiunile. Mulfli sfinfli au postit de bunæ voie în timpul

conferinflei pentru cæ nu aveau bani pentru hranæ dupæ ce mun-

ciseræ øi economisiseræ pentru a participa la întruniri. Aceia care

au fæcut sacrificii au fost ræsplætifli cu multæ tærie spiritualæ. Un

membru a declarat cæ acea conferinflæ a fost ‘cea mai frumoasæ

experienflæ din viafla mea!’ Un altul, i-a spus unui reporter: ‘Vor

trece mulfli ani pânæ vom uita dragostea pe care am simflit-o

astæzi, aici’. [Vezi Jay M. Todd, “The Remarkable Mexico City

Area Conference”, Ensign, nov. 1972, pag. 89, 93, 95.]

5. „În timpul administrærii sale, preøedintele Lee a vizitat fiara

Sfântæ, fiind primul preøedinte al Bisericii din aceastæ dispensa-

flie care a fæcut aceasta. El a anunflat, de asemenea, cæ urmau sæ

fie construite temple mai mici øi cæ în final, vor umple lumea. 

6. În ziua de dupæ Cræciunul din anul 1973, dupæ ce a slujit ca

preøedinte al Bisericii timp de 18 luni, preøedintele Lee a murit.

Un uriaø spiritual s-a întors în casa sa veønicæ” (Our Heritage,
pag. 123–124). 

Înflelegerea lecturii
Viafla preøedintelui Harold B. Lee

Învæflæturile øi mærturia lui Harold B. Lee
7. Când Harold B. Lee era

bæiat, a væzut printr-un gard în

curtea unui vecin de-al sæu

niøte clædiri dæræpænate øi a

vrut sæ le exploreze. Când s-a

urcat pe gard, un glas i-a spus:

„Harold, nu te duce acolo”. El

a explicat mai târziu: „M-am

uitat în toate direcfliile sæ væd

unde era cel care vorbise. Mæ

întrebam dacæ fusese tatæl

meu, dar el nu mæ putea

vedea. Nu vedeam pe nimeni.

Am realizat cæ cineva mæ avertizase de un pericol nevæzut. . . .

Din acel moment, am acceptat færæ întrebæri, faptul cæ existau

procedee necunoscute oamenilor, prin care noi puteam auzi gla-

suri din lumea nevæzutæ, prin care ni se pot aduce viziuni din

veønicie” („The Way to Eternal Life”, Ensign, nov. 1971, pag.17).

8. Am învæflat ceva din ce mi-a spus Spiritul øi øtiu acum cæ nicæ-

ieri anume nu existæ un loc de siguranflæ în aceastæ lume; nu

conteazæ atât de mult unde locuim; dar cel mai important lucru

este modul în care træim øi am aflat cæ siguranfla vine în Israel

[membrilor Bisericii] numai când flin poruncile, când træiesc ast-

fel încât sæ se bucure de toværæøia, îndrumarea, mângâierea øi

îndemnul Spiritului Sfânt al Domnului, când sunt dornici sæ

asculte de aceøti bærbafli pe care Dumnezeu i-a trimis aici pentru

a prezida ca purtætori de cuvânt ai Sæi øi când se supun sfaturi-

lor Bisericii” (în Conference Report, apr. 1943, pag. 129).

9. „Cea mai grea povaræ pe care o poate purta cineva în aceastæ

viaflæ, este povara pæcatului” (în Conference Report, apr. 1973,

pag. 177 sau Ensign, iulie 1973, pag. 122). 

10. „Cu cât væd mai multe în viaflæ, cu atât mæ conving cæ trebuie

sæ le arætæm tinerilor noøtri grozævia pæcatului, decât sæ ne mul-

flumim doar cu predarea modului de pocæinflæ. Doresc ca cineva

sæ væ poatæ avertiza de noaptea iadului care urmeazæ comiterii

unui pæcat spiritual” (Youth and the Church [1945], pag. 90). 

11. Elder Henry D. Taylor, care a fost membru al Celor

Øaptezeci, l-a citat pe preøedintele Lee vorbind despre importan-

fla studiului scripturilor: „Dacæ nu citim scripturile în fiecare zi,

mærturiile noastre se vor slæbi, spiritualitatea noastræ nu se va

adânci” (în Conference Report, oct. 1976, pag. 89; sau Ensign,
nov. 1976, pag. 62).

Învæflæmânt (par. 2) – predare,

cursuri de instruire

Corelare (par. 2) – o relaflie de

unificare

Instrumente (par. 3) – de

foarte mare ajutor

Pesos (par. 4) – în Mexic, peso

este o unitate de bani egalæ

cu 100 de centavos, unitatea

de bazæ a banilor din Mexic

Aceastæ dispensaflie (par. 5) –

ultima perioadæ dinainte de a

Doua Venire a lui Isus Hristos 
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12. „Mærturia nu este un lucru pe care-l ai astæzi øi îl vei avea

întotdeauna. Mærturia este fragilæ. Este la fel de greu de pæstrat

ca øi o razæ de lunæ. Este ceva ce trebuie recâøtigat în fiecare zi

din viaflæ” (în „President Harold B. Lee directs Church; Led by

the Spirit”, Church News, 15 iulie 1972, pag. 4). 

13. „Tot ce predicæm în aceastæ Bisericæ trebuie sæ fie formulat în

scripturi. Trebuie sæ se gæseascæ în scripturi. Trebuie sæ ne ale-

gem textele din scripturi. Dacæ vrem sæ mæsuræm adeværul, tre-

buie sæ-l mæsuræm cu ajutorul celor patru lucræri canonice,

indiferent de cine l-a scris. Dacæ nu se aflæ în lucrærile canonice,

putem presupune cæ este o speculaflie, o pærere personalæ a unui

om; øi dacæ intræ în contradicflie cu ceea ce se gæseøte în scriptu-

ri, atunci nu este adevær. Acesta este standardul dupæ care

mæsuræm tot adeværul” („Using the Scriptures in our Church

Assignments”, Improvement Era, ian. 1969, pag. 13).

14. „Pe lângæ ceea ce ne-au spus scripturile, avem ceea ce ne

spun aici øi acum profeflii din prezent” (Teachings of Harold B.
Lee, pag. 471). 

15. „Dacæ vrefli sæ cunoaøtefli ceea ce vrea Domnul ca sfinflii sæ

øtie øi sæ avefli îndrumarea øi îndemnul Sæu pentru urmætoarele

øase luni, obflinefli o copie a cuvântærilor de la conferinfla [gene-

ralæ] øi vefli avea cele mai recente cuvinte ale Domnului referi-

toare la sfinfli. Øi [de asemenea] tofli cei care nu sunt dintre noi,

dar care cred cæ ceea ce a fost spus a fost ‘punctul de vedere al

Domnului, voinfla Domnului øi glasul Domnului øi puterea lui

Dumnezeu pentru salvare’. (D&L 68:4.)” (în Conference Report,

oct. 1973, pag. 168; sau Ensign, ian. 1974, pag.128.)___

16. „Vreau sæ-mi depun sfânta mærturie

pentru cæ øtiu despre divinitatea acestei

lucræri, øtiu cæ va reuøi; øi cæ deøi pot fi

duømani înæuntrul øi în afara Bisericii

care cautæ sæ submineze øi care cautæ sæ

gæseascæ vinæ øi încearcæ sæ diminueze

influenfla Bisericii asupra lumii, aceastæ

Bisericæ va rezista triumfætoare øi va

trece de testul timpului în care eforturile

depuse de om øi armele fæurite împotriva cuvântului Domnului

va cædea pe lângæ ea. Øtiu cæ Domnul øi Stæpânul nostru Isus

Hristos este capul acestei Biserici; cæ el are o comuniune zilnicæ

prin metodele Sale, nu numai prin conducætorii Bisericii care se

aflæ în poziflii înalte, dar øi cu membrii individuali în mæsura în

care flin poruncile lui Dumnezeu” (în Conference Report, apr.

1973, pag. 10 sau Ensign, iulie 1973, pag. 6). 

Înflelegerea lecturii
Învæflæturile øi mærturia lui Harold B. Lee

Procedee (par. 7) – cæi, metode

Purtætori de cuvânt (par. 8) –

amabasador

A fi mulflumifli (par. 10) – a fi

satisfæcufli

Fragil (par. 12) – delicat, care

se stricæ sau pierde uøor

Formulat (par. 13) – predat

prin folosire, cuprins în

A fi contrar (par. 13) – a fi în

opoziflie, a contrazice

A submina (par. 16) – a slæbi,

a distruge

A realiza (par. 16) – a obfline

o victorie

Fæurit (par. 16) – fæcut

Comuniune (par. 16) – comu-

nicare

Metode (par. 16) – modalitæfli

Studierea lecturii
Realizafli activitæflile A, B sau C când studiafli „Preøedintele

Harold B. Lee”. 

Cæutafli dovezi

1. Recitifli paragraful 1 øi cæutafli sfatul pe care preøedintele

Harold B. Lee l-a dat familiei sale øi membrilor Bisericii, care

i-ar ajuta sæ treacæ prin perioadele anevoioase. 

2. Recitifli paragraful 4 øi facefli o listæ cu dovezile cæ sfinflii din

Mexic øi din America Centralæ træiau în acord cu fiecare din-

tre urmætoarele învæflæturi ale preøedintelui Lee: 

a. „Fifli loiali credinflei.” 

b. „fiinefli poruncile lui Dumnezeu.” 

3. Imaginafli-væ cæ suntefli avocat. Scriefli un paragraf scurt aræ-

tând ce afli spune dumneavoastræ pentru a apæra credincioøia

sfinflilor din Mexic øi din America Centralæ. 

Ajutafli un prieten

Sæ presupunem cæ suntefli îngrijorat cæ deciziile pe care le-a luat

recent un prieten de-al dumneavoastræ îl vor duce spre pericole

nevæzute. Recitifli paragrafele 7–10 øi facefli o listæ cu ce afli putea

spune pentru a-l ajuta pe prietenul dumneavoastræ. Includefli

ræspunsuri la urmætoarele întrebæri: 

1. Ce pericole nevæzute existæ care ne pot aduce poveri mari?

(vezi par. 9–10).

2. Ce l-ar ajuta pe tânærul Harold B. Lee sæ se flinæ departe de un

pericol nevæzut? (vezi par. 7).

3. Ce putem face noi pentru a avea siguranfla øi securitatea pe

care le oferæ Sfântul Spirit? (vezi par. 8).

Facefli un afiø

Imaginafli-væ cæ suntefli într-un comitet de planificare a unei

conferinfle a tinerilor din flæruø sau district. Responsabilitatea

dumneavoastræ este de a face reclamæ temei conferinflei.

Recitifli paragrafele 11–15 øi proiectafli un afiø care sæ cuprindæ

urmætoarele: 

1. O temæ care sæ aibæ la bazæ ceea ce a spus preøedintele Lee în

acele paragrafe. 

2. O propoziflie sau o frazæ care sæ facæ un rezumat a ceea ce

preøedintele Lee a spus cæ reprezintæ tema. 

3. Una sau douæ desene care reprezintæ ceea ce a predicat preøe-

dintele Lee øi care sæ ajute la prezentarea temei. 

4. Modalitæfli prin care aceastæ temæ îi ajutæ pe tineri sæ-øi întæ-

reascæ vieflile. 

C

B

A
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Vorbind despre preøedintele Spencer W. Kimball Kimball,
preøedintele Gordon B. Hinckley, pe atunci consilier în
Prima Preøedinflie, a spus: „Ce exemplu minunat a fost pen-
tru noi tofli! El ne-a dat imboldul [încurajarea de a progresa]
pentru aceastæ lucrare într-un mod remarcabil. Întreaga
Bisericæ øi-a mærit ritmul øi paøii ca ræspuns la sunetul
[clar]al goarnei sale. El a fost un profet pentru noi, un profet
a cærui viziune øi revelaflie au ajuns la oamenii de pe tot
pæmântul, indiferent de nafliune, culoare sau statutul lor
în viaflæ, oferind gratis binecuvântarea inegalabilæ a
Evangheliei lui Isus Hristos, tuturor celor care o vor accep-
ta” (în Conference Report, apr. 1983, pag. 3–4; sau Ensign,
mai, 1983, pag. 5). Pe mæsuræ ce meditafli la viafla preøedin-
telui Kimball, cæutafli dovezi ale „viziunii øi revelafliei sale”
care influenfleazæ Biserica øi în prezent. 

VIAfiA SA (1895–1985) 

1895 S-a næscut pe 28 martie în Salt 

Lake City, fiu al lui Andrew 

øi Olive Woolley Kimball

1903 La vârsta de 8 ani, a fost 

botezat de cætre tatæl sæu

1916 Când avea 11 ani, a murit 

mama sa

1914–1916 Între 19–21 de ani, a slujit 

într-o misiune în partea centralæ 

a Statelor Unite

1917 La vârsta de 22 de ani, s-a cæsætorit cu Camilla

Eyring pe 16 noiembrie

1943 La vârsta de 48 de ani, a fost rânduit apostol de

cætre preøedintele Heber J. Grant

1946 La vârsta de 51 de ani, a fost desemnat sæ lucreze

printre indienii americani

1964–1967 Între 69–72 de ani, a supravegheat munca misio-

naræ din Africa de Sud

1972 La vârsta de 77 de ani, a fost susflinut preøedinte

al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli

1973 La vârsta de 78 de ani, a fost susflinut preøedinte al

Bisericii dupæ moartea preøedintelui Harold B. Lee

1985 A murit în vârstæ de 90 de ani, pe 5 noiembrie, în

Salt Lake City

PREØEDINfiIA SA (1973–1985) 

1974–1985 Au fost dedicate douæzeci øi unu de temple în

întreaga lume

Preøedintele
Spencer W. Kimball 

„Mæreøte-fli pasul” 

Viafla preøedintelui Spencer W. Kimball
1. „Un om care a øtiut multe despre durere øi suferinflæ, Spencer

W. Kimbal, membrul senior al Celor Doisprezece, a fost susfli-

nut preøedinte al Bisericii dupæ ce a murit preøedintele Lee. O

mare parte din corzile sale vocale îi fuseseræ scoase din cauza

cancerului øi el vorbea cu un glas slab, ræguøit, pe care sfinflii

din zilele din urmæ au ajuns sæ-l iubeascæ. Cunoscut pentru

umilinfla sa, pentru devotamentul sæu, capacitatea de a munci øi

sloganul sæu ‘Fæ-o’, preøedintele Kimball, a mânuit secera cu

toatæ puterea sa. . . .

2. Preøedintele Kimball le-a arætat

conducætorilor ‘cæ Biserica nu træia în

deplinætatea credincioøiei pe care

Domnul o aøteaptæ de la oamenii Sæi,

øi cæ, pânæ într-un anume fel, noi ne

complæceam øi ne mulflumeam cu

lucrurile aøa cum erau ele. În acel

moment, a formulat acum vestitul slo-

gan: ‘Trebuie sæ ne mærim pasul (ca in

titlu)’. El a îndemnat audienfla sæ-øi

mæreascæ devotamentul faflæ de pro-

clamarea Evangheliei cætre nafliunile

pæmântului. El a chemat, de aseme-

nea, un umær sporit de misionari care

sæ slujeascæ în propriile flæri. La încheierea cuvântærii, preøedin-

tele Ezra Taft Benson a declarat: ‘Cu adeværat, existæ un profet

în Israel’. [Vezi W. Grant Bangerter, în Conference Report, oct.

1977, pag. 38–39; sau Ensign, nov. 1977, 26–27.]

3. „Sub conducerea dinamicæ a preøedintelui Kimball, mult mai

mulfli membri au slujit în misiuni depline øi Biserica a înaintat în

toatæ lumea. În august 1977, preøedintele Kimball a cælætorit la

Varøovia, unde a dedicat pæmântul Poloniei øi i-a binecuvântat

pe oamenii ei pentru ca lucrarea Domnului sæ înainteze. Au fost

înfiinflate centre de instruire a misionarilor în Brazilia, Chile,

Mexic, Noua Zeelandæ øi Japonia. În iunie 1978, el a anunflat o

revelaflie de la Dumnezeu care a avut un efect extraordinar asu-

pra muncii misionare din întreaga lume. Timp de mulfli ani

preoflia nu le fusese acordatæ persoanelor cu descendenflæ africa-

næ, dar acum preoflia øi binecuvântærile din templu erau oferite

tuturor membrilor de parte bærbæteascæ. . . .

1976 Revelaflii date profetului Joseph Smith øi preøe-

dintelui Joseph F. Smith au fost adæugate la

scripturi (vezi D&L 137–138); Primul Cvorum al

celor Øaptezeci a fost reorganizat

1978 A primit revelaflii despre preoflie (vezi Declaraflia

Oficialæ 2) 

1979 A dedicat Grædinile Memoriale Orson Hyde clæ-

dite în Ierusalim, Israel; a fost organizat al 1000-

lea flæruø al Bisericii; a fost publicatæ versiunea

King James a Bibliei cu scripturi suplimentare

pentru ajutor

1981 Publication of the new edition of the triple com-

bination with additional study helps

1982 „Un alt testament al lui Isus Hristos” a fost

adæugat ca subtitlu al Cærflii lui Mormon

1984 Au fost chemate primele Preøedinflii de zonæ;

Biserica avea 5.641.054 membri
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4. Timp de multe luni înainte de revelaflia din luna iunie a anu-

lui 1978, preøedintele Kimball a discutat cu consilierii sæi øi cu

Cei Doisprezece Apostoli despre neacordarea autoritæflii preofliei

persoanelor cu descendenflæ africanæ. Conducætorii Bisericii erau

rezervafli în a deschide misiuni în zone ale lumii în care nu se

puteau oferi membrilor demni ai Bisericii toate binecuvântærile

Evangheliei. Într-o conferinflæ de zonæ din Africa de Sud, preøe-

dintele Kimball a declarat: ‘M-am rugat cu multæ fervoare.

Øtiam cæ ne aøtepta ceva ce era extrem de important pentru

mulfli dintre copiii lui Dumnezeu. Øtiam cæ putem primi revela-

flii de la Domnul numai fiind demni øi gata sæ le primim, gata sæ

le acceptæm øi sæ le dæm locul cuvenit. Zi dupæ zi m-am dus sin-

gur cu solemnitate øi seriozitate în camera de sus a templului øi

acolo m-am rugat din tot sufletul øi mi-am oferit eforturile de a

continua programul. Vroiam sæ fac ce vroia El. Am vorbit despre

aceasta cu El øi am spus: „Doamne, eu vreau numai ceea ce este

corect”’ [Teachings of Spencer W. Kimball, pag. 451]. 

5. „Într-o întrunire specialæ din templu, pe care o flinea împreunæ

cu consilierii sæi øi cu Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, pre-

øedintele Kimball i-a rugat sæ-øi exprime liber pærerile despre

acordarea preofliei bærbaflilor de culoare. Dupæ aceea, ei s-au

rugat în jurul altarului, iar preøedintele Kimball a rostit rugæciu-

nea. Vârstnicul Bruce R. McConkie, care se afla acolo, a spus mai

târziu: ‘Cu aceastæ ocazie, datoritæ rugæciunilor øi a credinflei øi

datoritæ faptului cæ sosise ceasul øi timpul, Domnul în înflelepciu-

nea Sa a reværsat Duhul Sfânt asupra Primei Preøedinflii øi a

Celor Doisprezece într-un mod miraculos øi minunat, mai presus

de orice simflise vreodatæ oricare dintre cei prezenfli’ [„All Are

Alike unto God”, Charge to Religious Educators, a 2-a ed. (1981),

pag. 153]. A fost clar pentru conducætorii Biserici cæ venise tim-

pul ca tofli bærbaflii demni sæ primeascæ toate binecuvântærile

preofliei. 

6. Prima Preøedinflie a trimis o scrisoare datatæ 8 iunie 1978,

cætre conducætorii preofliei, explicând cæ Domnul a revelat cæ

‘tofli bærbaflii membri demni din Bisericæ pot fi rânduifli la preo-

flie, indiferent de rasæ sau culoare’. Pe 30 septembrie 1978, sfinflii

au votat în unanimitate în cadrul conferinflei generale pentru a

susfline acfliunea conducætorilor lor. Aceastæ scrisoare se gæseøte

acum în Doctrinæ øi legæminte, ca Declaraflia oficialæ 2. . . .

7. „În timpul administrærii preøedintelui Kimball, Primul

Cvorum al Celor Øaptezeci, a fost reorganizat, a fost stabilit pro-

gramul consolidat al întrunirii de duminicæ de trei ore øi au fost

clædite temple într-un ritm rapid. În anul 1982, în toatæ lumea

erau 22 de temple fie în faza de planificare, fie în construcflie,

fiind de departe numærul cel mai mare din istoria Bisericii pânæ

în acel moment. De asemenea, preøedintele Kimball a stabilit

un program de cælætorii care îl purta în multe flæri pentru a fline

conferinfle de zonæ. La aceste întruniri, el ignora propriile sale

nevoi øi planifica fiecare ocazie posibilæ de a se întâlni øi de a

întæri øi binecuvânta sfinflii din regiune. 

8. În multe flæri, membrii Bisericii tânjeau sæ primeascæ rânduielile

sacre ale salværii care se ofereau în temple. Printre aceøtia, era un

sfânt din zilele din urmæ din Suedia care slujise în multe misiuni

øi lucrase în preøedinflia misiunii. Când a murit, el a læsat o parte

substanflialæ din proprietatea sa fondului pentru construirea unui

templu în Suedia, cu mult timp înainte ca Biserica sæ anunfle cæ va

fi construit un templu în acea flaræ. Când preøedintele Kimball a

anunflat cæ va fi un templu, contribuflia bærbatului acumulase

dobândæ crescutæ øi devenise o sumæ mare. La scurt timp dupæ

dedicarea templului, acest frate credincios care fusese înzestrat

când træia, a fost pecetluit cu pærinflii sæi în templul la construirea

cæruia au contribuit banii sæi. 

În timpul administrærii preøedintelui Kimball, au fost construite temple în
toatæ lumea, într-un numær tot mai mare. Templul din Frankfurt, Germania
este unul din multele temple care binecuvânteazæ acum vieflile membrilor
Bisericii øi ale stræmoøilor lor. 

9. Un tatæ øi o mamæ din Singapore s-au hotærât sæ-øi ducæ fami-

lia la templu pentru a fi pecetluifli øi pentru a primi binecuvân-

tærile templului. Ei au sacrificat multe lucruri pentru a strânge

fonduri suficiente øi pânæ la urmæ au reuøit sæ parcurgæ drumul

øi sæ meargæ la templu. Ei au stat în casa misionarului care le

predase cu ani în urmæ. În timp ce se aflau într-un magazin ali-

mentar, sora acesta s-a îndepærtat de soflul sæu øi de misionar.

Când au gæsit-o, flinea în mânæ o sticlæ de øampon øi plângea.

Ea a explicat cæ unul din sacrificiile pe care le fæcuse pentru a

ajunge la templu, a fost de a nu mai folosi øampon øi nu mai

folosise unul de øapte ani. Sacrificiile ei, deøi au fost greu de

fæcut, pæreau acum neînsemnate, pentru cæ ea øtia cæ familia ei

era legatæ împreunæ pentru veønicie prin rânduielile din casa

Domnului. 

10. O altæ dezvoltare importantæ din timpul administrærii preøe-

dintelui Kimball a avut loc în anul 1979 când Biserica a publicat

o nouæ ediflie a Bibliei în versiunea King James, în limba engle-

zæ. Textul era neschimbat, dar au fost adæugate note de subsol

care dædeau trimiteri la Biblie, Cartea lui Mormon, Doctrinæ øi

legæminte øi Perla de Mare Prefl. Un Ghid pentru scripturi com-

plex oferea explicaflii unice la scripturile moderne. Aceastæ ediflie

avea titluri noi la toate capitolele øi includea, de asemenea,

extrase din revizia inspiratæ a lui Joseph Smith asupra Bibliei

din versiunea King James. 

11. În anul 1981, au fost publicate, de asemenea, noi ediflii ale

Cærflii lui Mormon, Doctrinelor øi legæmintelor øi Perlei de Mare

Prefl. Acestea includeau noul sistem al notelor de subsol, noi

capitole øi titluri de secfliuni, hærfli precum øi un index. În aceas-

tæ perioadæ, Biserica a început, de asemenea, sæ punæ mai mult

accent pe traducerea scripturilor din zilele din urmæ în multe

alte limbi. . . .
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12. Un incident tipic care

aratæ grija sa pentru

oameni, a avut loc într-un

aeroport aglomerat, în

care o mamæ tânæræ, rævæ-

øitæ din cauza vremii

urâte, stætuse la mai

multe cozi cu fetifla ei de

doi ani, încercând sæ cum-

pere un bilet de avion. Ea

era însærcinatæ în douæ

luni øi doctorul îi interzi-

sese sæ flinæ fetifla în brafle,

care era epuizatæ øi înfo-

metatæ. Nimeni nu s-a

oferit s-o ajute, deøi câfliva

oameni fæceau comentarii criticând-o pentru cæ fetifla plângea.

Apoi, femeia a povestit mai târziu: 

13. ‘Cineva a venit spre noi cu un zâmbet amabil øi a spus: „Pot

sæ væ ajut cu ceva?” Cu un suspin de recunoøtinflæ am acceptat

oferta sa. El a ridicat-o de pe podeaua rece pe fetifla mea care

plângea øi a luat-o în brafle cu drag, mângâind-o pe spate cu

blândefle. El a întrebat dacæ poate sæ mestece gumæ. Dupæ ce a

liniøtit-o, el a flinut-o în brafle øi le-a spus amabil celorlalfli care se

aflau la coadæ în fafla mea, cæ aø avea nevoie de ajutorul lor. Ei

au fost de acord øi atunci el s-a dus în faflæ la casierie [înaintea

celorlalfli] øi a vorbit cu funcflionarul de acolo ca sæ mæ pot urca

într-un avion care pleca în scurt timp. El a mers cu noi pe o ban-

chetæ, unde am stat de vorbæ puflin, pânæ când s-a asigurat cæ eu

mæ simfleam bine. Dupæ aceea, a plecat. Dupæ vreo sæptæmânæ

am væzut o fotografie a apostolului Spencer W. Kimball øi l-am

recunoscut în el pe stræinul din aeroport’ [în Spencer W. Kimball,
ed. Edward L. Kimball and Andrew Kimball jr. (1977), pag. 334].

14. „Cu câteva luni înainte de moartea sa, preøedintele Kimball

a avut grave probleme de sænætate, dar a fost întotdeauna un

exemplu de ræbdare, îndurare øi sârguinflæ în fafla încercærilor. El

a murit pe 5 noiembrie 1985, dupæ ce a slujit ca preøedinte al

Bisericii timp de 12 ani” (Our Heritage, pag. 124–129, 113). 

Înflelegerea lecturii
Viafla preøedintelui Spencer W. Kimball

A mânuit secera (par. 1) – a

înfæptuit lucrarea Domnului,

a muncit din greu

A se complace (par. 2) – mul-

flumire, un sentiment de sigu-

ranflæ

Dinamic (par. 3) – energic

A fi conferitæ (par. 4) – a fi

datæ

Fervoare (par. 4) – energie øi

dorinflæ

Solemnitate (par. 4) – sobrie-

tate

Rugæciune (par. 5) – rugæminte

Înflelepciune (par. 5) – bunæ-

tate mare

Administrare (par. 7) – preøe-

dinflie

A consolida (par. 7) – a uni

Tânjeau (par. 8) – doreau,

vroiau foarte mult

A acumulat (par. 8) – s-a mærit 

Învæflæturile øi mærturia lui Spencer W. Kimball
15. „Se pune întrebarea: Ar trebui ca fiecare tânær sæ slujeascæ

într-o misiune? Øi ræspunsul Bisericii este da øi ræspunsul

Domnului este da. Dezvoltând acest ræspuns, spunem: Cu sigu-

ranflæ, fiecare membru bærbat al Bisericii ar trebui sæ slujeascæ

într-o misiune, dupæ cum ar trebui sæ-øi plæteascæ zeciuiala, dupæ

cum ar trebui sæ participe la întruniri, dupæ cum ar trebui sæ træ-

iascæ curat øi færæ urâflenia lumii øi sæ planifice sæ aibæ o cæsæto-

rie celestialæ în templul Domnului” (în Conference Report, apr.

1974, pag. 125; sau Ensign, mai 1974, pag. 87). 

16. „Sunt convins cæ, fiecare dintre

noi, trebuie, într-un moment al vie-

flii noastre, sæ descoperim scripturile

pentru noi înøine – øi nu numai sæ

le descoperim o datæ, ci sæ le desco-

perim din nou øi din nou” („How

Rare a Possession – the Scriptures!”

Ensign, sept. 1976, pag. 4).

17. „Cred cæ atunci când devin

neglijent în relafliile mele cu divini-

tatea øi când mi se pare cæ nu mæ

ascultæ nici o ureche divinæ øi cæ nu îmi vorbeøte nici un glas

divin, atunci sunt departe. Dacæ mæ afund în scripturi, distanfla

se micøoreazæ øi spiritualitatea revine” (Teachings of Spencer W.
Kimball, pag. 135). 

18. „Fiind oameni, excludem din viafla noastræ durerea fizicæ øi

suferinfla mintalæ øi ne asiguræm pe noi cæ vom avea pace øi con-

fort continuu, dar dacæ ar fi sæ închidem uøile tristeflii øi necazu-

rilor, am putea sæ-i excludem din viafla noastræ pe cei mai buni

prieteni øi pe binefæcætori ai noøtri. Suferinfla poate face ca

oamenii sæ devinæ sfinfli, atunci când învaflæ ræbdarea, îndurarea

øi progresul personal” (Faith Precedes the Miracle, pag. 98). 

19. „Dumnezeu ne observæ øi vegheazæ asupra noastræ. Dar, de

obicei, el vine în întâmpinarea nevoilor noastre printr-o altæ per-

soanæ. Prin urmare, este vital sæ ne slujim unii altora în împæræ-

flie” („Small Acts of Service”, Ensign, dec. 1974, pag. 5).

20. Vârstnicul Gordon B. Hinckley, atunci membru al

Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a vorbit despre o ocazie

în care a încercat sæ-l domoleascæ pe preøedintele Kimball.

Preøedintele Kimball i-a spus: „Viafla mea este ca pantofii mei –

trebuie sæ se uzeze în slujire” („He Is at Peace”, Ensign, dec.

1985, pag. 41).

21. „Sabatul este o zi sfântæ în care noi facem lucruri demne øi

sfinte. Abstinenfla de la lucru øi recreerea sunt importante, dar

nu suficiente. Sabatul cere gânduri øi fapte constructive øi dacæ

o persoanæ leneveøte øi nu face nimic de Sabat, el tot îl încalcæ.

Pentru a-l respecta, o persoanæ trebuie sæ îngenuncheze în rugæ-

ciune, sæ pregæteascæ lecflii, sæ studieze Evanghelia, sæ mediteze,

sæ-i viziteze pe cei bolnavi øi necæjifli, sæ doarmæ, sæ citeascæ

materiale bune øi sæ participe la toate întrunirile din acea zi la

care poate participa. Eøuarea de a face corect aceste lucruri este

un pæcat” (Miracle of Forgiveness, pag. 96–97). 

22. „Adaug mærturia mea la mærturiile acestor mærefli bærbafli øi

apostoli din vechime – fraflii noøtri de slujire ai Aceluiaøi Stæpân.

Øtiu cæ Isus Hristos este Fiul Dumnezeului cel Viu øi cæ a fost

ræstignit pentru pæcatele lumii. 

218

34190_171_GAS-HWH.qxd  08-02-2006  12:26 PM  Page 218



23. El este prietenul meu, Salvatorul meu, Domnul meu,

Dumnezeul meu. 

24. Mæ rog din toatæ inima ca sfinflii sæ flinæ poruncile Sale, sæ

aibæ Spiritul Sæu øi sæ obflinæ moøtenirea veønicæ împreunæ cu El

în gloria celestialæ” (în Conference Report, oct. 1978; pag. 110;

sau Ensign, nov. 1978, pag. 73).

25. „’Øtiu cæ Dumnezeu træieøte. Øtiu cæ

Isus Hristos træieøte’ a spus John

Taylor, predecesorul meu ‘pentru cæ L-

am væzut’. Væ depun aceastæ mærturie,

dumneavoastræ fraflii mei, în numele

lui Isus Hristos. Amin” (în Conference

Report, apr. 1978, pag.72; sau Ensign,

mai 1978, pag. 48). 

Înflelegerea lecturii
Învæflæturile øi mærturia lui Spencer W. Kimball

Studierea lecturii
Realizafli activitatea A øi alte douæ activitæfli (B–D) când studiafli

„Preøedintele Spencer W. Kimball”. 

Divinitate (par. 17) –

Dumnezeu

A exclude (par. 18) – a arunca

Suferinflæ (par. 18) – chin,

durere

Binefæcætori (par. 18) – cei

care nu ajutæ

Abstinenflæ de la (par. 21) – a

nu face, a evita

Insuficient (par. 21) – nu este

îndeajuns

Moøtenire (par. 24) – loc de

odihnæ, ræsplatæ

Facefli o listæ

1. Citifli paragrafele 1–2 øi identificafli douæ sloganuri pe care le-a

folosit preøedintele Kimball. 

2. Recitifli paragrafele 7–9 øi facefli o listæ cu exemple ale modu-

lui în care au împlinit aceste sloganuri preøedintele Kimball øi

alfli sfinfli. 

3. Citifli paragrafele 15 øi 21 øi facefli o listæ cu modalitæflile în

care a predat preøedintele Kimball aceste sloganuri sfinflilor. 

4. Facefli o listæ cu ceea ce putefli face pentru a integra aceste slo-

ganuri în viafla dumneavoastræ. 

Scriefli un articol de ziar

Imaginafli-væ cæ suntefli reporter

la ziarul dumneavoastræ local.

Recitifli paragrafele 10–11, 16–17

ca øi cum afli lua un interviu

preøedintelui Kimball øi scriefli

un articol despre noile ediflii ale

scripturilor din zilele din urmæ.

Ca parte a interviului dumnea-

voastræ, ræspundefli la urmætoa-

rele întrebæri: 

1. „De ce sunt scripturile

importante pentru dumnea-

voastræ?” 

2. „Ce caracteristici unice vor aduce edifliile de scripturi din zile-

le din urmæ membrilor dumneavoastræ?” 

3. „În ce moduri pot scripturile din zilele din urmæ sæ-i ajute øi

sæ-i binecuvânteze pe sfinfli?” 

Facefli un desen

1. Citifli paragraful 20. Cu ce øi-a comparat preøedintele Kimball

viafla sa? 

2. Facefli un desen care sæ reprezinte afirmaflia preøedintelui

Kimball despre viafla sa de slujire. 

3. Recitifli paragrafele 12–14 øi scriefli un scurt paragraf care sæ

descrie învæflæturile despre slujire ale preøedintelui Kimball. 

Dafli o explicaflie

1. Recitifli paragrafele 22–24 øi scriefli în caietele dumneavoastræ

propoziflia care descrie ce însemna Isus Hristos pentru preøe-

dintele Kimball. 

2. Dafli un exemplu din viafla dumneavoastræ øi facefli o listæ cu

referinfle din scripturi care sæ explice modul în care Isus

Hristos reprezintæ urmætoarele lucruri pentru dumneavoas-

træ: 

a. prieten

b. Salvator

c. Domn

d. Dumnezeu

D

C

B

A
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Un principiu care separæ sfinflii din
zilele din urmæ de toate celelalte reli-
gii, este faptul cæ noi credem în reve-
laflia modernæ. Færæ ea: Ce am øti
despre Dumnezeire? De unde am øti
cine trebuia sæ fie preøedinte al
Bisericii sau episcop într-o episco-
pie? Dupæ cum ne-a învæflat, Iacov,
profetul din Cartea lui Mormon,
„Nici un om nu cunoaøte cæile [lui

Dumnezeu] decât dacæ îi sunt relevate; prin urmare, . . . nu
disprefluifli revelafliile lui Dumnezeu” (Iacov 4:8). Pe mæsuræ
ce studiafli Declaraflia oficialæ 2, meditafli asupra minunatei
binecuvântæri pe care o reprezintæ aceastæ revelaflie pentru
membrii Bisericii din întreaga lume. 

Înflelegerea scripturilor
Declaraflia oficialæ 2

Declaraflia oficialæ 2 (par. 8) – „Cuvântul øi voinfla lui
Dumnezeu” 

Domnul a revelat prim profe-

tul Joseph Smith cæ acele

cuvinte rostite de cei care sunt

susflinufli ca profefli, væzætori

øi revelatori, „când sunt inspi-

rafli de Duhul Sfânt, va fi

scripturæ, va fi voinfla

Domnului, va fi gândul

Domnului, va fi Cuvântul

Domnului” (D&L 68:4). Cu o

altæ ocazie, Domnul le-a pro-

mis membrilor Bisericii cæ

A anunfla (par. 2) – spune, a

informa

Meditaflie îndelungatæ
(par. 2) – o perioadæ lungæ

de chibzuire profundæ

Unanimitate (par. 2) – tofli în

acord

Ulterior (par. 2) – mai târziu

Expansiune (par. 4) – creøtere

øi ræspândire

Oferæ (par. 4) – prevede

Care au fost înainte (par. 5) –

au slujit înainte

A implora (par. 5) – a se ruga

Deosebire (par. 6) – atenflie,

considerând

A se asigura (par. 6) – a face

un lucru sæ fie cert

A asculta (par. 7) – a auzi øi a

se supune

Adunare reprezentativæ (par.

8) – o adunare de sfinfli parti-

cipanfli la o conferinflæ genera-

læ a Bisericii

A se manifesta (par. 8) – a

aræta

Declaraflia 
oficialæ 2

Fiecare bærbat demn
poate defline preoflia

dacæ se vor supune sfatului inspirat al profeflilor, cæ „porflile

iadului nu [îi] vor birui; da, øi Domnul Dumnezeu va dispersa

puterile întunericului din fafla [lor]” (D&L 21:6). 

Studierea lecturii
Realizafli activitatea A când studiafli Declaraflia oficialæ 2. 

Scriefli o scrisoare cætre editorWr

Vârstnicul David B. Haight, un membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, a spus cæ la scurt timp dupæ ce a fost

fæcut public anunflul despre preoflie, se afla într-un aeroport din

Chicago, Illinois: „Am observat un exemplar al ziarului Chicago
Tribune pe un stand de ziare. Titlu de pe prima paginæ spunea:

‘Mormonii le acordæ preoflia negrilor’. Subtitlul spunea:

‘Preøedintele Kimball pretinde cæ a primit o revelaflie’. Am cum-

pærat un exemplar al ziarului. Mæ uitam insistent la un cuvânt

din acel subtitlu – pretinde. Îmi særea în ochi cum ar fi fæcut dacæ

ar fi fost scris cu o cariocæ roøie. În timp ce mergeam pe coridor,

pentru a ajunge la avionul meu de legæturæ, mæ gândeam: ‘Sunt
în Chicago, merg prin acest aeroport aglomerat, øi totuøi, am fost mar-
tor la aceastæ revelaflie. Am fost acolo. Am fost de faflæ. Am simflit
influenfla divinæ. Am fost parte din aceasta. . . . Editorul acelui ziar

nu øtia mai nimic despre adeværul acelei revelaflii. . . . Nu øtia,

nici el, nici tipograful, nici cel care a pus cernealæ în presæ sau

cel care a livrat ziarul – nu øtiau nici unul dintre ei cæ era cu

adeværat, o revelaflie de la Dumnezeu. Nu øtiau ce øtiam eu,

pentru cæ eu fusesem martor la aceasta” (în Conference Report,

apr. 1996, pag. 31; sau Enisgn, mai 1996, pag. 23). 

Imaginafli-væ cæ locuifli în Chicago, Illinois, în iunie 1978 øi citifli

ziarul la al cærui titlul a fæcut referire vârstnicul Haight. Recitifli

paragrafele 3–6 din „Viafla preøedintelui Spencer W. Kimball”

(pag. 208–209) øi paragrafele 3–8 din Declaraflia oficialæ 2. Scriefli,

dupæ aceea, o scrisoare cætre editorul ziarului Chicago Tribune,

oferind dovezi øi motive pentru care credefli cæ revelaflia a fost

mai mult decât „un lucru pretins”. 

Înainte de a-i scrie biografia, Sheri L. Dew a fæcut cercetæri
despre viafla preøedintelui Ezra Taft Benson. Dupæ ce a ter-
minat acel proiect, ea a afirmat: „Examinarea cu atenflie øi
chiar studierea vieflii unui profet reprezintæ o experienflæ care
te face sæ te simfli umil. Un biograf vede atât de mult – pær-
flile bune øi pærflile rele; încercærile øi victoriile; bucuriile øi
suferinflele. Biograful primeøte responsabilitatea fragilæ de a
analiza, de a privi viafla unei persoane în perspectivæ, de a
trage concluzii referitoare la contribufliile unui om, la visuri-
le øi aspirafliile sale, la motivele sale, etc. L-am respectat de
la început pe preøedintele Benson, pentru cæ era un bærbat

Preøedintele
Ezra Taft Benson

Sæ inundæm pæmântul cu aceastæ
Carte a lui Mormon

A
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cu o chemare divinæ. Dar cu cât am fæcut mai multe cerce-
tæri øi am reflectat, cu atât am ajuns sæ-mi dau seama cât de
remarcabil este cu adeværat Ezra Taft Benson”. Sora Dew a
depus mærturie øi despre faptul cæ unul dintre multele
lucruri pe care le-a învæflat în timp ce lucra la proiectului
sæu, a fost ”cæ Ezra Taft Benson, asemeni predecesorilor sæi,
este într-adevær un profet al lui Dumnezeu” (Ezra Taft

Benson: A Biography [1987], xi). 

VIAfiA SA (1899–1994) 

1899 S-a næscut la 4 august în 

Whitney, Idaho, fiu al lui 

George T. øi Sarah 

Dunkley Benson

1907 La vârsta de 8 ani, a fost 

botezat, de ziua sa, în Canalul 

Logan River din Whitney, Idaho

1921–1923 Între vârstele de 21–24 de ani, 

a slujit într-o misiune în Marea 

Britanie

1926 La vârsta de 27 de ani, pe 10 septembrie, s-a

cæsætorit cu Flora Smith Amussen; ea a murit în

anul 1992

1943 La vârsta de 44 de ani, a fost rânduit apostol de

preøedintele Heber J. Grant

1946 La vârsta de 46 de ani, a început sæ slujeascæ în

calitate de preøedinte al misiunii europene Dupæ

Al Doilea Ræzboi Mondial, el a participat la aju-

toarea membrilor Bisericii din Europa, care fuse-

seræ afectafli de ræzboi

1952–1960 Între vârstele de 53–61 de ani, a fost secretarul pe

probleme de agriculturæ al Statelor Unite

1964–1965 Între vârstele de 64–66 de ani, a fost preøedintele

misiunii europene

1973 La vârsta de 74 de ani, a fost susflinut preøedinte

al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli

1985 La vârsta de 86 de ani, a fost susflinut preøedinte al

Bisericii, dupæ moartea preøedintelui Spencer W.

Kimball 

1994 A murit la vârsta de 94 de ani, pe 30 mai, în

Salt Lake City

PREØEDINfiIA SA (1985–1994) 

1985–1993 Au fost dedicate nouæ temple în întreaga lume

1990–1992 Au fost create misiuni în Cehoslovacia, Ungaria,

Polonia, Bulgaria, Rusia, Ucraina, øi în Berlinul

de Est din Germania (toate fiind zone în care

guvernele anterioare nu permiseseræ munca

misionaræ); flærile Armenia, Uganda, Kenya,

Zimbabue, Ucraina, Zambia, Bostwana, Namibia

øi Congo au fost dedicate pentru predicarea

Evangheliei

1992 Au fost organizafli 1900 de flæruøi ai Bisericii

1994 Numærul membrilor Bisericii era de 9.024.368

Viafla preøedintelui Ezra Taft Benson
1. „Preøedintele Ezra Taft Benson a devenit preøedinte al

Bisericii dupæ moartea lui Spencer W. Kimball. La începutul

administrærii sale, el a subliniat importanfla citirii øi studierii

Cærflii lui Mormon. El a depus mærturie despre ‘Cartea lui

Mormon cæ aduce oamenii la Hristos’ øi a reafirmat declaraflia

lui Joseph Smith cæ aceastæ carte constituie ‘cheia de boltæ a reli-

giei noastre øi un om poate ajunge mai aproape de Dumnezeu,

supunându-se preceptelor ei, mai mult decât ale unei alte cærfli’

[A Witness and a Warning, (1988); vezi, de asemenea, History of
the Church, 4:461]. 

2. „În cadrul conferinflei din luna aprilie a anului 1986, preøedin-

tele Benson a declarat: ‘Domnul l-a inspirat pe slujitorul Sæu,

Lorenzo Snow sæ reaccentueze principiul zeciuielii pentru a

salva Biserica de sclavia financiaræ. . . . Acum, în prezent,

Domnul a revelat nevoia de a reaccentua Cartea lui Mormon. . . .

Væ promit cæ de acum înainte, dacæ ne vom ospæta zilnic din

paginile ei øi ne vom supune preceptelor ei, Dumnezeu va

reværsa asupra fiecærui copil din Sion øi din Bisericæ o binecu-

vântare necunoscutæ pânæ acum’ [în Conference Report, apr.

1986, pag.100; sau Ensign, mai 1986, pag. 78]. Milioane de

oameni din întreaga lume au acceptat provocarea øi au primit

binecuvântarea promisæ. 

3. O altæ temæ importantæ a fost importanfla evitærii mândriei. În

cadrul conferinflei generale din luna aprilie a anului 1989, el i-a

chemat pe membrii Bisericii sæ ‘îøi curefle vasul pe dinæuntru

biruind mândria’, lucru despre care el a avertizat cæ era cauza

distrugerii nafliunii nefite. El a sfætuit cæ ‘antidotul pentru mân-

drie este umilinfla – smerenia, supunerea’ [în Conference Report,

apr. 1989, pag. 6–7; sau Ensign, mai 1989, pag. 6–7]. 

4. „În timp ce slujea ca

membru al Cvorumului

celor Doisprezece

Apostoli, Ezra Taft

Benson a avut o ocazie

neobiønuitæ de a fi un

exemplu de træire con-

form Evangheliei. În

anul 1952, încurajat de

preøedintele David O. McKay, el a acceptat însærcinarea de a

fi Secretarul pe probleme de agriculturæ al lui Dwight D.

Eisenhower, preøedintele Statelor Unite. Aceasta a fost singura

datæ în istoria Bisericii de pânæ atunci, când un membru al

Cvorumului celor Doisprezece Apostoli a slujit în cabinetul pre-

øedintelui Statelor Unite. În timpul celor opt ani de slujire, el øi-

a câøtigat respectul în flara lui øi peste hotare pentru integritatea
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øi pentru priceperea sa în îndrumarea øi realizarea strategiilor în

agriculturæ ale guvernului Statelor Unite. El a intrat în legæturæ

cu unii conducætori de flæri øi a deschis uøi pentru reprezentanflii

Bisericii în toatæ lumea. 

5. Sub conducerea preøedintelui Benson, Biserica a fæcut progre-

se importante în întreaga lume. Pe 28 august 1987, el a dedicat

templul din Frankfurt, Germania, din Republica Federalæ

Germanæ, un privilegiu însemnat pentru el, pentru cæ el lucrase

la biroul din Frankfurt în timp ce slujea ca preøedinte al misiunii

europene din anul 1964 pânæ în 1965. 

6. Templul Freiberg din Republica Democratæ Germanæ a fost

dedicat pe 29 iunie 1985. Aceastæ dedicare a urmat unui numær

de miracole care au avut loc pentru a face posibilæ construirea

lui. În prima sa vizitæ în Republica Democratæ Germanæ, în anul

1968, vârstnicul Thomas S. Monson din Cvorumul celor

Doisprezece Apostoli, le-a promis sfinflilor: ‘Dacæ vefli ræmâne

loiali øi credincioøi poruncilor lui Dumnezeu, fiecare binecuvân-

tare de care se bucuræ membrii Bisericii din altæ flaræ, va fi a

dumneavoastræ’. În anul 1975, în timp ce era în delegaflie în ace-

eaøi flaræ, vârstnicul Monson a fost inspirat de cætre Spirit sæ

dedice acel pæmânt Domnului, spunând: ‘Tatæ, fæ ca acesta sæ fie

începutul unei noi zile pentru membrii Bisericii Tale din aceastæ

flaræ’. El a cerut ca dorinfla inimilor sfinflilor ‘de a obfline binecu-

vântærile templului’ sæ fie împlinitæ. Promisiunea sa inspiratæ øi

rugæciunea profeticæ de dedicare s-au împlinit [în Conference

Report, apr. 1989, pag. 66; sau Ensign, mai 1989, pag. 51; vezi, de

asemenea, Conference Report, oct. 1985, pag. 44; sau Ensig, nov.

1985, pag. 34].

7. „În ultima zi din luna martie a anului 1989, misionarilor

sfinfli din zilele din urmæ le-a fost permis sæ intre în Republica

Democratæ Germanæ. Pe 9 noiembrie 1989, credinfla øi rugæciu-

nile multor sfinfli au primit ræspuns când au început sæ cadæ

barierele dintre Europa de est øi cea de vest, lucru care a dus

la creøterea numærului botezurilor øi construirii de clædiri ale

Bisericii. Un convertit a aflat prima datæ despre Bisericæ atunci

când a vizitat o casæ deschisæ în capela de-abia terminatæ din

Dresda, Germania, pe 1 mai 1990. La mai puflin de o sæptæmânæ

a fost botezat dupæ ce primise lecfliile misionare, citise Cartea

lui Mormon de douæ ori din scoarflæ în scoarflæ øi dobândise o

mærturie puternicæ despre adeværul Evangheliei. [Vezi Garold

and Norma Davis, „The Wall Comes Down”, Ensign, iunie

1991. pag. 33]. 

8. „Pe 24 iunie, anul 1991, la un banchet în Moscova, care a urmat

unui concert al Corului Tabernacolului Mormon, vicepreøedintele

Republicii Sovietice Federale Socialiste Ruseøti, a anunflat cæ

Biserica era recunoscutæ oficial în flara sa. Aceasta a permis

Bisericii sæ înfiinfleze congregaflii în toatæ aceastæ republicæ mare.

În timpul anilor 1900, un grup de flæri foste republici sovietice øi

est-europene au fost dedicate pentru predicarea Evangheliei,

inclusiv Albania, Armenia, Belarus, Bulgaria, Estonia, Ungaria,

Letonia, Lituania, Romania, Rusia øi Ucraina. Se închiriazæ clædiri

pentru Bisericæ øi se construiesc clædiri în fiecare dintre aceste flæri

øi mulfli oameni obflin mærturii despre adeværul Evangheliei. La

dedicarea primei case de întruniri a sfinflilor din zilele din urmæ

de dupæ Cel de-al Doilea Ræzboi Mondial din Polonia, vârstnicul

Russel M. Nelson din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli s-a

rugat ca acea casæ de întruniri sæ fie ‘un refugiu pentru pace al

sufletelor tulburate øi un rai de speranflæ pentru cei care sunt

înfometafli øi însetafli de credinioøie’ [Church News, 29 iunie 1991,

pag.12]. Aceastæ binecuvântare se împlineøte în vieflile sfinflilor

din multe flæri care au gæsit pace øi bucurie în Evanghelie. 

În timpul administrærii preøedintelui Benson, conducætorii Biserici au
dedicat câteva flæri pentru predicarea Evangheliei. 

9. „Ca rezultat al creøterii extraordinare a numærului de membri

ai Bisericii øi al accentului pus de preøedintele Benson pe munca

misionaræ, spre sfârøitul administrærii sale, aproape 48.000 de

misionari slujeau în 295 de misiuni ale Bisericii. 

10. De asemenea, în timpul administrærii sale, programul de

bunæstare al Bisericii a început sæ ofere asistenflæ umanitaræ

membrilor øi altor persoane cu alte credinfle din întreaga lume.

Acest ajutor este oferit pentru a uøura suferinflele øi pentru a-i

ajuta sæ se întreflinæ singuri pe termen lung. Cantitæfli mari de ali-

mente, îmbræcæminte, medicamente, pæturi, bani øi alte lucruri

sunt distribuite celor nevoiaøi øi proiecte pe termen lung oferæ

îngrijire medicalæ, instruire øcolaræ øi alte servicii. Acest serviciu

fæcut din compasiune în prezent, ajutæ mii de oameni din multe

pærfli ale pæmântului. 

11. Afectat de infirmitæflile vârstei înaintate øi de pierderea iubi-

tei sale soflii, Flora, preøedintele Benson a murit la 94 de ani, pe

30 mai, 1994, terminându-øi cu curaj misiunea sa de profet al

Domnului. El a fost succedat de Howard W. Hunter, care slujea

atunci ca preøedinte al Cvorumului celor Doisprezece” (Our
Heritage, pag. 133–136). 

Înflelegerea lecturii
Viafla preøedintelui Ezra Taft Benson

A reafirmat (par. 1) – øi-a

adæugat mærturia la 

Precepte (par. 1) – învæflæturi,

porunci

Sclavie finaciaræ (par. 2) –

datorii

A se ospæta (par. 2) – a se

împærtæøi (o expresie la figu-

rat pentru a ne îndruma sæ

studiem Cartea lui Mormon

în fiecare zi) 

Vasul dinæuntru (par. 3) –

vieflile lor, gândurile lor,

intenfliile øi dorinflele

Antidot (par. 3) – remediu,

tratament

Bariere (par. 7) – ziduri,

restricflii

A închiria (par. 8) – a lua cu

chirie

Rai (par. 8) – loc pentru

odihnæ øi siguranflæ

A ajuta (par. 10) – a promova,

a acorda asistenflæ

Instruire øcolaræ (par. 10) –

predarea cititului øi a scrisului

Moscova 

ALBANIA

ARMENIA

POLONIA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

BELARUS

UCRAINA

ROMÂNIA

BULGARIA

UNGARIA

RUSIA

Marea Neagræ

Marea mediteraneanæ

M
area Caspicæ
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Învæflæturile øi mærturia lui Ezra Taft Benson
12. „Domnul a spus în secfliunea 84 din

Doctrinæ øi legæminte, cæ dacæ nu citim

Cartea lui Mormon øi nu dæm ascultare

învæflæturilor ei, întreaga Bisericæ va fi

condamnatæ: ‘Øi aceastæ condamnare

ræmâne asupra copiilor Sionului, chiar

asupra tuturor’ (D&L 84:56). Domnul

continuæ: ‘Øi ei vor ræmâne sub aceastæ

condamnare pânæ când se vor pocæi øi

aminti de noul legæmânt, chiar de Cartea lui Mormon øi de

poruncile precedente pe care Eu le-am dat, nu numai sæ vor-

beascæ, ci sæ facæ potrivit celor scrise de Mine’ (D&L 84:57). 

13. „Acum, nu trebuie doar sæ spunem mai multe despre Cartea

lui Mormon, ci trebuie sæ facem mai multe cu ea. De ce? Domnul

ræspunde: ‘Pentru ca ei sæ dea roade vrednice de împæræflia

Tatælui: altfel, ræmâne un flagel øi o judecatæ de reværsat asupra

copiilor Sionului’ (D&L 84:58). Noi am simflit acel flagel øi acea

judecatæ!” (în Conference Report apr. 1986, pag. 4; sau Ensign,

mai 1986, pag. 5). 

14. „Cartea lui Mormon nu numai cæ ne învaflæ adeværul, deøi o

face cu adeværat. Cartea lui Mormon nu numai cæ depune mær-

turie despre Hristos, deøi face au adeværat aceasta. Ci este ceva

mai mult. Este o putere în carte care va începe sæ stræbatæ vieflile

dumneavoastræ din momentul în care începefli un studiu apro-

fundat al cærflii. Vefli gæsi mai multæ putere de a rezista ispitei.

Vefli gæsi putere de a evita înøelæciunile. Vefli gæsi puterea de a

ræmâne pe cærarea dreaptæ øi strâmtæ. Scripturile sunt numite

‘cuvintele vieflii’ (vezi D&L 84:85) øi aceasta nu se explicæ nicæ-

ieri mai bine decât în Cartea lui Mormon. Când vefli începe sæ

fifli înfometafli øi însetafli dupæ aceste cuvinte, vefli primi din ce în

ce mai mult în viaflæ. . . .

15. Frafli øi surori, væ implor din toatæ inima mea sæ væ gândifli

cu multæ seriozitate la importanfla Cærflii lui Mormon pentru

dumneavoastræ øi pentru Bisericæ” (în Conference Report, oct.

1986, pag. 6; sau Ensign, nov. 1986, pag. 7).

16. „Cartea lui Mormon este cheia de boltæ pentru mærturia noas-

træ despre Isus Hristos, care este El Însuøi piatra de temelie a tot

ceea ce facem. Ea depune mærturie despre existenfla Sa cu putere

øi claritate. Spre deosebire de Biblie, care a trecut prin generaflii de

copiøti, traducætori øi conducætori religioøi corupfli care au modifi-

cat textul, Cartea lui Mormon, a venit de la un scriitor printr-un

singur pas inspirat de traducere. De aceea, mærturia ei despre

Învæflætor este claræ, integralæ øi în plinæ putere. Dar face chiar mai

mult decât aceasta. O mare parte din lumea creøtinæ de astæzi res-

pinge divinitatea Salvatorului. Ei pun la îndoialæ naøterea Sa

miraculoasæ, viafla Sa perfectæ øi realitatea glorioasei Sale învieri.

Cartea lui Mormon ne învaflæ în termeni simpli øi inconfundabili

despre adeværul tuturor acestor lucruri. Oferæ, de asemenea, cea

mai completæ explicare a doctrinei ispæøirii. Cu adeværat, aceastæ

carte inspiratæ de Divinitate este cheia de boltæ pentru a depune

mærturie lumii cæ Isus este Hristosul (vezi pagina de titlu a Cærflii

lui Mormon)” (în Conference Report, oct. 1986, pag. 4; sau Ensign,
nov. 1986, pag. 5).

17. „De multe ori noi depunem un mare efort încercând sæ creø-

tem nivelul activitæflilor din flæruøii noøtri. Lucræm cu sârguinflæ

pentru a mæri procentul acelora care participæ la adunarea de

împærtæøanie. Lucræm pentru a avea un mai mare procent de

tineri care slujesc în misiuni. Ne stræduim sæ mærim numærul

acelora care se cæsætoresc în templu. Toate acestea sunt eforturi

læudabile øi importante pentru creøterea împæræfliei. Dar atunci

când membrii individuali sau familii se cufundæ în scripturi cu

regularitate øi consecvenflæ, celelalte zone de activitate vor veni

automat. Mærturiile se vor mæri. Legæmintele vor fi întærite.

Familiile vor fi fortificate. Revelaflia personalæ se va reværsa”

(„The Power of the Word”, Ensign, mai 1986, pag. 81). 

18. „Nu putefli face lucruri rele øi sæ væ simflifli bine. Este imposi-

bil!” („To the Rising Generation”, New Era, iunie, 1986, pag. 5;

vezi, de asemenea, Pentru întærirea tineretului, pag. 4). 

19. „Nu existæ un cuvânt mai

sfânt în scrierile lumeøti sau

sfinte, decât mama. Nu existæ

lucare mai nobilæ decât cea a

unei mame bune øi cu teamæ

de Dumnezeu. . . .

20. În familia eternæ,

Dumnezeu a stabilit ca taflii

sæ prezideze în casæ. Taflii tre-

buie sæ întreflinæ, sæ iubeascæ,

sæ învefle øi sæ îndrume. 

21. Dar øi rolul unei mame este rânduit de Dumnezeu. Mamele

trebuie sæ zæmisleascæ, sæ poarte un copil, sæ-l hræneascæ, sæ-l

iubeascæ øi sæ-l instruiascæ. Aøa aratæ revelafliile” (To the Mothers
in Zion [borøuræ, 1987], pag.1–3). 

22. „Mândria este pæcatul universal,

marele viciu. . . .

23. Antidotul pentru mândrie este umi-

linfla – smerenia øi supunerea (vezi

Alma 7:23). . . .

24. Dumnezeu vrea un popor umil.

Putem alege sæ fim umili sau putem fi

forflafli sæ fim umili. Alma a spus:

‘Binecuvântafli sunt aceia care se umilesc ei înøiøi færæ sæ fie for-

flafli sæ fie umili’ (Alma 32:16). 

25. Haidefli sæ alegem sæ fim umili. 

26. Putem alege sæ ne umilim biruind duømænia faflæ de fraflii øi

surorile noastre, stimându-i ca pe noi înøine øi înælflându-i la

fel de sus sau chiar mai sus decât pe noi (vezi D&L 38:24; 81:5;

84:106). 

27. Putem alege sæ ne umilim primind sfaturi øi mustræri (vezi

Iacob 4:10; Helaman 15:3; D&L 63:55; 101:4–5; 108:1; 124:61, 84;

136:31; Proverbe 9:8). 

28. Putem alege sæ ne umilim iertându-i pe cei care ne-au greøit

(3 Nefi 13:11, 14; D&L 64:10). 

29. Putem alege sæ ne umilim oferind slujire altruistæ (vezi

Mosia 2:16–17). 

30. Putem alege sæ ne umilim slujind în misiuni øi predicând

cuvântul care-i poate umili pe alflii (vezi Alma 4:19; 31:5; 48:20). 

31. Putem alege sæ ne umilim mergând mai des la templu. 

32. Putem alege sæ ne umilim mærturisind øi iertându-ne pæcate-

le øi fiind næscufli din Dumnezeu (vezi D&L 58:43; Mosia 27:25–26;

Alma 5:7–14, 49).

33. Putem alege sæ ne umilim iubindu-L pe Dumnezeu, supu-

nându-ne voinfla noastræ voinflei Sale øi punându-L pe El pe pri-

mul loc în vieflile noastre (vezi 3 Nefi 11:11; 13:33; Moroni 10:32). 
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34. Haidefli sæ alegem sæ fim umili. Putem sæ facem aceasta. Øtiu

cæ putem” (în Conference Report, apr. 1989, pag. 6; sau Ensign,
mai 1989, pag. 6–7). 

35. În aceastæ lucrare Spiritul conteazæ – indiferent unde slujim.

Eu øtiu cæ trebuie sæ mæ bazez pe Spirit. Haidefli sæ obflinem acel

Spirit øi sæ fim membrii credincioøi ai Bisericii” (în Conference

Report, apr. 1986, pag. 98; sau Ensign, mai 1986, pag. 77). 

36. „Nu existæ nimic mai important în aceastæ lucrare decât

Spiritul” (în Conference Report, oct. 1986, pag. 60; sau Ensign,
nov. 1986, pag. 46).

37. „Depun mærturie cæ nu peste mulfli ani pæmântul va fi curæ-

flat (vezi D&L 76:41). Isus Hristosul, va veni din nou, de data

aceasta cu putere øi multæ glorie pentru a-i distruge pe duøma-

nii Sæi øi pentru a domni pe pæmânt (vezi D&L 43:26–33). La

momentul potrivit, tofli oamenii vor obfline învierea øi dupæ

aceea vor sta în fafla Învæflætorului la judecata finalæ (vezi 2 Nefi

9:15, 41). Dumnezeu va ræsplæti pe fiecare în acord cu faptele pe

care le-a fæcut în trup (vezi Alma 5:15)” (în Conference Report,

oct. 1988, pag. 104; sau Ensign, nov. 1988, pag. 87).

Înflelegerea lecturii
Învæflæturile øi mærturia lui Ezra Taft Benson

Studierea lecturii
Realizafli activitatea A sau B când studiafli „Preøedintele Ezra

Taft Benson”. 

Condamnare (par. 12) – vinæ,

dezaprobare

A implora (par. 15) – a ruga,

a pleda

A prezida (par. 20) – a îndruma

Duømænie (par. 26) – uræ

A-øi distruge duømanii (par.

37) – a-øi birui inamicii

Facefli un colaj

Din ceea ce afli citit în paragrafele

1–10, desenafli sau gæsifli ilustraflii în

reviste sau ziare care credefli cæ

reprezintæ genul de evenimente

care au avut loc în timpul vieflii

preøedintelui Benson. Denumifli fie-

care ilustraflie øi lipifli-le împreunæ

ca pe un colaj în caietele dumnea-

voastræ de lucru, sau într-o parte a

unei table. 

Exercifliu de îmbinare

1. Scriefli în caietele dumneavoastræ, urmætoarele referinfle din

scripturi într-o coloanæ: 

a. Alma 31:5

b. Alma 41:10

c. Doctrinæ øi legæminte 42:13–14

d. Doctrinæ øi legæminte 84:54–57

e. 3 Nefi 27:5–8

f. Isaia 64:1–3

g. Alma 5:22–23

h. Alma 56:47–48

2. Scriefli în dreptul fiecærei referinfle, numerele paragrafelor, din

paragrafele de la 12 la 37, care credefli cæ se potriveøte cel mai

bine cu scriptura. Se poate scrie mai mult de un paragraf. 

3. Selectafli una din învæflæturile preøedintelui Benson care v-a

impresionat øi explicafli ce înseamnæ pentru dumneavoastræ. 

Preøedintele Howard H. Hunter ne-a învæflat: „Amintifli-
væ, væ rog, un lucru. Dacæ vieflile øi credinfla dumneavoas-
træ Îl au în centru pe Isus Hristos øi Evanghelia Sa
restauratæ, nu se poate întâmpla ceva ræu cu caracter per-
manent” („’Fear Not, Little Flock’ ” Brigham Young

University 1988–1989 Devotional and Fireside

Speeches [1989], pag. 112). Preøedintele Hunter nu a pre-
dat doar acest principiu important, ci a øi træit în acord cu
el. Vârstnicul E. Faust, atunci un membru al Cvorumului

Preøedintele
Howard H. Hunter

Un bærbat cu o dragoste
asemænætoare celei a lui Hristos

B

A
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celor Doisprezece Apostoli, a spus: „Poate cæ lucrul cel mai
remarcabil care a avut loc în timpul scurtei sale perioade în
care a fost preøedinte al Bisericii a fost cæ membrii Bisericii
din toatæ lumea s-au simflit ataøafli de el într-un mod spe-
cial, pentru cæ el era profetul, væzætorul øi revelatorul lor.
Ei au væzut în el personificarea atributelor Salvatorului
Însuøi. Ei au ræspuns într-un mod remarcabil mesajelor
profetice de a face ca vieflile noastre sæ fie mai asemænætoare
lui Hristos øi de a face ca templele noastre sæ fie centrul
preaslævirii noastre” („Howard W. Hunter: Man of God”,
Ensign, apr. 1995, pag. 26).

Un exemplu al caracterului sæu asemænætor celui al lui
Hristos, a fost ilustrat de vârstnicul Neal A. Maxwell, un
membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli. El a
spus cæ preøedintele Hunter ”este un om smerit. El a refuzat
o datæ, când era tânær, o slujbæ de care avea nevoie pentru cæ
ar fi însemnat ca o altæ persoanæ sæ-øi piardæ slujba. Este
acelaøi om umil, pe care l-am væzut într-o dimineaflæ când
m-am trezit dupæ ce în ziua precedentæ, care fusese istovi-
toare øi plinæ de praf, mersesem cu el într-o însærcinare în
Egipt, cæ îmi lustruia pantofii, sarcinæ pe care spera sæ o ter-
mine înainte de a fi væzut” („’Meek and Lowly’”, Brigham

Young University 1986–1987 Devotional and Fireside

Speeches [1987], pag. 61). 

VIAfiA SA (1907–1995) 

1907 S-a næscut pe 14 

noiembrie în Boise, 

Idaho, fiu al lui John 

William øi Nellie Marie 

Rasmussen Hunter

1919 La vârsta de 12 ani, 

pe 4 aprilie a fost 

botezat (a aøteptat 

sæ aibæ permisiune 

de la tatæl sæu); pe 21 iunie a fost rânduit diacon

de cætre episcopul sæu

1931 La vârsta de 23 de ani, pe 10 iunie, s-a cæsætorit

cu Clara (Claire) May Jeffs

1950 La vârsta de 42 de ani a fost preøedinte al comite-

tului care prezenta seminarul de dimineaflæ din

California

1959 La vârsta de 51 de ani, a fost rânduit apostol de

cætre preøedintele David O. McKay

1964–1972 Între vârstele de 56–64 de ani, a fost preøedinte al

Societæflii Genealogice a Bisericii

1970–1972 Între vârstele de 62–64 de ani, a fost istoricul

Bisericii

1975–1993 Între vârstele de 67–85 de ani, a cælætorit de multe

ori în Israel, a dedicat Centrul BYU Ierusalim 

1983 Când avea 75 de ani, a murit prima sa soflie

1988 La vârsta de 80 de ani, a fost susflinut ca preøe-

dinte al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli

1989 La vârsta de 81 de ani, pe 10 aprilie, s-a cæsætorit

cu Inis Bernice Egan 

1994 La vârsta de 86 de ani a fost susflinut ca preøedin-

te al Bisericii

Viafla preøedintelui Howard W. Hunter 
1. „În prima sa conferinflæ de øtiri din 6 iunie 1994, preøedintele

Howard W. Hunter a stabilit unele dintre temele importante ale

administrærii sale. El a spus: ‘Îi invit pe tofli membrii Bisericii sæ

træiascæ dând mai multæ atenflie decât oricând vieflii øi exemplu-

lui Domnului Isus Hristos, în special dragostei øi compasiunii

pe care le-a arætat El. 

2. Mæ rog sæ ne purtæm unul cu altul cu mai multæ bunætate,

mai multæ amabilitate, mai multæ umilinflæ, ræbdare øi iertare.’

3. El i-a rugat, de asemenea, pe

membrii Bisericii sæ ‘stabileascæ

templul Domnului ca simbolul

ceresc al calitæflii lor de membru øi

ca loc suprem al realizærii celor mai

sfinte legæminte. Cea mai mare

dorinflæ a inimii mele ar fi ca fiecare

membru al Bisericii sæ fie demn de

a merge la templu’ [Church News, 11

iunie 1994, pag.14]. Multe mii de

membri ai Bisericii au primit aceste mesaje în vieflile lor øi au

fost binecuvântafli cu o profunzime mai mare a spiritualitæflii. 

4. Preøedeintele Hunter avea o minte ascuflitæ care a fost de mare

valoare pentru Bisericæ. În ultima parte a anilor 1970, el a primit o

însærcinare în care avea nevoie de toate abilitæflile sale. El a jucat

un rol important în negocierea achizifliei de pæmânt øi în suprave-

gherea construcfliei celei mai mari a Bisericii din flara sfântæ –

Centrul Universitar Brigham Young din Ierusalim, pentru Studiul

Orientului apropiat. Acest centru este situat pe muntele Scopus, o

prelungire al muntelui Mæslinilor. Gæzduieøte locuinfle øi locuri

pentru studiul aprofundat al studenflilor al acestui pæmânt ales,

studiu al poporul sæu (iudei øi arabi, deopotrivæ) øi a locurilor în

care au umblat Isus øi apostolii Sæi din vechime. Acest centru a

fost o binecuvântare pentru cei care au studiat în el øi frumuseflea

sa i-a inspirat pe mulfli care au fæcut vizite acolo. . . .

Centru BYU de la Ierusalim

5. În timpul vieflii sale, preøedintele Hunter s-a confruntat cu

multe greutæfli. Având credinflæ øi curaj, el a fæcut faflæ problemelor

1995 A murit la vârsta de 87 de ani, pe 3 martie, în

Salt Lake City, a slujit timp de nouæ luni ca pre-

øedinte al Bisericii

PREØEDINfiIA SA (1994–1995) 

1994 A dedicat templul din Orlando, Florida øi a orga-

nizat al 2000-lea flæruø al Bisericii

1995 A dedicat templul din Bountiful, Utah; numærul

membrilor Bisericii era de 9.338.859
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serioase øi dureroase de sænætate, bolii distrugætoare de duratæ øi

moartea primei sale soflii, precum øi cu alte probleme. În pofida

acestor obstacole, el L-a slujit activ pe Domnul, cælætorind mult øi

muncind din greu pentru administrarea treburilor Bisericii.

Exemplul sæu a fost potrivit acestui mesaj: ‘Dacæ avefli probleme

acasæ cu fiii dumneavoastræ care se îndepærteazæ, dacæ suferifli

cæderi financiare øi tensiuni emoflionale care væ ameninflæ cæmi-

nul øi fericirea, dacæ trebuie sæ facefli faflæ pierderii vieflii sau a

sænætæflii, fie ca pacea sæ fie în inimile voastre. Nu vefli fi ispitifli

peste puterile dumneavoastræ de a rezista. Eøecurile øi dezamæ-

girile noastre reprezintæ calea dreaptæ øi îngustæ care duce la El’

[în Conference Report, oct. 1987, pag. 71; sau Enisgn, nov. 1987,

pag. 60].

6. „Preøedintele Hunter a prezidat în Mexico City, Mexic, pe 11

decembrie1994, când a fost creat al 2000-lea flæruø al Bisericii, un

punct de referinflæ important în istoria Bisericii. Celor care erau

adunafli acolo le-a spus: ‘Domnul, a fæcut prin slujitorii Sæi, sæ

se întâmple miracole. Aceastæ lucrare va continua sæ meargæ

înainte cu putere øi vitalitate. Promisiunile fæcute tatælui Lehi øi

copiilor sæi despre urmaøii lor au fost øi continuæ sæ se împli-

neascæ în Mexic’ [Church News, 17 dec. 1994, pag.3]. În timp ce

preøedintele Hunter a slujit ca Autoritate Generalæ, Biserica din

America Latinæ a crescut semnificativ. Când el a devenit preøe-

dinte al Bisericii, erau peste 1.5 milioane de sfinfli din zilele din

urmæ doar în Mexic, Brazilia, øi Chile, fiind, atunci mai mulfli

membri ai Bisericii acolo, decât cei care locuiau în Utah. 

7. Deøi preøedintele Hunter a slujit ca preøedinte al Biserici timp

de numai nouæ luni, el a avut un puternic efect asupra sfinflilor,

care øi-l amintesc pentru compasiunea, îndurarea øi exemplul

sæu profund de mod de viaflæ asemænætor celui al lui Hristos”

(Our Heritage, pag. 136, 138–139). 

8. Vârstnicul James E. Faust, atunci membru al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, a împærtæøit urmætoarea povestire

despre adolescenfla preøedintelui Hunter: „Sora sa, Dorothy

Hunter Rasmussen, . . . øi-a amintit acest incident de când erau

copii. ‘Howard vroia mereu sæ facæ bine øi sæ fie bun. Era un

frate minunat, avea grijæ de mine. Era amabil cu mama øi tatæl

nostru. Howard iubea animalele øi cu regularitate aducea acasæ

animale rætæcite.’ Pe lângæ casa lor era un øanfl de irigaflie øi într-

o zi, câfliva bæiefli de prin vecini . . . au aruncat un pisoiaø în

canal. El ieøea afaræ øi ei îl aruncau din nou înæuntru. Ei au fæcut

acest lucru de câteva ori, pânæ s-au sæturat de acest joc.

‘Howard a venit øi a ridicat [pisoiaøul] de jos; acesta era întins,

aproape mort øi l-a adus acasæ. Mama s-a temut cæ ar putea fi

mort, dar l-au înfæøurat într-o pæturæ, l-au pus lângæ cuptorul

cald øi l-au îngrijit.’ A supraviefluit øi ei au avut pisica timp de

mulfli ani. ‘El era atât de bun’, a spus Dorothy . ‘Nu am øtiut

niciodatæ toatæ viafla ca fratele meu sæ fi fæcut ceva ræu’ ” („The

Way of an Eagle”, Ensign, aug. 1994, pag. 4, 6).

9. Vârstnicul Rulon G.

Craven, care era membru

al Celor Øaptezeci, a

împærtæøit urmætoarea

provestire: „Mulfli îøi vor

aminti mulfli ani de acum

încolo cæ preøedintele

Hunter a fost informat cæ

nu va mai putea sæ mear-

gæ. Cu toate acestea, cre-

dinfla øi determinarea sa

au fost mai mari decât

acel mesaj. Zilnic, færæ

fanfaræ øi færæ sæ øtie alflii, el trecea prin exerciflii foarte istovitoa-

re de terapie fizicæ, cu hotærârea, credinfla øi viziunea cæ va

putea merge din nou. În timpul acelor luni grele, fraflii sæi din

Cei Doisprezece se rugau zilnic pentru el în întrunirile cvoru-

mului lor øi când îøi spuneau rugæciunile personale. 

10. Câteva luni mai târziu, într-o joi dimineaflæ, m-am dus la

biroul preøedintelui Hunter. . . Am aflat cæ plecase devreme øi

am fost informat cæ mergea pe jos la templu. Am pus la îndoialæ

acea informaflie, dar dupæ aceea, m-am græbit sæ-l ajung. Când l-

am ajuns din urmæ, el mergea cu ajutorul unui cadru folosit la

mers. . . . Când preøedintele lor a intrat în camera [de întruniri],

Cei Doisprezece s-au ridicat în picioare øi au aplaudat. . . .

Preøedintele Hunter le-a mulflumit øi a spus: ‘Mi s-a spus cæ nu

voi mai putea merge niciodatæ, dar cu ajutorul Domnului øi

determinarea mea øi mai important, având credinfla fraflilor mei

din Cei Doisprezece, merg din nou’ ” (în Conference Report,

apr. 1991, pag. 35–36; sau Ensign mai, 1991, pag. 28–29). 

Înflelegerea lecturii
Viafla preøedintelui Howard W. Hunter

Învæflæturile øi mærturia lui Howard W. Hunter
11. „Salvatorul nu a dat niciodatæ ceva aøteptând sæ primeascæ

ceva în schimb. El a oferit cu sinceritate øi cu dragoste øi daruri-

le Sale au avut o valoare inestimabilæ. El le-a dat vedere orbilor,

urechi surzilor øi picioare øchiopilor; curæflire celor necurafli, i-a

vindecat pe cei bolnavi øi le-a dat suflare morflilor. 

12. Darurile Sale le-au dat ocazii celor umilifli, libertate celor

oprimafli, iertare celor care se pocæiesc, speranflæ celor care dis-

perau øi luminæ în întuneric. El ne-a dat dragostea Sa, slujirea Sa

øi viafla Sa. Øi cel mai important, ne-a dat nouæ øi tuturor murito-

rilor, învierea, salvarea øi viafla veønicæ. 

13. Ar trebui sæ ne stræduim sæ dæm øi noi aøa cum a dat El. . . .

A da de la sine este un dar divin. Noi dæm ca sæ ne amintim de

tot ce ne-a dat nouæ Salvatorul. . . .

14.. . . La acest Cræciun, rezolvafli o neînflelegere. Cæutafli un prie-

ten uitat. Îndepærtafli suspiciunea øi înlocuifli-o cu încredere.

Scriefli o scrisoare. Dafli un ræspuns blând. Încurajafli-i pe tineri.

Manifestafli-væ loialitatea prin cuvinte øi fapte. Respectafli-væ o

promisiune. Renunflafli la ranchiunæ. Iertafli un duøman. Cerefli-

væ iertare. Încercafli sæ înflelegefli. Analizafli aøteptærile pe care le

avefli de la alflii. Gândifli-væ la alflii în primul rând. Fifli amabili.

Fifli blânzi. Râdefli puflin mai mult. Exprimafli-væ recunoøtinfla.

Urafli „un bun venit” unui stræin. Bucurafli inima unui copil.

Bucurafli-væ de frumuseflea øi minunæflia pæmântului. Exprimafli-

væ dragostea øi dupæ aceea, exprimafli-o din nou. [Adaptat dupæ

un autor necunoscut.]” (în „’To Give Is a Holy Gift,’ Prophet

Tells Christmas Gathering”, Church News, 10 dec. 1994, pag. 4).

Ceresc (par. 3) – Dumnezeiesc

Ascuflitæ (par. 4) – tæioasæ,

precisæ

Achiziflionare (par. 4) – cum-

pærare

Curaj (par. 5) – determinare,

vitejie

Distrugætor (par. 5) – care

schilodeøte, care slæbeøte

Fanfaræ (par. 9) – expunere

publicæ
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15. „Credinfla mea fermæ este cæ dacæ, noi ca persoane indivi-

duale, ca familii, comunitæfli øi nafliuni am putea, asemeni lui

Petru, sæ ne aflintim ochii asupra lui Isus, am putea øi noi trece

triumfætori peste valurile zbuciumate ale neîncrederii øi sæ

ræmânem neînfricafli în mijlocul vântului îndoielii. Dar dacæ ne

întoarcem privirea de la Cel în care trebuie sæ credem, lucru

foarte uøor de realizat, iar lumea este tentatæ sæ facæ aceasta,

dacæ ne uitæm la puterea øi furia acelor elemente teribile øi dis-

tructive din jurul nostru, în loc sæ ne uitæm la Cel care ne poate

ajuta øi salva, atunci ne vom scufunda inevitabil în marea de

conflicte, tristefle øi disperare. 

16. În momentele în care simflim cæ apele ameninflæ sæ ne înece øi

cæ hæul va înghifli nava zbuciumatæ a credinflei noastre, mæ rog

ca noi sæ auzim întotdeauna în mijlocul furtunii øi al întunericu-

lui, acele cuvinte dulci ale Salvatorului lumii: ‘Îndræznifli, Eu

sunt; nu væ temefli’ (Matei 14:27)” (în Conference Report, oct.

1992, pag. 24; sau Ensign, nov. 1992, pag. 19; adaptare dupæ

Frederick W. Farrar, The Life of Christ [1964], pag. 313). 

17. „Fiecare generaflie, de la începutul timpurilor, a avut lucruri

pe care a trebuit sæ le biruiascæ øi sæ le rezolve. Mai mult, fieca-

re persoanæ are un set de greutæfli care par câteodatæ sæ fie con-

cepute pentru ea. Noi am înfleles acest lucru în existenfla

premuritoare. 

18. Când aceste experienfle ne fac mai umili, ne rafineazæ, ne

învaflæ, ne fac oameni mai buni, mai recunoscætori, mai iubitori

øi mai amabili cu alte persoane care se aflæ în perioadele lor de

greutæfli. 

19. Chiar øi în cele mai grele perioade, problemele øi profefliile

nu fac nimic altceva decât sæ îi binecuvânteze pe cei credincioøi

øi sæ-i ajute pe cei care sunt mai puflin credincioøi sæ se îndrepte

spre pocæinflæ” („Why Try?” New Era, ian. 1994, pag. 6).

20. „Tot ceea ce atinge Isus cu mâinile, prinde viaflæ. Dacæ Isus

Îøi aøeazæ mâinile peste o cæsnicie, prinde viaflæ. Dacæ I se per-

mite sæ-øi punæ mâinile pe o familie, aceea prinde viaflæ” (în

Conference Report, oct. 1979, pag.9 3; sau Ensign, nov. 1979,

pag. 65).

21. „Depun mærturie cæ Isus este singura sursæ adeværatæ de

bucurie care dureazæ, cæ singura pace a noastræ care dureazæ

este în El. Doresc ca El sæ fie ‘gloria noastræ acum’, gloria la care

tânjeøte fiecare dintre noi individual øi singurul premiu pe care

ar trebui oamenii øi nafliunile sæ øi-l doreascæ permanent. El este

premiul nostru pentru timp øi eternitate. Orice alt premiu se

dovedeøte în final, neroditor. Orice altæ grandoare pæleøte cu

timpul øi se dizolvæ odatæ cu elementele. În final, . . . nu vom

cunoaøte adeværata bucurie decât prin Hristos” (în Conference

Report, apr. 1993, pag. 80–81; sau Ensign, mai 1993, pag. 65). 

22. „Ca unul care este chemat øi rânduit sæ depunæ mærturie

despre numele lui Isus Hristos întregii lumi, mærturisesc în

aceastæ perioadæ a Paøtelui, cæ El træieøte. El are un trup glorifi-

cat, nemuritor de carne øi oase. El este Singurul Fiu Næscut în

trup al Tatælui. El este Salvatorul, Lumina øi Viafla lumii. Dupæ

ræstignirea øi moartea sa, El a apærut ca fiinflæ înviatæ Mariei, lui

Petru, lui Pavel øi multor altora. S-a arætat nefiflilor. El i s-a aræ-

tat lui Joseph Smith, profetul bæiat øi multor altora din dispensa-

flia noastræ. Aceasta este Biserica Sa (în Conference Report, apr.

1988, pag.19; sau Ensign, mai 1988, pag.17). 

Înflelegerea lecturii
Învæflæturile øi mærturia lui Howard W. Hunter

Studierea lecturii
Realizafli activitæflile A sau B øi activitæflile C sau D când studiafli

„Preøedintele Howard W. Hunter”. 

Sæ-l cunoaøtem pe preøedintele Hunter

Studiafli tabelul cu viafla øi preøedinflia preøedintelui Howard W.

Hunter (pag. 00 [216], împreunæ cu paragrafele 1–10 ale lecturii

øi gæsifli ræspunsuri la urmætoarele întrebæri: 

1. Ce vârstæ avea preøedintele

Hunter când a fost botezat pen-

tru a deveni membru al Bisericii? 

2. Ce vârstæ avea când a fost rân-

duit apostol? 

3. Ce vârstæ avea când s-a cæsætorit

a doua oaræ? 

4. Ce temple a dedicat el? 

5. Care sunt cel puflin douæ tipuri

de greutæfli pe care le-a întâmpi-

nat? 

6. În ce flaræ era situat al 2000-lea flæruø? 

7. În anul 1994, care trei flæri latino-americane aveau mai mulfli

membri ai Biserici decât Utah? 

8. Cât timp a slujit preøedintele Hunter ca preøedinte al

Bisericii? 

A

Inestimabil (par. 11) –

neprefluit

Umilit (par. 12) – descurajat

A renunfla la ranchiunæ (par.

14) – a ierta o nedreptate

A tânji (par. 21) – a dori cu

intensitate

Grandoare (par. 21) – frumu-

sefle, glorie
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O cercetare a realizærilor

1. Enumerafli cinci realizæri din viafla preøedintelui Hunter care

v-au impresionat. Dupæ fiecare realizare, scriefli o træsæturæ

diferitæ de caracter de care credefli cæ ar avea nevoie o persoa-

næ în mod special pentru a duce la bun sfârøit acea sarcinæ. 

2. Explicafli pe scurt ce træsæturi de caracter de pe lista dumnea-

voastræ afli vrea sæ dezvoltafli mai bine øi cum planificafli sæ

facefli acest lucru. 

Corectafli 

1. Fiecare dintre urmætoarele afirmaflii este o versiune incorectæ

a unei învæflæturi a preøedintelui Hinckley. Rescriefli afirmaflia

astfel încât sæ fie corectæ. 

a. „Îi voi invita pe tofli oamenii de pretutindeni sæ træiascæ

acordând o atenflie deosebitæ vieflii øi exemplelor prietenilor

lor” (vezi par. 1).

b. „Mæ rog ca noi sæ ne tratæm unii pe alflii cu mai multæ

bunætate, mai multæ amabilitate, mai multæ bucurie, ræbda-

re øi iertare” (vezi par. 2).

c. „Cea mai mare dorinflæ a inimii mele este ca fiecare mem-

bru al Bisericii sæ fie misionar” (vezi par. 3).

d. „Eøecurile øi dezamægirile noastre sunt doar niøte piedici

în drumul nostru cætre Salvator” (vezi par. 5).

e. „Rareori, a dat Salvatorul ceva aøteptând sæ primeascæ ceva

în schimb. El a oferit cu sinceritate øi færæ sæ judece øi daru-

rile Sale au avut o micæ valoare lumeascæ” (vezi par. 11).

2. Alegefli una dintre aceste afirmaflii øi explicafli de ce versiunea

corectæ este mai bunæ decât versiunea incorectæ. 

Un sondaj despre Salvator

1. Câte dintre afirmafliile din „Învæflæturile øi mærturia lui

Howard W. Hunter” (vezi par. 11–22) vorbesc despre Salvator? 

2. Enumerafli ce a spus preøedintele Hunter despre Isus Hristos.

Încercuifli în lista dumneavoastræ ideile care v-au impresionat

cel mai mult. 

3. Explicafli pe scurt, ce credefli cæ a vrut preøedintele Hunter sæ

øtim øi sæ simflim despre Salvator. 

În timpul primilor sæi cinci ani ca preøedinte al Bisericii,
preøedintele Gordon B. Hinckley i-a vizitat pe membrii
Bisericii de pe fiecare continent cu excepflia continentului
Antarctica. „’Nu îmi place sæ cælætoresc, . . . a spus [el] în
timpul conferinflei generale din luna octombrie a anului
1996. ’Dar îmi place sæ mæ uit la feflele sfinflilor din zilele
din urmæ øi sæ le strâng mâinile.’ . . .

“. . . [Câfliva ani mai târziu, el a spus:] ’Sunt hotærât sæ con-
tinui sæ fac acest lucru cât timp voi avea puterea sæ-l fac.

Preøedintele
Gordon B. Hinckley

„Eu sunt un optimist. Cred 
cæ viitorul aratæ bine.” 

D

C

B Îmbætrânesc. În luna iunie o sæ împlinesc 90 de ani. Încep sæ
simt greutatea lor. O simt în picioare câteodatæ. [Dar] aceas-
ta este dorinfla mea [de a fi printre membri]. Cred cæ oamenii
din Bisericæ au dreptul de a-l întâlni pe preøedintele
Bisericii” („’Looking into the Faces of Faithful Latter-day
Saints’ ”, Church News, 4 mar. 2000, pag. 8, 13).

VIAfiA SA (1910–)

1910 S-a næscut pe 23 iunie în Salt 

Lake City, fiu al lui Bryant S. 

øi Ada Bitner Hinckley

1919 La vârsta de 8 ani, pe 28 

aprilie, a fost botezat de cætre 

tatæl sæu, în Salt Lake City

1930 Când avea 20 de ani, a murit 

mama sa

1933–1935 Între vârstele de 23–25 de ani, 

a slujit într-o misiune în Marea Britanie

1935–1958 Între vârstele de 25–47 de ani, a lucrat cu normæ

întreagæ în comitetul misionar al Bisericii, dupæ

care a avut øi a ocupat øi alte poziflii în departa-

mentele Bisericii

1937 La vârsta de 26 de ani, pe 29 aprilie, s-a cæsætorit

cu Marjorie Pay; a fost chemat sæ slujeascæ în

Preøedinflia Generalæ a Øcolii de duminicæ

1958 La vârsta de 47 de ani, a fost rânduit asistent al

Cvorumului celor Doisprezece Apostoli

1961 La vârsta de 51 de ani, a fost rânduit apostol

1981–1995 Între vârstele de 71–84 de ani, a fost consilier în

Prima Preøedinflie, al preøedinflilor Spencer W.

Kimball (1981), Ezra Taft Benson (1985) øi

Howard W. Hunter (1994) 

1995 La vârsta de 84 de ani, a fost susflinut preøedinte

al Bisericii

PREØEDINfiIA SA (1995–)

1995 A anunflat eliberarea tuturor reprezentanflilor

regionali din Cei Doisprezece øi noua chemare de

Autoritate Generalæ; a fost prezentatæ „Familia:

O declaraflie oficialæ cætre lume” 

1996 A început un program de construire a unor tem-

ple mai mici în toatæ lumea astfel încât tofli mem-

brii sæ aibæ binecuvântærile participærii regulate

la templu

1997 A organizat cvorumuri suplimentare ale Celor

Øaptezeci, formate din conducætorii chemafli ca

Autoritæfli Generale; Cvorumurile celor Øaptezeci

din întreaga lume erau în numær de cinci

1998 A cælætorit în întreaga lume întâlnindu-se cu sfin-

flii din Africa, Europa, Asia, America de nord øi

America de sud, Australia øi Pacificul de sud

1999 A reprezentat Biserica la câteva programe de

televiziune; a anunflat reconstruirea templului

Nauvoo

2000 A dedicat noul Centru de conferinfle din Salt

Lake City; numærul membrilor Bisericii era de

10.752.986 la începutul anului – a depæøit 11

milioane în timpul verii
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Viafla preøedintelui Gordon B. Hinckley
1. „Când Gordon B. Hinckley a devenit preøedintele Bisericii,

dupæ moartea preøedintelui Hunter, a fost întrebat care o sæ fie

obiectivul preøedinfliei sale. El a ræspuns: ‘Sæ merg înainte. Da,

scopul nostru va fi sæ ducem înainte lucrarea mæreaflæ care a fost

începutæ de predecesorii noøtri care au slujit într-un mod admi-

rabil, cu atât de multæ credinflæ øi atât de bine. Clædirea valorilor

familiilor, da. Dezvoltarea educafliei, da. Clædirea unui spirit de

toleranflæ øi de îndurare printre oamenii de pretutindeni, da. Øi

proclamarea Evangheliei lui Isus Hristos’ [Church News, 18 mar.

1995, pag. 10].

2. „Experienfla mare a preøedintelui Hinckley alæturi de condu-

cerea Bisericii l-a pregætit bine pentru preøedinflie. El a fost susfli-

nut în Cvorumul celor Doisprezece Apostoli în anul 1961.

Începând cu anul 1981, el a slujit în calitate de consilier în Prima

Preøedinflie, la trei preøedinfli ai Bisericii – Spencer W. Kimball,

Ezra Taft Benson øi Howard W. Hunter. În timpul câtorva dintre

aceøti ani, el a purtat responsabilitæfli extraordinar de grele când

preøedinflii Biserici sufereau de infirmitæflile vârstei înaintate. 

3. Când tânærul Gordon B.

Hinckley a fost chemat în

misiune în Anglia, el a pri-

mit sfaturi care i-au prins

bine pe parcursul anilor de

responsabilitæfli dificile.

Fiind oarecum descurajat,

el i-a scris tatælui sæu o

scrisoare, spunând:

‘Irosesc timpul meu øi

banii tæi. Nu væd de ce aø mai ræmâne aici.’ Dupæ un timp, el a

primit o scrisoare scurtæ de la tatæl sæu în care scria: ‘Dragæ

Gordon. Am primit scrisoarea ta. . . . Am sæ-fli fac doar o suges-

tie. Uitæ de tine øi du-te sæ lucrezi. Cu drag, tatæl tæu.’

4. Preøedintele Hinckley a spus despre acel moment: ‘Am medi-

tat la acel lucru øi în dimineafla urmætoare în clasa de scripturi,

am citit acea declaraflie minunatæ a Domnului: „Cæci oricine va

vrea sæ-øi scape viafla o va pierde; dar oricine îøi va pierde viafla

din pricina Mea øi a Evangheliei, o va mântui” (Marcu 8:35). M-

a impresionat. Acea declaraflie, acea promisiune, împreunæ cu

scrisoarea tatælui mei, m-au îndemnat sæ mæ duc sus, . . . sæ mæ

În primii cinci ani în care a fost preøedinte al Bisericii, el a

stræbætut aproape 402 366 kilometri, a vizitat 58 de flæri, a

vorbit la 2,2 milioane de membri ai Bisericii øi la persoane

de alte credinfle øi a dedicat 24 de temple. 

aøez pe genunchi øi sæ fac un legæmânt cu Domnul cæ voi încer-

ca sæ uit de mine øi sæ lucrez. Consider aceasta ca ziua în care

am luat decizia vieflii mele. Tot ce mi s-a întâmplat bun de

atunci are legæturæ cu decizia pe care am luat-o atunci’ [Gordon
B. Hinckley: Man of Integrity, 15th President of the Church, caseta

video (1994)]. 

5. „Preøedintele Hinckley este bine

cunoscut ca o persoanæ de un opti-

mism de neînvins, totdeauna plin de

credinflæ în Dumnezeu øi în viitor.

‘Lucrurile se vor rezolva’ este asigura-

rea cea mai des repetatæ cætre familia,

prietenii øi cunoscuflii sæi, de cætre pre-

øedintele Hickley. ‘Continuæ sæ încerci’

spune el. ‘Ai încredere. Fi fericit. Nu te

descuraja. Lucrurile se vor rezolva’ ”

[în Jeffrey R. Holland, „Preøedintele

Gordon B. Hinckley”, Ensign, iunie 1995, pag. 5]. 

6. „Când a fost rugat de un reporter sæ

identifice cea mai grea provocare cu

care se confruntæ Biserica, el a ræspuns:

‘Cea mai gravæ provocare cu care ne

confruntæm øi cea mai minunatæ pro-

vocare este cea care vine din dezvolta-

re.’ El a explicat cæ dezvoltarea

continuæ induce nevoia de a avea mai

multe clædiri, inclusiv mai multe tem-

ple: ‘Aceasta este perioada cea mai

mæreaflæ din istoria Bisericii pentru

construirea de temple. Niciodatæ construirea templelor nu a

avansat cu elanul cu care se realizeazæ acum. Avem 47 de tem-

ple care funcflioneazæ. Avem alte 13 temple care sunt în proces

de construire, unele fiind încæ în proiect. Vom continua sæ clæ-

dim temple’ [în Church New,18 mar. 1995, pag. 10]. Creøterea

rapidæ a Bisericii a fæcut necesaræ traducerea Cærflii lui Mormon

în multe limbi. 

7. „Preøedintele Hinckley a avut o experienflæ personalæ legatæ

de creøterea extraordinaræ a Bisericii. În timp ce participa la o

conferinflæ în Osaka, Japonia, în anul 1967, el s-a uitat la audien-

flæ, în care erau mulfli tineri øi a spus: ‘Væd în voi viitorul

Bisericii din Japonia. Øi væd un viitor minunat. De-abia am

zgâriat suprafafla. Dar am simflit cæ trebuie sæ spun ce simfleam

de mult timp øi anume cæ nu este departe ziua în care vor fi sta-

bilifli flæruøi ai Sionului în aceastæ flaræ minunatæ’ [„Addresses”,

AV1801; in LDS Church Archives]. În timpul unei generaflii, erau

100.000 de sfinfli din zilele din urmæ în Japonia, mulfli flæruøi,

misiuni øi districte, precum øi un templu. 

8. Preøedintele Hinckley este foarte interesat, de asemenea, de

creøterea Bisericii în Filipine, unde a fost organizat primul flæruø,
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în Manila, în anul 1973. Douæ decenii mai târziu, timp în care

devenise preøedinte al Bisericii, mai mult de 300.000 de membri

din Filipine primeau binecuvântærile Evangheliei, inclusiv un

templu în flara lor. Preøedintele Hinckley a arætat un interes deo-

sebit øi pentru creøterea Bisericii în alte pærfli ale Asiei, inclusiv

Coreea, China øi Asia de sud-est. 

9. Spiritualitatea multor membri din Asia este evidenfliatæ de

experienfla unei Autoritæfli Generale care a fost desemnatæ sæ

cheme un nou preøedinte de flæruø într-un flæruø din Filipine.

Dupæ ce a intervievat un numær de frafli din preoflie, el a simflit

cæ trebuie sæ cheme un bærbat care avea douæzeci øi ceva de ani

pentru a fi preøedinte de flæruø. El l-a rugat pe fratele cel tânær sæ

intre în camera alæturatæ øi sæ se gândeascæ la alegerea a doi

consilieri. Fratele a venit înapoi în aproape 30 de secunde.

Autoritatea Generalæ a crezut cæ înflelesese greøit, dar noul pre-

øedinte de flæruø i-a spus: ‘Nu. Am øtiut cu o lunæ în urmæ prin

Spiritul Domnului cæ urma sæ fiu preøedintele flæruøului. Mi-am

ales deja consilierii.’

10. Era de aøteptat ca preødintele Hinckley, care fæcuse atât de

multe pentru a ajuta la stabilirea Bisericii în întreaga lume sæ

anunfle în timpul administrærii sale: ‘Statisticienii noøtri mi-au

spus cæ dacæ vom urma aceeaøi direcflie, atunci, cândva prin

luna februarie a anului 1996, în doar câteva luni, vor fi mai mulfli

membri ai Bisericii în afara Statelor Unite decât sunt în Statele

Unite. Trecerea acelei linii este un lucru semnificativ øi minunat.

Reprezintæ rodul unei extinderi extraordinare’ [în Conference

Report, oct. 1995, pag. 2–93; sau Ensign, nov. 1995, pag. 70]. . . .

11. „O Autoritate Generalæ a explicat cum pot sfinflii din zilele

din urmæ sæ-l susflinæ cel mai bine pe preøedintele Hinckley: ‘În

timp ce el îøi asumæ oficiul sfânt la care a fost chemat – profet,

væzætor, revelator, înalt preot care prezideazæ øi preøedinte al

Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ, . . . cel

mai bun lucru pe care-l putem face pentru a-l susfline în oficiul

sæu este sæ ‘mergem înainte, sæ mergem înainte, sæ mergem

înainte!”’ [Jeffrey R. Holland, „President Gordon B. Hinckley”,

pag. 13]” (Our Heritage pag.139–143). 

Înflelegerea lecturii
Viafla preøedintelui Gordon B. Hinckley

Învæflæturile øi mærturia lui Gordon B. Hinckley
12. „Când a fost întrebat despre anii ce vor veni, preøedintele

Hinckley a spus: ‘Væd tinerii noøtri din Bisericæ. Îi væd pe mulfli

dintre ei. Îi væd peste tot. Sunt foarte entuziast pentru calitatea

vieflilor lor, tæria lor, bunætatea lor, credinfla lor. Nu mæ îngrijorez

deloc în legæturæ cu viitorul acestei Bisericii când îi væd pe tine-

rii noøtri. Ei studiazæ scripturile. Merg la seminar øi institut. Se

roagæ atunci când iau decizii. Discutæ între ei, într-o atmosferæ

minunatæ de credincioøie. Ei sunt pe drumul de a deveni sfinfli

din zilele din urmæ puternici, credincioøi øi capabili, care vor

Predecesorii noøtri (par. 1) –

cei care au mers înaintea

noastræ

Îndurare (par. 1) – ræbdare 

Infirmitæfli (par. 2) – slæbi-

ciuni, boli

Împreunæ cu (par. 4) – combi-

nat cu

Care nu poate fi învins (par.

5) – de neoprit

Optimism (par. 5) – atitudine

plinæ de speranflæ

Alæturat (par. 9) – ataøat

avea multe de oferit când vor fi chemafli sæ facæ aceasta’ ” („’We

Must Look After the Individual ‘”, Church News, 4 mar. 2000,

pag. 13).

13. „Vieflile membrilor noøtri trebuie sæ devinæ singura expresie

a credinflei noastre. . . .

14. Pentru cæ Salvatorul nostru træieøte, noi nu folosim simbolul

morflii Sale [crucea] ca simbol al credinflei noastre. Dar ce trebuie

sæ folosim? Nici un semn, nici vreun obiect, nici o reprezentare a

unei forme nu este potrivitæ pentru a exprima gloria øi minunea

lui Hristos cel Viu. El ne-a spus simbolul care ar trebui sæ fie

când a zis: ‘Dacæ Mæ iubifli, pæzifli poruncile Mele’ (Ioan 14:15). 

15. Ca ucenici ai Sæi, nu putem face un lucru ræu, urât sau

neplæcut færæ sæ întinæm imaginea Sa. Nici nu putem face un

lucru bun, plæcut sau generos færæ sæ dæm mai multæ strælucire

simbolului Celui al cærui nume L-am luat asupra noastræ. 

16. Vieflile noastre trebuie sæ devinæ un simbol al unei expresii

semnificative, simbolul declarafliei mærturiei noastre despre

Hristosul cel Viu, Fiul Veønic al Dumnezeului cel Viu” („Our

One Bright Hope, Ensign, apr. 1994, pag. 2, 5).

17. „Fiecare dintre dumneavoastræ a fost înzestrat de Tatæl din

Cer cu o capacitate enormæ de a face bine în lume. Antrenafli-væ

minflile øi mâinile ca sæ putefli fi bine echipafli pentru a sluji bine

în societatea din care facefli parte. Cultivafli arta de a fi buni, de a

avea grijæ de alflii, de a fi utili. Rafinafli-væ calitatea de a avea milæ

care vine ca parte a atributelor divine pe care le-afli moøtenit. . . .

18. Nu trebuie sæ væ simflifli inferiori. Nu trebuie sæ simflifli cæ v-

afli næscut færæ talente sau færæ ocazii de a le pune în practicæ.

Cultivafli talentele pe care le avefli øi ele se vor dezvolta øi rafina

øi vor deveni o expresie a adeværatei dumneavoastræ personali-

tæfli øi vefli fi apreciafli de alflii” (”The Light within You”, Ensign,
mai 1995, pag. 99; o cuvântare din timpul unei Întruniri genera-

le a Tinerelor Fete). 

19. „Væ sugerez cæ a venit timpul sæ ne punem casele în ordine. 

20. Atât de mulfli dintre membrii noøtri de-abia se descurcæ cu

banii de la un salariu la altul. De fapt, unii træiesc din împru-

muturi. . . .

21. Noi transmitem în toatæ Biserica un mesaj de purtare de grijæ

personalæ. Purtarea de grijæ personalæ nu se poate [obfline] într-o

casæ în care sunt multe datorii. O persoanæ nu are nici indepen-

denflæ, nici libertate din sclavie, dacæ are obligaflii faflæ de alflii”

(în Conference Report, oct. 1998, pag. 70–71; sau Ensign, nov.

1998, pag. 53).
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22. „Nu este uøor sæ devii membru al acestei Biserici. În cele mai

multe cazuri implicæ punerea deoparte a obiceiurilor vechi,

îndepærtarea de prieteni øi cunoscufli vechi øi pæøirea într-o

societate nouæ care este diferitæ øi care cere unele lucruri. 

23. Având un numær în creøtere de convertifli, trebuie sæ facem un

efort mai mare pentru a-i ajuta sæ-øi gæseascæ drumul. Fiecare

dintre ei are nevoie de trei lucruri: un prieten, o chemare øi sæ fie

hrænit de ‘Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu’ (Moroni 6:4). Este

datoria øi oportunitatea noastræ sæ oferim aceste lucruri. . . .

24. Provocarea este acum mai mare decât a fost vreodatæ pentru

cæ numærul convertiflilor este mai mare decât a fost vreodatæ. . . .

Fiecare convertit este un fiu sau o fiicæ a lui Dumnezeu. Fiecare

convertit reprezintæ o responsabilitate mare øi serioasæ” (în

Conference Report, apr. 1997, pag. 66–67; sau Ensign, mai 1997,

pag. 47–48). 

25. „Dupæ ce s-a uitat peste toate acestea [pæmântul creat],

[Dumnezeu] a declarat cæ este bine. Dupæ aceea, El a creat omul

dupæ chipul øi înfæfliøarea Sa. Apoi, ca ultima Sa creaflie, încoro-

narea lucrærii Sale glorioase, El a creat femeia. Aø vrea sæ o con-

sideræm pe Eva ca pe capodopera Sa, dupæ tot ce a fost fæcut

înainte, lucrarea finalæ înainte de a se odihni dupæ munca Sa”

(„Daughters of God”, Ensign, nov. 1991, pag. 99).

26. „Îi mulflumesc Domnului pentru

înflelegerea pe care mi-a dat-o cæ

Joseph Smith a fost profet al lui

Dumnezeu. Am mai vorbit înainte des-

pre experienfla pe care am avut-o când

aveam 12 ani øi fusesem rânduit dia-

con de puflin timp. Am mers împreunæ

cu tatæl meu, la întrunirea preofliei din

flæruøul nostru. El stætea pe podium, ca

membru al preøedinfliei flæruøului, iar

eu stæteam pe rândul din spate al cape-

lei. Bærbaflii din congregaflie s-au ridicat în picioare øi au cântat

[„Laudæ profetului”]. 

27. Când îi auzeam intonând acel imn cu putere øi convingere,

în inima mea a venit o mærturie a chemærii divine a bæiatului

Joseph øi sunt recunoscætor cæ Domnul a susflinut acea mærturie

timp de mai mult de øaptezeci de ani de atunci” (în Conference

Report, oct. 1993, pag. 70; sau Ensign, nov. 1993, pag. 51).

28. „Dintre toate lucrurile pentru care sunt recunoscætor în

aceastæ dimineaflæ, unul iese în evidenflæ. Acela este mærturia vie

despre Isus Hristos, Fiul Dumnezeului cel Atotputernic, Prinflul

pæcii, Cel Sfânt. . . .

29. . . Am devenit apostolul Sæu, ales sæ împlinesc voia Sa øi sæ

predau cuvântul Sæu. Am devenit martorul Sæu cætre lume.

Repet acea mærturie de credinflæ în fafla dumneavoastræ øi în fafla

tuturor celor care îmi aud glasul. . . .

30. „Isus este Prietenul meu. Nimeni altcineva nu mi-a dat atât

de multe. . . .

31. El este exemplul meu. . . .

32. El este Învæflætorul meu. . . .

33. El este Cel care mæ vindecæ. . . .

34. El este Conducætorul meu. . . .

35. El este Salvatorul øi Mântuitorul meu.
Prin faptul cæ øi-a dat viafla cu durere øi

suferinflæ de nedescris, El Øi-a întins

Mâna pentru a mæ ridica pe mine øi pe

fiecare dintre noi øi pe tofli fiii øi toate

fiicele lui Dumnezeu din abisul întune-

ricului veønic care urmeazæ dupæ

moarte. . . .

36. El este Dumnezeul øi Regele meu. . . .

Gloria Sa nu va avea sfârøit. . . .

37.. . . El este Mielul lui Dumnezeu, în fafla cæruia mæ închin øi

prin care mæ adresez Tatælui meu din Cer” (în raportul conferin-

flei, apr. 2000, pag. 86–88; sau Ensign, mai 2000, pag. 69–71). 

Înflelegerea lecturii
Învæflæturile øi mærturia lui Gordon B. Hinckley

Studierea lecturii
Realizafli activitæflile A øi B sau activitatea C sau D când studiafli

„Preøedintele Gordon B. Hinckley”. 

Sæ-l cunoaøtem pe preøedintele
Hinckley

Ræspundefli la urmætoarele întrebæri folosind informafliile despre

viafla øi preøedinflia preøedintelui Gordon B. Hinckley: 

1. Unde a slujit o misiune cu timp deplin? 

2. Ce verset de scripturæ l-a ajutat sæ facæ un legæmânt cu

Domnul în timpul misiunii sale? 

3. Cu câfli preøedinfli ai Bisericii a lucrat de când a devenit anga-

jat cu normæ întreagæ al Bisericii øi Autoritate Generalæ? 

4. Cât timp a slujit în calitate de consilier în Prima Preøedinflie? 

5. Care este modul cel mai bun de a-l susfline pe profet, dupæ

cum a spus elder Holland? 

Sæ fii optimist

1. Care sunt trei motive pentru care oamenii se lasæ copleøifli de

condifliile sau situafliile poporului lor sau ale lumii? 

2. Preøedintele Hinckley s-a descris ca fiind un optimist.

Explicafli pe scurt ce este un optimist. Recitifli paragraful 5

B

A

A cultiva (par. 17–18) – a

dezvolta

În evidenflæ (par. 28) – deasu-

pra tuturor

Abis (par. 35) – adânc
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øi explicafli de ce credefli dumneavoastræ cæ preøedintele

Hinckley este optimist. 

3. Studiafli paragrafele 6–11 øi enumerafli trei motive pentru care

un membru al Bisericii ar trebui sæ fie optimist. 

4. V-afli descrie pe dumneavoastræ ca fiind o persoanæ optimis-

tæ? De ce da, sau de ce nu? 

Creafli opt titluri

Scriefli un titlu pentru fiecare dintre urmætoarele afirmaflii din

„Învæflæturile øi mærturia lui Gordon B. Hinckley” (par. 12, 13–16,

17–18, 19–21, 22–24, 25, 26–27, 28–37). Pentru fiecare titlu, folosifli

o expresie din ceea ce a spus preøedintele Hinckley care sæ arate

tema principalæ a acelei afirmaflii. De exemplu, un titlu pentru

paragrafele 13–16 ar putea fi „Simbolul credinflei noastre”. 

Sæ alegem sæ facem mai bine

Preøedintele Hinckley i-a îndemnat deseori pe membrii Bisericii

sæ facæ mai bine. Din paragrafele 12–37, facefli o listæ cu modurile

pe care le-a sugerat el pentru a deveni mai buni. Alegefli din

lista dumneavoastræ, un lucru pe care vrefli sæ-l facefli mai bine

în timpul sæptæmânii viitoare. Explicafli pe scurt ce vefli face pen-

tru a urma acel sfat. 

Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus înainte de a citi
„Familia: O declaraflie oficialæ cætre lume”, în cadrul unei
întruniri generale a Societæflii de Alinare din septembrie
anul 1995: „Având atâtea sofisme preluate ca adevær, având
atâtea decepflii în legæturæ cu standarde øi valori, cu atâtea
momeli øi ispite care murdæresc lumea, simflim cæ este nevoie
sæ trimitem avertizæri peste avertizæri. Pentru a întæri aceas-
ta, noi, Cei din Prima Preøedinflie øi Consiliul celor
Doisprezece Apostoli, emitem acum o declaraflie oficialæ a
Bisericii øi lumii ca o declarare øi reafirmare a standardelor,
doctrinelor øi practicilor legate de familie pe care profeflii,
væzætorii øi revelatorii acestei Biserici le-au afirmat în repe-
tate rânduri pe parcursul istoriei” („Stand Strong against
the Wiles of the World”, Ensign, nov. 1995, pag. 100).

Familia: O declaraflie
oficialæ cætre lume

D

C

Familia: O declaraflie oficialæ cætre lume
1. „Noi, Prima Preøedinflie øi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ, decla-

ræm cu solemnitate cæsætoria dintre un bærbat øi o femeie ca fiind

rânduitæ de Dumnezeu, familia fiind esenflialæ pentru planul

Creatorului cu privire la destinul etern al copiilor Lui. 

2. Toate fiinflele umane – bærbat øi femeie – sunt fæcute dupæ chi-

pul 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 premuritoare, muritoare

øi eternæ. 

3. În existenta 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 caøtige experienfla pæmânteascæ pentru a progresa

cætre perfecfliune øi în final, pentru a împlini destinul lor divin

ca moøtenitori ai vieflii eterne. Planul divin al fericirii face

posibil ca relafliile de familie sæ continue øi dupæ moarte.

Legæmintele øi rânduielile sacre ce se fac în sfintele temple dau

Aceast√ declara™ie a fost citit√ de c√tre pre£edintele Gordon B. Hinckley ca parte a mesajului s√u din cadrul adun√rii generale a Societ√™ii 
de Alinare care a avut loc la 23 septembrie 1995, ¶n ora£ul Salt Lake, Utah.

o mo£tenire de la Domnul“ (Ps.127:3). P√rin™ii au datoria
sacr√ de a-£i cre£te copiii cu dragoste £i dreptate, de a satisface
nevoile lor fizice £i spirituale, de a-i ¶nv√™a s√ se iubeasc√ £i s√
se slujeasc√ unul pe altul, s√ respecte poruncile lui Dumnezeu
£i s√ respecte legile ™√rii ¶n care sunt cet√™eni, oriunde ar tr√i.
So™ii £i so™iile–mamele £i ta™ii–vor fi f√cu™i r√spunz√tori ¶n fa™a
lui Dumnezeu pentru ne¶mplinirea acestor responsabilit√™i.

FAMILIA ESTE R≤NDUIT≥ de Dumnezeu. C√s√toria
dintre un b√rbat £i o femeie este esen™ial√ pentru planul Lui
etern. Copiii au dreptul de a se na£te din p√rin™i c√s√tori™i
£i au dreptul de a fi crescu™i de un tat√ £i o mam√ care-£i
onoreaz√ jur√mintele c√s√toriei cu total√ fidelitate. Fericirea
¶n via™a de familie poate fi ob™inut√ cel mai bine atunci c…nd
aceasta se bazeaz√ pe ¶nv√™√turile Domnului Isus Hristos.
C√s√toriile £i familiile reu£ite se stabilesc £i se men™in pe
principiile credin™ei, rug√ciunii, c√in™ei, iert√rii, respectului,
dragostei, milei, muncii £i ale activit√™ilor de recreere s√n√-
toase. Planul divin pentru ta™i este de a conduce familiile
lor cu dragoste £i dreptate, £i ei sunt r√spunz√tori de satisface-
rea nevoilor pentru via™a £i protejarea familiilor lor. Mamele
sunt ¶n primul r…nd responsabile pentru ¶ngrijirea copiilor.
∑n aceste responsabilit√™i sacre, ta™ii £i mamele sunt obliga™i
s√ se ajute unul pe cel√lalt ca parteneri egali. Invaliditatea,
moartea sau alte situa™ii pot duce la adaptarea sau schimbarea
rolurilor ¶n familie. Rudele ar trebui s√ ofere ajutor atunci
c…nd este nevoie.

NOI AVERTIZ≥M pe acele persoane care ¶ncalc√ leg√min-
tele castit√™ii, care abuzeaz√ de partener sau de copii, sau care
nu reu£esc s√-£i ¶ndeplineasc√ responsabilit√™ile fa™√ de fami-
lie, c√ vor da socoteal√ ¶ntr-o bun√ zi ¶n fa™a lui Dumnezeu.
Mai departe, avertiz√m c√ dezintegrarea familiei va aduce
asupra persoanelor, comunit√™ilor £i na™iunilor, nenorocirile
prevestite de profe™ii din vechime, precum £i de cei moderni.

FACEM UN APEL c√tre to™i cet√™enii responsabili £i c√tre
guvernan™ii de pretutindeni, s√ promoveze acele m√suri
menite s√ men™in√ £i s√ ¶nt√reasc√ familia ca unitate funda-
mental√ a societ√™ii.

NOI, PRIMA PRE÷EDIN◊IE £i Consiliul celor Doispre-
zece Apostoli ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfin™ilor din
Zilele din Urm√, declar√m cu solemnitate c√s√toria dintre
un b√rbat £i o femeie ca fiind r…nduit√ de Dumnezeu, familia
fiind esen™ial√ pentru planul Creatorului cu privire la desti-
nul etern al copiilor Lui.

TOATE FIIN◊ELE umane–b√rbat £i femeie–sunt f√cute
dup√ chipul lui Dumnezeu. Fiecare este ¶n spirit un fiu sau
o fiic√ iubit√ ai unor p√rin™i cere£ti £i, datorit√ acestui lucru,
fiecare are o natur√ £i un destin divin. Faptul c√ o persoan√
este b√rbat sau femeie reprezint√ o caracteristic√ fundamen-
tal√ pentru scopul £i identitatea individului ¶n existen™a lui
premuritoare, muritoare £i etern√.

∑N EXISTEN◊A lor premuritoare, fiii £i fiicele de spirit 
L-au cunoscut £i L-au venerat pe Dumnezeu ca Tat√l lor Etern
£i au acceptat planul Lui prin care copiii Lui puteau ob™ine
un trup fizic ca s√ c…£tige experien™√ p√m…nteasc√ pentru a
progresa c√tre perfec™iune £i ¶n final, pentru a ¶mplini 
destinul lor divin ca mo£tenitori ai vie™ii eterne. Planul
divin al fericirii face posibil ca rela™iile de familie s√ continue
£i dup√ moarte. Leg√mintele £i r…nduielile sacre ce se fac ¶n
sfintele temple dau posibilitatea fiec√rei persoane s√ se
¶ntoarc√ ¶n prezen™a lui Dumnezeu, iar familiile lor s√ fie
unite pentru eternitate.

PRIMA PORUNC≥ pe care Dumnezeu a dat-o lui Adam
£i Eva, a fost cu privire la capacitatea lor de a deveni p√rin™i
ca so™ £i so™ie. Noi declar√m c√ porunca lui Dumnezeu c√tre
copiii Lui de a se ¶nmul™i £i de a umple p√m…ntul, este ¶nc√
valabil√. Declar√m ¶n continuare c√ Dumnezeu a poruncit ca
sacrele puteri de procreare s√ fie ¶ntrebuin™ate numai ¶ntre
b√rbat £i femeie, c√s√tori™i legal ca so™ £i so™ie.

DECLAR≥M c√ via™a pe p√m…nt este creat√ prin ¶ndrumare
divin√. Noi afirm√m c√ via™a este sf…nt√ £i afirm√m despre
importan™a ei ¶n planul etern al lui Dumnezeu.

SO◊UL ÷I SO◊IA au o responsabilitate sacr√, aceea de a se
iubi £i de a se ¶ngriji unul de cel√lalt £i de copiii lor. „Fiii, sunt

FAMILIA
O DECLARA◊ I E  OF IC IA L≥  C≥TRE  LUME

PRIMA PRE÷EDIN◊IE ÷I CONSILIUL CELOR DOISPREZECE APOSTOLI AI

BISERICII LUI ISUS HRISTOS A SFIN◊ILOR DIN ZILELE DIN URM≥
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posibilitatea fiecærei persoane sæ se întoarcæ în prezenfla lui

Dumnezeu, iar familiile lor sæ fie unite pentru eternitate. 

4. Prima poruncæ, pe care Dumnezeu a dat-o lui Adam øi Evei, 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. 

5. Declaræm cæ viafla pe pæmânt este creatæ prin îndrumare divi-

næ. Noi afirmæm ca viafla este sfântæ øi afirmæm despre impor-

tanfla ei în planul etern al lui Dumnezeu. 

6. Soflul øi soflia au o responsabili-

tate 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“ (Psalmi 127:3).

Pærinflii au datoria sacræ de a-øi

creøte copiii cu dragoste øi drep-

tate, de a satisface nevoile lor fizi-

ce øi spirituale, de a-i învæfla sæ se

iubeascæ øi sæ se slujeascæ unul pe

altul, sæ respecte poruncile lui

Dumnezeu øi sæ respecte legile flærii în care sunt cetæfleni, oriun-

de ar træi. Soflii øi sofliile – mamele øi taflii – vor fi fæcufli ræspun-

zætori în fafla lui Dumnezeu pentru neîmplinirea acestor

responsabilitæfli. 

7. Familia este rânduitæ de

Dumnezeu. Cæsætoria dintre un

barbat 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 de o

mamæ care-øi onoreazæ juræmin-

tele cæsætoriei cu toatæ fidelitatea.

Fericirea în viafla de familie poate

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 princi-

piile credinflei, rugæciunii, pocæinflei, iertærii, respectului, dragos-

tei, milei, muncii øi ale activitæflilor de recreere sænætoase. Planul

divin pentru tafli este de a conduce familiile lor cu dragoste øi

dreptate, øi ei sunt ræspunzætori de satisfacerea nevoilor pentru

viaflæ øi de protejarea familiilor lor. Mamele sunt, în primul rând,

responsabile pentru îngrijirea copiilor. În aceste responsabilitafli

sacre, taflii øi mamele sunt obligafli sæ se ajute unul pe celælalt ca

parteneri egali. Invaliditatea, moartea sau alte situaflii pot duce la

adaptarea sau schimbarea rolurilor în familie. Rudele ar trebui sæ

ofere ajutor atunci când este nevoie. 

8. Noi avertizæm acele persoane care încalcæ legæmintele castitæ-

flii, care abuzeazæ de partener sau de copii, sau care nu reuøesc

sæ-øi îndeplineascæ responsabilitaflile faflæ de familie, cæ vor da

socotealæ într-o bunæ zi în fafla lui Dumnezeu. Mai departe,

avertizæm cæ dezintegrarea familiei va aduce asupra persoane-

lor, comunitæflilor øi nafliunilor, nenorocirile prevestite de profeflii

din vechime, precum øi de cei moderni. 

9. Facem un apel cætre tofli cetæflenii responsabili øi cætre guver-

nanflii de pretutindeni, sæ promoveze acele mæsuri menite sæ

menflinæ øi sæ întæreascæ familia ca unitate fundamentalæ a socie-

tæflii” (Ensign, nov. 1995, 102).

Înflelegerea lecturii
Familia: O declaraflie oficialæ cætre lume

Studierea lecturii
Realizafli urmætoarele activitæfli (A–C) când studiafli „Familia: O

declaraflie oficialæ cætre lume”. 

Memorafli un paragraf

Alegefli oricare dintre cele nouæ paragrafe din declaraflia oficialæ

øi memorafli-l. Putefli face aceasta scriindu-l de trei ori, uitându-

væ la o copie a declarafliei oficiale de câte ori avefli nevoie. Dupæ

aceea, scriefli-l din memorie sub supravegherea unui membru al

familiei dumneavoastræ. Sau, afli putea sæ-l repetafli de câteva ori

cu voce tare, uitându-væ la declaraflia oficialæ de câte ori este

nevoie. Dupæ aceea, repetafli-l din memorie, în fafla unui mem-

bru al familiei dumneavoastræ. 

Exercifliu de potrivire

Enumerafli într-o coloanæ numerele 1–9 în caietele dumneavoas-

træ øi potrivifli fiecare dintre temele urmætoare cu unul dintre

cele nouæ paragrafe din ”Familia: O declaraflie oficialæ cætre

lume”. Unele paragrafe conflin învæflæturi despre mai mult de

un subiect. 

a. Avort

b. Seara de familie

c. Disciplinarea copiilor

d. Familia extinsæ

e. A fi pærinte

f. Cæsætoria între persoa-

ne de acelaøi sex

g. Cæsætoria în templu

h. Rolul sofliei øi al soflului

în cæsnicie

i. A lua decizii în familie

j. Adulter

k. Judecata lui Dumnezeu

l. Munca în templu pen-

tru cei morfli

m. Puterea de procreare

datæ de Dumnezeu

n. Distrugerea milosteniei

o. Planificarea familialæ

p. Planul salværii

q. Sinucidere

r. Legi guvernamentale

s. Abuzul asupra copiilor

t. Divorfl

B

A

Solemn (par. 1) – cu seriozita-

te øi evlavie

Moøtenitor (par. 3) – persoanæ

care moøteneøte sau primeøte

A continua (par. 3) – a urma

Sæ se înmulfleascæ øi sæ
umple pæmântul (par. 4) –

sæ aibæ copii, sæ populeze

pæmântul

Procreare (par. 4) – capacita-

tea de a avea copii

Sfinflenie (par. 5) – sanctitate

Neîmplinire (par. 6) – nerea-

lizare

Necesitate (par. 7) – cerinflæ

Adaptare (par. 7) – schimbæri

pentru a veni în întâmpinarea

unor situaflii speciale
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Facefli o listæ cu idei pentru o cæsnicie
puternicæ

1. Din paragraful 7 al declarafliei oficiale despre familie, facefli o

listæ cu idei despre care credefli cæ sunt importante pentru a

face ca o cæsnicie øi o familie sæ aibæ succes. 

2. Descriefli pe scurt ce facefli acum sau sperafli sæ facefli pentru a

urma fiecare dintre acele idei. De exemplu: Rugæciunea – mæ

rog individual øi împreunæ cu familia

Elder Russell M. Nelson, membru al Cvorumului celor
Doisprezece Apostoli øi renumit chirurg cardiolog, a scris: 

„Interesul meu de o viaflæ faflæ de inima omului a luat o
întorsæturæ neaøteptatæ în luna aprilie a anului 1984, când
am fost rugat sæ pæræsesc salonul de operaflii al unui spital øi
sæ intru în camera de sus a unui templu. Acolo am devenit
apostol rânduit al Domnului Isus Hristos. Nu am cæutat o
asemenea chemare, dar am încercat cu umilinflæ sæ fiu demn
de acea încredere øi de acel privilegiu de a fi reprezentatul
Sæu, sperând sæ vindec inimi pe cale spiritualæ, aøa cum o
fæcusem înainte pe cale chirurgicalæ. 

Ca unul care a fost chemat, susflinut øi rânduit – unul din-
tre cei 15 martori speciali ai Domnului øi Stæpânului nostru
– urmez aceastæ temæ vitalæ din Cartea lui Mormon: ‘Noi
vorbim despre Hristos, ne bucuræm în Hristos, predicæm
despre Hristos [øi] profeflim despre Hristos’ (2 Nefi 25:26)”
(„Jesus the Christ: Our Master and More”, Ensign, apr.
2000, pag. 4). 

Hristos cel Viu: Mærturia apostolilor
Urmætoarea mærturie a fost datatæ 1 ianuarie 2000 øi semnatæ de

cætre membrii Primei Preøedinflii øi ai Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli: 

Hristos cel Viu:
Mærturia apostolilor

C
1. „Când celebræm naøterea lui Isus Hristos, de acum douæ mile-

nii, ne oferim mærturia despre realitatea vieflii Sale færæ de egal

øi virtutea infinitæ a mæreflului Lui sacrificiu ispæøitor. Nimeni

altcineva nu a avut o influenflæ atât de profundæ asupra tuturor

celor care au træit øi vor mai træi pe pæmânt. 

2. 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 apostolilor 10:38),

deøi a fost disprefluit pentru aceasta. Evanghelia Sa a fost un

mesaj de pace øi bucurie. El i-a îndemnat pe tofli sæ urmeze

exemplul Sæu. El a stræbætut drumurile Palestinei, vindecându-i

pe cei bolnavi, fæcându-i pe orbi sæ vadæ øi înviindu-i pe morfli.

El a propovæduit despre adeværurile veøniciei, despre realitatea

existenflei noastre premuritoare, despre scopul vieflii noastre pe

pæmânt øi despre potenflialul fiilor øi fiicelor lui Dumnezeu în

viafla viitoare. 

3. El a instituit împærtæøania pentru a reaminti de marele Sæu

sacrificiu ispæøitor. El a fost arestat øi acuzat pe baza unor învi-

nuiri 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. 

4. Noi mærturisim solemn cæ viafla Sa, care este punctul central

al istoriei umane, nici nu a început la Betleem, nici nu s-a înche-

iat pe Cæpæflâna. El a fost Întâiul Næscut al Tatælui, Singurul Fiu

Næscut în carne, Mântuitorul lumii. 

5. El s-a ridicat din mormânt pentru deveni ‘pârga celor ador-

mifli’ (1 Corinteni 15:20). Ca Domn Înælflat, El i-a vizitat pe aceia

pe care i-a iubit pe când era în viaflæ. De asemenea, El a propo-

væduit 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 ‘împinirii

vremilor’ (Efeseni 1:10). 

6. Despre Hristos cel Viu profetul Joseph Smith a scris: ‘Ochii

Lui erau ca flacæra; pærul de pe capul Lui era alb ca zæpada

puræ; fafla Sa avea o strælucire mai puternicæ decât Soarele; øi

glasul Sæu era ca tunetul cascadelor, chiar glasul lui Iehova spu-

nând: 

7. ‘Eu sunt Cel dintâi øi Cel de pe urmæ; Eu sunt Acela care træ-

ieøte, Eu sunt Acela care a fost ucis; Eu sunt avocatul vostru pe

lângæ Tatæl’ (D&L 110:3–4). 

8. Despre El profetul a declarat, de asemenea: Øi acum, dupæ

numeroasele mærturii care au fost date despre El, aceasta este

mærturia, ultima dintre toate, pe care o dæm despre El: Cæ El

træieøte! 

9. Pentru cæ L-am væzut, chiar la dreapta lui Dumnezeu; øi I-am

auzit glasul depunând mærturie cæ El este Singurul Næscut al

Tatælui –

10. ‘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). 

11. Noi declaræm solemn cæ preoflia Sa øi Biserica Sa au fost res-

taurate pe pæmânt – ‘zidifli pe temelia . . apostolilor øi profeflilor,

piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos’ (Efeseni 2:20). 
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12. Noi mærturisim cæ El va reveni, într-o zi, pe pæmânt. ‘Atunci

se va descoperi slava Domnului øi în clipa aceea orice fæptura 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 faptele noastre øi

dorinflele inimilor noastre. 

13. „Noi depunem mærturie, ca apos-

toli 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 astæzi la

dreapta Tatælui Sæu. El este lumina,

viafla øi speranfla lumii. Calea Sa este

drumul care duce la fericire în aceastæ

viaflæ øi la viaflæ eternæ în lumea viitoa-

re. Sæ mulflumim lui Dumnezeu pentru

darul færæ de seamæn care este Fiul Sæu

divin” (Liahona, ianuarie 2000, 2–3).

A cum, când celebråm na±terea lui Isus Hristos, cu
douå milenii în urmå, ne oferim mårturia despre
realitatea vie√ii Sale fårå de egal ±i virtutea infinitå

a måre√ului Lui sacrificiu ispå±itor. Nimeni altcineva nu a
avut o influen√å atât de profundå asupra tuturor celor care
au tråit ±i vor mai tråi pe påmânt.

El a fost Marele Iehova din Vechiul Testament, Mesia
din Noul Testament. Sub îndrumarea Tatålui Såu, El a fost
creatorul påmântului. “Toate lucrurile au fost fåcute prin
El; ±i nimic din ce a fost fåcut, n-a fost fåcut fårå El” (Ioan
1:3). De±i fårå de påcat, El a fost botezat pentru a împlini
tot ce trebuie împlinit. El “umbla din loc în loc, fåcea bine”
(Faptele Apostolilor 10:38), de±i a fost dispre√uit pentru
aceasta. Evanghelia Sa a fost un mesaj de pace ±i bucurie.
El i-a îndemnat pe to√i så urmeze exemplul Såu. El a
stråbåtut drumurile Palestinei, vindecându-i pe cei bol-
navi, fåcându-i pe orbi så vadå ±i înviindu-i pe mor√i. El a
propovåduit despre adevårurile eternitå√ii, despre realita-
tea existen√ei noastre premuritoare, despre scopul vie√ii
noastre pe påmânt ±i despre poten√ialul fiilor ±i fiicelor lui
Dumnezeu în via√a viitoare.

El a instituit împårtå±ania pentru a reaminti de marele
Såu sacrificiu ispå±itor. El a fost arestat ±i acuzat pe baza
unor învinuiri false, condamnat pentru a satisface gloata ±i
trimis la moarte pe cruce în locul numit Cåpå√âna. ∞i-a dat
via√a pentru a ispå±i pentru påcatele întregii omeniri.
Acesta a fost måre√ul Såu dar pentru to√i aceia care vor
tråi vreodatå pe påmânt.

Noi mårturisim, solemn, cå via√a Sa, care este punctul
central al istoriei umane, nici nu a început la Betleem, nici
nu s-a încheiat pe Cåpå√âna. El a fost Întâiul Nåscut al
Tatålui, Singurul Fiu Nåscut în carne, Mântuitorul lumii.

El s-a ridicat din mormânt pentru a deveni “pârga celor
adormi√i” (1 Corinteni 15:20). Ca Domn Înål√at, El i-a
vizitat pe aceia pe care i-a iubit pe când era în via√å. De
asemenea, El a propovåduit printre “alte oi” ale Sale (Ioan
10:16) de pe teritoriul vechii Americi. În lumea modernå,

El ±i Tatål Såu i-au apårut båiatului Joseph Smith,
începând mult promisa dispensa√ie a “plinirii vremilor”
(Efeseni 1:10).

Despre Isus cel Viu, profetul Joseph Smith a scris cå
ochii Såi erau ca o flacårå; pårul Såu era alb ca zåpada
purå; fa√a Sa avea o strålucire mai puternicå decât a
Soarelui; ±i glasul Såu era ca tunetul cascadelor, chiar gla-
sul lui Iehova spunând cå El este primul ±i ultimul, cå El
este cel ce tråie±te, cå El este cel ucis ±i cå El este mijloci-
torul nostru în fa√a Tatålui (vezi D&L 110:3–4).

Profetul a declarat, de asemenea, cå dupå multele mår-
turii ce au fost date despre Salvator, el depune aceastå
ultimå mårturie: Cå Salvatorul tråie±te!

Pentru cå profetul L-a våzut la dreapta lui Dumnezeu 
±i a auzit glasul care spunea cå El este Singurul Nåscut 
al Tatålui, cå de El ±i prin El ±i din El, lumile sunt ±i au fost
create, ±i locuitorii lor sunt nåscu√i ca fii ±i fiice ale lui
Dumnezeu (vezi D&L 76:22–24).

Noi declaråm solemn cå preo√ia Sa ±i Biserica Sa au fost
restaurate pe påmânt—”zidi√i pe temelia apostolilor ±i pro-
fe√ilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos”
(Efeseni 2:20).

Noi mårturisim cå El va reveni, într-o zi, pe påmânt.
“Atunci se va descoperi slava Domnului ±i în clipa aceea
orice fåpturå o va vedea” (Isaia 40:5). El va conduce ca
Rege al regilor ±i va domni ca Domn al domnilor ±i orice
genunchi se va pleca ±i orice limbå va da slavå în fa√a Lui.
Fiecare dintre noi va fi dus så stea în fa√a Lui pentru a fi
judecat dupå faptele noastre ±i dorin√ele inimilor noastre.

Noi depunem mårturie, ca apostoli ai Lui, rândui√i a±a
cum se cuvine—cå Isus este Hristosul cel Viu, Fiul nemuri-
tor al lui Dumnezeu. El este marele Rege Emanuel, care
stå, aståzi, la dreapta Tatålui Såu. El este lumina, via√a ±i
speran√a lumii. Calea Sa este drumul care duce la fericire
în aceastå via√å ±i la via√å eternå în lumea viitoare. Så
mul√umim lui Dumnezeu pentru darul fårå de seamån care
este Fiul Såu divin. 

HRISTOS CEL VIU
MÅRTURIA APOSTOLILOR

BISERICA LUI ISUS HRISTOS A SFIN∫ILOR DIN ZILELE DIN URMÅ

PRIMA PRE∞EDIN∫IE CVORUMUL CELOR DOISPREZECE 

1 ianuarie 2000

Înflelegerea lecturii
Hristos cel Viu: Mærturia apostolilor

Paragrafele 4, 9 – „Singurul Fiu Næscut” 
Elder Joseph B. Wirthlin, un membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, ne-a învæflat: „Când Isus a fost næscut în

viafla muritoare, pærinflii Sæi au fost Dumnezeu, Tatæl Veønic

(vezi 1 Nefi 11:21) øi Maria, pe care Nefi a væzut-o într-o viziu-

ne cereascæ. . . . El este Singurul Fiu Næscut al lui Dumnezeu,

singurul care a fost øi va fi vreodatæ næscut pe pæmânt din

aceøti pærinfli. Din cauza naturii Sale muritoare, moøtenite de la

mama Sa, el a avut ‘puterea vieflii muritoare, care este puterea

de a muri, . . . de a separa trupul de spirit’ [Bruce R. McConkie,

The Promised Messiah, pag. 471]. Din cauza naturii Sale divine,

moøtenite de la Tatæl Sæu, El a avut ‘puterea vieflii nemuritoare,

care este puterea de a træi pentru totdeauna, sau, dacæ a ales

sæ moaræ, . . . puterea de a învia’ [Promised Messiah, pag.471]”

(în Conference Report, oct. 1993, pag. 5; sau Ensign, nov. 1993,

pag. 6).

Paragraful 5 – Ce este „Dispensaflia împlinirii
timpurilor”? 
Vezi secfliunea „Înflelegerea lecturii, corespunzætoare paragrafu-

lui 13 din „Învæflæturile øi mærturia lui Joseph Fielding Smith”

(pag. 204).

Studierea lecturii
Realizafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) când studiafli

„Hristos cel Viu: Mærturia apostolilor”. 

A comemora (par. 1) – a

aminti, a celebra

Mileniu (par. 1) – o mie de ani

Profund (par. 1) – adânc

Disprefluit (par. 2) – urât

A îndemnat (par. 2) – a invi-

tat, a îmboldit

A instituit (par. 3) – a stabilit,

a început

False (par. 3) – neadeværate

Mærefl dar (par. 3) – preflul

plætit de Isus Hristos care a

suferit pentru pæcatele noas-

tre pentru ca sæ nu trebuiascæ

sæ plætim noi

Solemn (par. 4) – cu seriozita-

te øi sinceritate

Pârga celor adormifli (par. 5)

– primul care a înviat

A început (par. 5) – a pornit,

a introdus

Înfæfliøare (par. 6) – aspect (în

special fafla) 

Avocatul dumneavoastræ
(par. 7) – persoanæ care vorbeø-

te în numele dumneavoastræ

Depunând mærturie (par. 9) –

mærturisind

Næscut (par. 10) – a fi næscut

din nou spiritual

Fæpturæ (par. 12) – oameni

Aøa cum se cuvine (par. 13) –

potrivit, oficial
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Nume øi titluri 

1. Recitifli „Hristos cel Viu: Mærturia apostolilor” øi enumerafli

cel puflin zece nume sau titluri pe care le-au folosit apostolii

pentru a-L descrie pe Isus Hristos. 

2. În dreptul fiecærui nume sau titlu din lista dumneavoastræ,

scriefli o scurtæ explicaflie despre ce væ învaflæ fiecare despre

Salvator. 

3. Alegefli unul dintre aceste titluri øi explicafli de ce este impor-

tant pentru dumneavoastræ. 

Care este misiunea unui apostol? 

1. Citifli Doctrinæ øi legæminte 107:23 øi completafli urmætoarea

propoziflie în caietele dumneavoastræ: „Un apostol este . . .“

2. Recitifli paragrafele 1, 4, 11–13 din „Hristos cel Viu”.

Enumerafli expresiile pe care le-au folosit apostolii care aratæ

cæ îøi împlinesc responsabilitatea la care se face referire în

Doctrinæ øi legæminte 107:23. 

Hristos cel Viu: 

1. Scriefli propria dumneavoastræ mærturie despre Hristos cel

Viu. 

2. Scriefli un scurt paragraf care sæ explice cum afli ajuns sæ øtifli

cæ Isus este Hristos cel Viu. 

În anul 1842, John
Wentworth, un editor al unui
ziar,l-a întrebat pe profetul
Joseph Smith despre istoria øi
crezurile Bisericii lui Isus
Hristos a Sfinflilor din Zilele
din urmæ. Profetul i-a scris o
scrisoare, explicând „formarea,
dezvoltarea, persecufliile øi cre-
dinfla sfinflilor din zilele din
urmæ” (History of the

Church 4:535). El a inclus
treisprezece afirmaflii scurte despre unele doctrine øi crezuri
ale Bisericii. Aceste afirmaflii au devenit cunoscute ca
Articolele de Credinflæ øi au fost acceptate ca scripturi în
timpul conferinflei generale din luna aprilie, anul 1880 (vezi
„Nota introductivæ” la Perla de Mare Prefl). 

Despre Articolele de credinflæ, elder L. Tom Perry, membru
al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a spus: 

Articolele 
de credinflæ

Ce credem noi 

C

B

A „Ele conflin afirmaflii directe øi simple ale principiilor religiei
noastre øi constituie o dovadæ puternicæ a inspirafliei divine
care era asupra profetului Joseph Smith. 

„Væ încurajez pe fiecare dintre dumneavoastræ sæ studiafli
Articolele de credinflæ øi doctrinele pe care le predau ele. . . .
Dacæ le vefli folosi ca ghid, pentru a îndruma studiile dum-
neavoastræ a doctrinei Salvatorului, væ vefli simfli pregætit sæ
væ declarafli mærturia despre Biserica restauratæ, adeværatæ a
Domnului. Vefli putea declara cu convingere: ’Noi credem
toate aceste lucruri’ (in Conference Report, apr. 1998, pag.
30; sau Ensign, mai 1998, pag. 24). 

Înflelegerea scripturilor
Articolele de Credinflæ

Articolele de Credinflæ 1:1 – Dumnezeirea
Elder Dallin H. Oaks, un membru al Cvorumului celor

Doisprezece apostoli, a spus: „Asemeni restului creøtinætæflii, noi

credem într-o Dumnezeire formatæ din Tatæl, Fiul øi Duhul Sfânt.

Cu toate acestea, noi depunem mærturie cæ aceøti trei membrii ai

Dumnezeirii sunt trei fiinfle separate. Noi depunem mærturie, de

asemenea, cæ Dumnezeu Tatæl, nu este doar un spirit, ci o per-

soanæ glorificatæ care are un trup tangibil, la fel ca øi Fiul Sæu

înviat, Isus Hristos” (în Conference Report, apr. 1995, pag. 112;

sau Ensign, mai 1995, pag. 84; vezi, de asemenea, D&L 130:22). 

Articolele de Credinflæ 1:2 – Cæderea lui Adam øi
a Evei 
Elder James E. Faust, atunci membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, a spus: 

„Din cauza pæcatului lor, Adam øi Eva, au fost alungafli [arun-

cafli] din prezenfla lui Dumnezeu, pentru cæ au ales sæ-øi pæræ-

seascæ starea de inocenflæ (vezi 2 Nefi 2:23–25). Acest lucru este

numit în creøtinætate, Cæderea, sau pæcatul lui Adam. Este o

moarte spiritualæ pentru cæ Adam øi Eva au fost separafli de

prezenfla lui Dumnezeu. . . .

Tofli urmaøii lor au fost alungafli, de asemenea, din prezenfla lui

Dumnezeu (vezi 2 Nefi 2:22–26). Cu toate acestea, urmaøii lui

Adam øi ai Evei sunt nevinovafli faflæ de pæcatul iniflial [luarea

Pæcat (v. 2) – încælcarea unei

porunci

Iertare (v. 4) – a trece cu

vederea

Profeflie (v. 5) – revelaflie

A administra (v. 5) – a efectua

Biserica din vechime (v. 6) –

Biserica organizatæ în timpul

Noului Testament

Referitor la (v. 9) – privitor la

Adeværatæ (v. 10) – realæ

Gloria de paradis (v. 10) – un

loc asemeni grædinii

Edenului, un rai

A îndemna (v. 11) – decretæ,

cere

Conøtiinflæ (v. 11) – simfl al

binelui øi al ræului

Supus (v. 12) – ascultætor,

smerit

Magistrafli (v. 12) – judecætori

Virtuos (v. 13) – puritate

sexualæ

Binevoitor (v. 13) – bun øi

caritabil 

Îndemn (v. 13) – aviz, sfat
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din fructul oprit] pentru cæ ei nu au luat parte la aceasta. Ar fi

fost incorect ca toatæ omenirea sæ sufere veønic din cauza pæca-

telor primilor noøtri pærinfli, Adam øi Eva. A devenit necesar sæ

se rezolve aceastæ nedreptate; de aici nevoia de sacrificiu ispæøi-

tor al lui Isus în rolul Sæu de Salvator øi Mântuitor” (în

Conference Report, oct. 1988, pag.13–14; sau Ensign, nov. 1988,

pag. 12; vezi, de asemenea, Deuteronom 24:16). 

Articolele de Credinflæ 1:3 – Ispæøirea lui Isus Hristos
Elder Dallin H. Oaks ne-a învæflat: 

„Salvatorul nostru ne-a mântuit de pæcatul lui Adam, dar ce se

întâmplæ cu efectele propriilor noastre pæcate? Din moment ce

‘tofli am pæcætuit’ (Romani 3:23), tofli suntem morfli spiritual. Din

nou, singura noastræ speranflæ pentru viaflæ, este Salvatorul nos-

tru, despre care profetul Lehi ne-a învæflat: ‘Se jertfeøte pe El

Însuøi ca o jertfæ pentru pæcat, ca sæ ræspundæ la cerinflele legii’

(2 Nefi 2:7). 

Pentru a cere triumful dætætor de viaflæ al Salvatorului nostru,

asupra morflii spirituale pe care o suferim din cauza pæcatelor

noastre, trebuie sæ urmæm condifliile pe care le-a descris El. . . .

Al treilea articol de credinflæ descrie condifliile Salvatorului” (în

Conference Report, oct. 1987, pag. 77; sau Ensign, nov. 1987, pag.

65; vezi, de asemenea, D&L 19:16–19). 

Articolele de Credinflæ 1:4 – „Primele principii øi
rânduieli ale Evangheliei” 
Elder Howard W. Hunter, pe atunci membru al Cvorumului

celor Doisprezece Apostoli, ne-a învæflat: 

„Aceste patru [principii øi rânduieli din Articolele de Credinflæ

1:4] sunt numai primele dintre principiile øi rânduielile

Evangheliei. Întorcându-ne la cuvintele Salvatorului cætre nefifli,

aflæm cæ dupæ ce ne supunem acestora patru, trebuie sæ ne

supunem întreaga viaflæ legilor øi poruncilor Domnului pentru

cæ El a spus: ‘ . . 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 27:16.)

Doar primele principii nu sunt suficiente; omul este ræspunzætor

dupæ aceea, la judecata finalæ, pentru ceea ce a fæcut în viaflæ, fie

bun, fie ræu” (în Conference Report, apr. 1973, pag. 175; sau

Ensign, iulie 1973, pag. 120; vezi, de asemenea, 2 Nefi 31:10–15). 

Articolele de Credinflæ 1:5 – Cum suntem noi chemafli
de Dumnezeu? 

Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Dreptul de a numi

[membri în chemæri în cadrul Bisericii] îl are funcflionarul sau îl

au funcflionarii superiori de la orice nivel. Dar numirea trebuie

susflinutæ – aceasta înseamnæ, acceptatæ øi confirmatæ – de mem-

brii Bisericii. Procedura este specificæ Bisericii Domnului.

Nimeni nu cautæ o funcflie, nimeni nu cere o poziflie, nu se face

campanie pentru a promova virtuflile cuiva. În contrast cu

modul Domnului este modul lumii. Modul Domnului este liniø-

tit; este un mod de pace; se face færæ fanfaræ sau costuri finan-

ciare. Se face færæ egoism øi færæ vanitate sau ambiflie. În planul

Domnului, cei care au responsabilitæfli de a alege funcflionarii

sunt conduøi de o întrebare: ‘Pe cine ar alege Domnul?’ Se face o

deliberare liniøtitæ øi analiticæ. Øi se face cu multæ rugæciune

pentru a primi confirmarea Duhului Sfânt cæ acea alegere este

corectæ” (în Conference Report, apr. 1994, pag. 73; sau Ensign,
mai 1994, pag. 53; vezi, de asemenea, Evrei 5:4). 

Articolele de Credinflæ 1:6 – Organizarea Bisericii
adeværate
Elder David B. Haight, membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, a mærturisit: „Biserica lui Isus Hristos a

Sfinflilor din Zilele din Urmæ declaræ lumii cæ aceastæ Bisericæ

este o restaurare a Bisericii lui Hristos. Era necesaræ o restaurare

pentru cæ profeflii øi apostolii, care erau baza Bisericii inifliale a

Domnului, au fost omorâfli sau luafli în altfel. Biserica este clædi-

tæ în prezent, pe o temelie de profefli øi apostoli, avându-l pe

Isus Hristos drept piatræ din capul unghiului. Prin urmare, nu

este o reformare, o revizuire, o reorganizare sau o sectæ oarecare.

Este Biserica lui Isus Hristos restauratæ în aceste zile din urmæ”

(în Conference Report, apr. 1986, pag. 7; sau Ensign, mai 1986,

pag. 7; vezi, de asemenea, Efeseni 4:11–14). 

Articolele de Credinflæ 1:7 – Daruri ale Spiritului
Elder Dallin H. Oaks ne-a învæflat: 

„Într-o binecuvântare a preofliei, un slujitor al Domnului îøi

exercitæ preoflia, dupæ cum este îndemnat de Duhul Sfânt, de a

chema puterile cerului în beneficiul persoanei care este binecu-

vântatæ. Astfel de binecuvântæri sunt conferite de deflinætorii

preofliei lui Melhizedec, care au cheile pentru toate binecuvântæ-

rile spirituale din Bisericæ (D&L 107:18, 67). 

Sunt multe feluri de binecuvântæri ale preofliei. Pe mæsuræ ce am

sæ væ dau câteva exemple, flinefli minte væ rog, cæ binecuvântæri-

le preofliei sunt disponibile tuturor celor care au nevoie de ele,

dar ele sunt date numai la cerere. . . .

Persoanele care au nevoie de ajutor, pentru a lua o decizie impor-

tantæ, pot primi o binecuvântare a preofliei. Persoanele care au

nevoie de mai multæ putere spiritualæ pentru a birui o problemæ

personalæ, pot primi o binecuvântare. Viitoarele mame pot primi

o binecuvântare înainte de a da naøtere. Multe familii de sfinfli din

zilele din urmæ îøi amintesc de o ocazie sfântæ când un tatæ demn

a dat o binecuvântare a preofliei unui fiu sau unei fiice care era pe

punctul de a se cæsætori. Binecuvântæri ale preofliei se cer deseori

de la tafli înainte de plecarea copiilor de acasæ pentru alte scopuri

cum ar fi studii, serviciu militar sau o cælætorie lungæ. . . .

Binecuvântærile date în situaflii asemænætoare celor pe care toc-

mai le-am descris sunt numite uneori binecuvântæri de alinare

sau de îndrumare. Ele sunt date de obicei, de cætre tafli sau sofli

sau alfli vârstnici din familie. Ele pot fi înregistrate øi pæstrate în

registrele familiei pentru îndrumarea spiritualæ personalæ ale

persoanelor care sunt binecuvântate” (în Conference Report,
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apr. 1987, pag. 44; sau Ensign, mai 1987, pag. 36; vezi, de aseme-

nea, D&L 46:11–26). 

Articolele de Credinflæ 1:8 – Cum putem obfline mai
multæ putere din scripturi? 
Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Îi mulflumesc Celui

Atotputernic pentru mærturia mea despre Cartea lui Mormon,

aceastæ tovaræøæ minunatæ a Sfintei Biblii. . . . Testul cærflii constæ

în citirea ei. Vorbesc ca unul care a citit-o de multe ori øi a gustat

din frumuseflea, profunzimea øi puterea ei. Væ întreb, putea

Joseph Smith, tânærul bæiat, neînvæflat, crescut într-un mediu rural

de pe lângæ New York, sæ fi dictat într-un timp atât de scurt un

volum atât de complex prin natura sa øi totuøi atât de armonios

în întregime, cu atât de multe personaje øi cu un scop de o aseme-

nea întindere? Ar fi putut el prin capacitæflile sale sæ creeze limba-

jul, gândirea, inspiraflia emoflionantæ care i-au fæcut pe milioane

de oameni de pe pæmânt sæ o citeascæ øi sæ spunæ ‘Este adeværa-

tæ’?” (în Conference Report, oct. 1993, pag. 71; sau Ensign, nov.

1993, pag. 51–52; vezi, de asemenea, Ezechiel 37:15–17). 

Articolele de Credinflæ 1:9 –Noi credem în revelaflia
continuæ
Elder David B. Haight a spus: 

„O caracteristicæ specialæ a Bisericii este sæ apelezi la revelaflia

continuæ de la Domnul. . . . În prezent, Biserica Domnului este

condusæ de aceeaøi relaflie cu divinitatea care a existat øi în dis-

pensafliile anterioare. 

Revendicarea nu se face cu uøurinflæ. Eu øtiu cæ avem revelaflii,

pentru cæ sunt martor la lucruri spirituale experimentate øi de

alflii care administreazæ lucrarea Lui. 

Principiul revelafliei prin Duhul Sfânt este un principiu funda-

mental al Bisericii Domnului. Profeflii lui Dumnezeu primesc

revelaflie prin acest proces. Membrii individuali ai Bisericii pot

primi, de asemenea, revelaflie pentru a confirma adeværul” (în

Conference Report, apr. 1986, pag. 7; sau Ensign, mai 1986, pag.

7–8; vezi, de asemenea, Amos 3:7). 

Articolele de Credinflæ 1:10 – Hristos va domni peste
adunarea Israelului 
Preøedintele Spencer W. Kimball, ne-a învæflat: „Adunarea

Israelului constæ din unirea cu adeværata Bisericæ øi ajungerea

la o cunoaøtere a adeværatului Dumnezeu. . . . Prin urmare,

orice persoanæ care a acceptat Evanghelia restauratæ øi care

cautæ acum sæ-L preaslæveascæ pe Domnul în limba maternæ,

împreunæ cu sfinflii din flara în care locuieøte, se supune legii

adunærii Israelului øi este moøtenitor al tuturor binecuvântæri-

lor promise sfinflilor în aceste zile din urmæ” (Teachings of
Spencer W. Kimball, pag. 439).

Elder George Albert Smith, atunci membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli, a spus: „Dumnezeu a spus cæ dacæ Îl vom

onora pe El øi dacæ vom fline poruncile Lui – dacæ ne vom supu-

ne legilor Sale, El va lupta în bætæliile noastre øi îi va distruge pe

cei ræi. . . øi acest pæmânt pe care locuim va fi împæræflia celestia-

læ” (în Conference Report, oct. 1942, pag. 49; vezi, de asemenea,

D&L 45:64–71). 

Articolele de Credinflæ 1:11 – Libertatea religiei
Elder Bruce R. McConkie, un membru al Cvorumului celor

Doisprezece Apostoli a scris: „Noi credem, susflinem, înælflæm,

sprijinim øi apæræm libertatea de preaslævire a tuturor oameni-

lor. Øi avem curajul sæ declaræm cæ orice guvern, sistem politic,

orice bisericæ, sectæ, cult sau grup care preaslæveøte, care ori le

refuzæ oamenilor libertatea de a preaslævi dupæ cum doresc, ori

le impun prin forflæ un anumit sistem sau mod de preaslævire,

nu este de la Dumnezeu” (A New Witness for the Articles of Faith,

pag. 657; vezi, de asemenea, Alma 21:22). 

Articolele de Credinflæ 1:12 – Supunerea faflæ de
legile flærii
Elder L. Tom Perry a spus: „Tofli membrii Bisericii trebuie sæ

facæ legæmânt sæ se supunæ øi sæ onoreze legile flærii în care træ-

iesc. Trebuie sæ fim exemplari în supunerea noastræ faflæ de

guvernele care ne conduc. Biserica, pentru a fi de ajutor nafliuni-

lor lumii, trebuie sæ aibæ o influenflæ sænætoasæ în vieflile persoa-

nelor care o îmbræfliøeazæ, atât în lucrurile materiale, cât øi în

cele spirituale” (în Conference Report, oct. 1987, pag. 86; sau

Ensign, nov. 1987, pag. 71; vezi, de asemenea, D&L 134:1, 5). 

Articolele de Credinflæ 1:13 – Cum pot fi virtuos? 
Preøedintele Gordon B. Hinckley ne-a sfætuit: 

„Træim într-o perioadæ în care

lumea ia în derâdere virtutea. . . .

Fifli curafli. Atenflie la ce citifli. Din

citirea revistelor pornografice sau a

altor scrieri de acest gen, nu se

poate întâmpla nimic bun, ci dim-

potrivæ, mult ræu. Ele stimuleazæ în

dumneavoastræ gânduri care væ

vor slæbi auto-disciplina. Nu se va

întâmpla nimic bun de pe urma fil-

melor care sunt fæcute pentru a væ

lua banii øi pentru a væ da în schimb dorinfle josnice sau pentru a

væ slæbi voinfla” (în Conference Report, oct. 1981, pag. 58–59; sau

Ensign, nov. 1981, pag. 41; vezi, de asemenea, Filipeni 4:8). 

Studierea scripturilor
Realizafli cinci dintre urmætoarele activitæfli (A–G) când studiafli

Articolele de Credinflæ. 

Ræspundefli la întrebæri referitoare
la ceea ce credem noi

Scriefli cinci întrebæri despre Bisericæ ce v-au fost adresate de

cætre prieteni care nu sunt membri sau întrebæri pe care credefli

cæ le-ar adresa persoanele care nu sunt membri. La fiecare între-

bare, enumerafli Articolele de Credinflæ care pot fi folosite ca ræs-

puns. De exemplu, o persoanæ care nu este membræ ar putea

întreba: „Cred sfinflii din zilele din urmæ în Isus Hristos?” La

aceastæ întrebare se poate ræspunde cu Articolele de Credinflæ

1:1, 3, 4, 6, 8 øi 10. 

Memorarea Articolelor de Credinflæ

Elder L. Tom Perry a spus: „Ce binecuvântare minunatæ ar fi ca

fiecare membru sæ memoreze Articolele de Credinflæ øi sæ fie bine

informat despre principiile conflinute de fiecare” (în Conference

Report, apr. 1998, pag. 28; sau Ensign, mai 1998, pag. 23). 

B

A
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1. Scriefli un scurt paragraf explicând cum v-ar putea ajuta în

viaflæ memorarea Articolelor de Credinflæ. 

2. Memorafli patru dintre cele treisprezece Articole de Credinflæ

øi scriefli-le sau repetafli-le din memorie unui membru al

familiei. 

Predarea Articolelor de Credinflæ

Pregætifli o lecflie de cincisprezece minute pe care afli putea-o

preda familiei dumneavoastræ sau unui alt grup despre conflinu-

tul unuia dintre Articolele de Credinflæ. Folosifli povestiri øi refe-

rinfle din scripturi, întrebæri, experienfle personale, imagini,

obiecte sau mærturia dumneavoastræ pentru a væ ajuta la preda-

rea acestei lecflii. 

Imnuri øi Articolele de Credinflæ 

Folosind Cartea de imnuri øi cântece pentru copii, scriefli în drep-

tul fiecærui Articol de Credinflæ numærul a cel puflin un imn care

predæ acelaøi adevær sau aceeaøi doctrinæ. Afli putea sæ scriefli, de

asemenea, în scripturile dumneavoastræ, numærul imnului în

dreptul Articolului de Credinflæ corespunzætor. (Folosifli indexurile

„Scripturi” øi „Teme” din cartea de imnuri øi din Cartea de

Imnuri øi cântece pentru copii, dacæ avefli nevoie). 

Pærfli din planul salværii

Citifli Articolele de Credinflæ 1:1–4 øi enumerafli pærflile din planul

salværii care sunt trecute acolo. Facefli un desen sau un tabel care

sæ includæ aceste elemente øi din care afli putea preda planul sal-

værii familiei dumneavoastræ sau altora. 

Ce cred alflii? 

Recitifli Articolele de Credinflæ 1:5–10 øi facefli o listæ cu expresii

øi cuvinte care sæ descrie Biserica Domnului. Rugafli un prieten

care nu este membru sæ împærtæøeascæ ce crede despre ideile

din lista dumneavoastræ. (Fifli amabili øi respectuoøi faflæ de cre-

zurile prietenului dumnevoastræ. Cerefli informaflii, nu væ cer-

tafli pentru diferenflele de opinii.) Scriefli un paragraf cu ceea ce

afli aflat. 

Drepturi øi responsabilitæfli ale sfinflilor
din zilele din urmæ

1. Enumerafli în caietele dumneavoastræ urmætoarele situaflii: 

a. Depæøirea limitei de vitezæ la condusul maøinii

b. Tachinarea unei persoane pentru purtarea unor haine reli-

gioase

c. Forflarea unei persoane sæ asculte discufliile misionare

d. Refuzul de a urma instrucfliunile conducætorilor flærii dum-

neavoastræ

e. Neacordarea de ajutor unei persoane care este în nevoi

f. A nu fi prieten cu o persoanæ pentru cæ nu este de aceeaøi

credinflæ cu dumneavoastræ

g. Urmærirea unui film sau a unui program de televiziune în

care sunt prezentate acte sexuale 

G

F

E

D

C

h. Opunerea faflæ de construirea unui læcaø de preaslævire în

comunitatea dumneavoastræ

i. Folosirea unui limbaj øi a gesturilor vulgare

j. Ideea cæ tofli oamenii din alte religii decât a dumneavoastræ

sunt ræi

2. Recitifli Articolele de Credinflæ 1:11–13 øi enumerafli în dreptul

fiecærei situaflii un articol de credinflæ care are legæturæ cu

aceasta øi explicafli în ce fel se aplicæ. 

3. Scriefli un cod personal al bunelor maniere cu cel puflin trei

lucruri pe care le vefli face pentru a træi în acord cu învæflæturile

din Articolele de Credinflæ 1:11–13. Începefli afirmafliile dumnea-

voastræ cu „Voi (face un lucru) sau „Nu voi (face un lucru)”. 

Un studiu al istoriei Bisericii restaurate ne poate spune
multe despre credinfla øi devotamentul celor care au træit
înaintea noastræ. Din zilele profetului Joseph Smith pânæ
astæzi, mulfli membri ai Bisericii au fost exemple demne de
urmat, de adeværafli sfinfli din zilele din urmæ. Dar cele mai
minunate øi mai glorioase zile ale împæræfliei lui Dumnezeu
de pe pæmânt sunt cele care vor urma. Asemeni acelor sfinfli
credincioøi care au træit înainte, putefli øi dumneavoastræ
avea locul dumneavoastræ în istoria Bisericii prin credincio-
øia dumneavoastræ, prin sârguinflæ, sacrificiu øi slujirea lui
Dumnezeu øi a profeflilor Sæi. În fond, în multe zone ale
lumii, istoria Bisericii nu a fost scrisæ încæ. 

Locul dumneavoastræ în istoria Bisericii 
1. „Fiecare dintre noi are un loc în istoria Bisericii. Unii membri

ai Bisericii se nasc în familii care au îmbræfliøat Evanghelia de

generaflii øi øi-au crescut copiii pe cæile Domnului. Alflii aud

Evanghelia pentru prima datæ øi intræ în apele botezului, fæcând

astfel legæminte sfinte de a-øi face partea în clædirea împæræfliei

lui Dumnezeu. Mulfli membri locuiesc în zone în care de-abia

sunt la începutul istoriei Bisericii din zona lor øi creeazæ o moø-

tenire de credinflæ pentru copiii lor. Oricare ar fi situaflia noastræ,

tofli reprezentæm o parte vitalæ a cauzei clædirii Sionului øi pre-

gætirii pentru a Doua Venire a Salvatorului. Nu mai suntem

‘stræini, nici oaspefli ai casei, ci suntefli împreunæ cetæfleni cu sfin-

flii, oameni din casa lui Dumnezeu’ (Efeseni 2:19). 

Locul nostru în
istoria Bisericii
O moøtenire de credinflæ
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2. Fie cæ suntem membri noi, fie cæ suntem membri vechi, noi

moøtenim o moøtenire de credinflæ øi sacrificiu de la cei care au

mers înaintea noastræ. Suntem øi noi pionieri moderni pentru

copiii noøtri øi pentru acele milioane dintre copiii Tatælui Ceresc

care încæ nu au auzit øi nu au acceptat Evanghelia lui Isus

Hristos. Noi ne aducem contribuflia în moduri diferite în lume,

împlinind cu credinflæ lucrarea Domnului. 

3. Taflii øi mamele îøi instruiesc copiii prin rugæciune, despre

principiile credinflei. Învæflætorii de acasæ øi învæflætoarele vizita-

toare se îngrijesc de cei aflafli în nevoi. Familiile îøi iau ræmas

bun de la misionarii care au ales sæ-øi dedice doi ani din viaflæ

pentru a duce altora mesajul Evangheliei. Conducætori altruiøti

ai preofliei øi ai organizafliilor auxiliare ræspund la chemarea de a

sluji. În ore nenumærate de slujire tæcutæ, fæcutæ prin cæutarea

numelor stræmoøilor øi prin înfæptuirea rânduilelilor sfinte din

templu, se acordæ binecuvântæri celor vii øi celor morfli. 

4. Fiecare dintre noi ajutæ la împlinirea destinului Bisericii lui

Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din urmæ care i-a fost revelat

profetului Joseph Smith. În anul 1842 el a profeflit: 

5. ‘Standarul adeværului a fost ridicat; nici o mânæ pægânæ nu

poate opri lucrarea sæ progreseze; persecuflii se pot dezlænflui,

gloate se pot uni, armate se pot aduna, calomnia poate defæima,

dar adeværul lui Dumnezeu va merge înainte cu îndræznealæ, cu

noblefle øi independenflæ, pânæ când va intra pe fiecare continent,

va pætrunde în orice tærâm, va traversa orice flaræ øi va suna în

orice ureche, pânæ când scopurile lui Dumnezeu vor fi realizate

øi Marele Iehova va spune cæ lucrarea este terminatæ’ [History of
the Church 4:540]. 

6. Deøi Biserica a fost foarte micæ în timpul vieflii profetului

Joseph Smith, el øtia cæ era împæræflia lui Dumnezeu pe pæmânt

øi cæ trebuia sæ-øi împlineascæ destinul de a umple pæmântul cu

adeværurile Evangheliei lui Isus Hristos. Am væzut o creøtere

extraordinaræ a Bisericii în ultimii ani. Suntem privilegiafli sæ

træim într-o perioadæ în care ne putem oferi credinfla øi sacrificiile

pentru a ajuta la stabilirea împæræfliei lui Dumnezeu, o împæræflie

care va dura pentru totdeauna” (Our Heritage, pag. 145–146). 

Înflelegerea lecturii
Locul dumneavoastræ în istoria Bisericii

Studierea lecturii
Realizafli activitæflile A sau B când studiafli „Locul nostru în

istoria Bisericii”. 

Locul dumneavoastræ în împæræflia lui
Dumnezeu

Enumerafli cuvinte øi expresii din paragrafele 1–6 care væ descriu

pe dumneavoastræ, experienflele dumneavoastræ øi rolul dum-

neavoastræ în Bisericæ. Ræspundefli la urmætoarele întrebæri: 

1. Câfli membri ai Bisericii erau cu aproximaflie acum zece ani în

oraøul în care locuifli dumneavoastræ? Câfli sunt acum? (Dacæ

avefli nevoie de ajutor la aceste întrebæri, întrebafli-væ pærinflii

sau conducætorii Bisericii locali.) 

2. Câfli membri credefli cæ vor fi în doi ani? În cinci ani? În zece

ani? 

3. Care sunt cinci lucruri pe care le putefli face dumneavoastræ

pentru a ajuta Biserica sæ creascæ în zona dumneavoastræ? 

4. Cum vrefli sæ-øi aminteascæ oamenii din generafliile urmætoare

de dumneavoastræ? 

Scriefli o scurtæ istorie

Luafli interviuri la cel puflin douæ persoane care øtiu despre isto-

ria Bisericii din zona dumneavoastræ. De asemenea, încercafli sæ

gæsifli imagini, istorii, jurnale, agende sau povestiri noi despre

istoria localæ a Bisericii. Scriefli o scurtæ istorie a Bisericii din

zona dumneavoastræ øi explicafli în ce mod væ inspiræ ceea ce afli

aflat pentru a participa la clædirea împæræfliei lui Dumnezeu în

zona dumneavoastræ. 

B

A

A creøte (par. 1) – a duce

Moøtenire (par. 2) – tradiflie

Pægânæ (par. 5) – nu este

sfântæ

Calomnie (par. 5) – afirmaflii

false øi maliflioase

A defæima (par. 5) – a acuza

pe nedrept

Tærâm (par. 5) – regiune
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Preøedintele Ezra Taft Benson a spus: „Doctrina øi legæmintele

sunt adeværate, pentru cæ autorul acesteia este Isus Hristos øi

mesajul Sæu este pentru tofli oamenii” (Teachings of Ezra Taft
Benson, pag. 46). 

Doctrina øi legæmintele cuprind revelaflii pe care Domnul le-a

dat în zilele noastre øi face referire la mulfli oameni, multe locuri

øi evenimente din istoria Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din

Zilele din Urmæ. Înainte de a începe pregætirea pentru studiul

Doctrinei øi legæmintelor, citifli urmætoarele informaflii. Væ va

ajuta sæ înflelegefli o parte din istoria øi evenimentele legate de

aceste revelaflii. 

Oameni øi termeni din Doctrinæ øi legæminte
Urmætoarele relatæri sunt istorii scurte ale unor oameni impor-

tanfli despre care vefli citi în Doctrinæ øi legæminte: 

Hyrum Smith a fost fratele mai mare al profetu-

lui Joseph Smith. De la început, Hyrum Smith a

øtiut cæ Dumnezeu îl chemase pe fratele sæu

mai mic sæ fie profet øi a ræmas credincios acelei

mærturii (vezi D&L 11, titlu, 6–26; 23:3; 52:8;

124:15, 124). El a slujit ca asistent al preøedintelui

øi ca membru în Prima Preøedinflie øi a fost patriar-

hul Bisericii (vezi D&L 124:91–95). El øi-a dat viafla în închisoa-

rea Carthage, împreunæ cu fratele sæu, ca mærturie cæ adeværata

Bisericæ fusese restauratæ pe pæmânt (vezi D&L 135:1–7). Unul

dintre fiii sæi, Joseph F. Smith øi un nepot, Joseph Fielding

Smith, au devenit preøedinfli ai Bisericii. 

Emma Hale Smith s-a cæsætorit cu profetul

Joseph Smith în luna ianuarie a anului 1827 øi a

fost copista lui când el a început traducerea

Cærflii lui Mormon. Ea a fost prima preøedintæ

a Societæflii de Alinare øi a ales imnuri pentru

prima carte de imnuri a Bisericii (vezi D&L

25:1–15; vezi, de asemenea, 132:51–56). Ea a suferit

multe persecuflii øi încercæri. Câfliva dintre copiii ei a murit mici,

iar soflul ei, Joseph a fost omorât de duømanii sæi. Ea a ræmas în

Illinois când Biserica s-a mutat în Utah. A murit în Nauvoo,

Illinois, în anul 1879. 

Joseph Smith, fiul, profetul, „a fæcut pentru sal-

varea oamenilor din aceastæ lume mai mult

decât oricare alt om cu excepflia unicæ a lui

Isus” (D&L 135:3). S-a næscut pe 23 decembrie

1805. Vezi Joseph Smith – Istorie 1:5–54 pentru o

scurtæ istorie a primei pærfli din viafla sa, a viziu-

nii pe care a avut-o cu Dumnezeu Tatæl øi Isus

Hristos øi aparifliile îngerului Moroni. Joseph Smith a primit

preoflia de la mesageri cereøti øi a primit multe revelaflii. El a tra-

dus øi a publicat Cartea lui Mormon øi prin el Domnul a restau-

rat adeværata Sa Bisericæ. Asemeni altor profefli, el a fost

persecutat de cætre duømanii sæi, a fost întemniflat pe nedrept de

câteva ori øi a a avut multe probleme (vezi D&L 121–123). El øi

fratele sæu, Hyrum, eu fost omorâfli de o gloatæ în anul 1844,

pentru mærturia lor despre Isus Hristos (vezi D&L 135). 

Joseph Smith, tatæl øi Lucy Smith au fost pærinflii

a unsprezece copii. Primul lor copil a fost un

bæiat care a murit la naøtere. Ceilalfli fii ai lor au

fost Alvin (vezi Joseph Smith – Istorie 1:56; D&L

137:5–6), Hyrum (vezi „Hyrum Smith” de mai

sus, Joseph (vezi „Joseph Smith, fiul” de mai sus), Samuel (vezi

D&L 23, titlu, 4; 61:35; 66:8; 75:13; 102:3, 34; 124:141), Efraim (care

a træit numai unsprezece zile), William (vezi „Mærturia celor

Doisprezece Apostoli despre adeværul Cærflii Doctrinei øi legæmin-

telor”, de la începutul Doctrinei øi legæmintelor; D&L 124:129), øi

Don Carlos. Fetele lor au fost Sophronia, Catherine øi Lucy.
Samuel Smith a fost primul misionar al Bisericii øi a slujit într-un

episcopat din Nauvoo. El a îndurat multe persecuflii øi a murit în

vârstæ de treizeci øi øase de ani, la aproximativ o lunæ dupæ ce au

fost omorâfli fraflii sæi, Joseph øi Hyrum. 

Martin Harris a fost un fermier bogat din

Palmyra, New York. El s-a împrietenit cu tânæ-

rul Joseph Smith øi a ajutat la plata cheltuielilor

sale. Pentru o scurtæ perioadæ de timp, el a scris

în timp ce profetul traducea Cartea lui Mormon.

Mai târziu, el a vândut o parte din ferma sa ca sæ

plæteascæ pentru tipærirea primelor cinci mii de

exemplare ale Cærflii lui Mormon (vezi D&L 3, titlu, 12–13; 5:1–15,

24–32; 10 titlu; 19 titlu, 25–41). El a fost unul dintre cei trei mar-

tori speciali ai plæcilor de aur øi a fost credincios acelei mærturii

toatæ viafla sa (vezi „Mærturia celor trei martori” de la începutul

Cærflii lui Mormon; D&L 17, titlu, 1–9; 58:35–39; 104:24–26; Joseph

Smith – Istorie 1:61–65). Martin Harris a pæræsit Biserica în anul

1838, dar s-a dus în Utah în 1870 pentru a fi împreunæ cu

Biserica øi a fost rebotezat. A murit în anul 1875. 

Joseph Smith, tatæl (vezi Joseph Smith – Istorie

1:48–50; D&L 4, titlu; 23 titlu, 5; 90:20, 25–26;

102:3; 124:19; 137:5). S-a næscut pe 12 iulie 1771

în Topsfield, Massachusetts. La vârsta de douæ-

zeci øi patru de ani, s-a cæsætorit cu Lucy Mack
Smith (vezi D&L 137:5) øi s-a stabilit în Vermont.

Compromiterea succesivæ a recoltei øi pierderile

financiare l-au forflat pe Joseph, tatæl, sæ îøi mute

familia într-o zonæ de lângæ Palmyra, New York,

în vecinætatea dealului Cumorah. Joseph Smith,

tatæl, a susflinut întotdeauna foarte mult chema-

rea fiului sæu, de profet al Domnului (vezi

Joseph Smith – Istorie 1:50). El a fost botezat în

ziua în care a fost organizatæ Biserica pe 6 aprilie

1830. Joseph Smith, tatæl, øi doi dintre fiii sæi, Hyrum øi Samuel

au fost printre martorii plæcilor de aur ale Cærflii lui Mormon

(vezi „Mærturia celor opt martori” pe paginile de la începutul

Cærflii lui Mormon). Joseph Smith, tatæl, a fost primul patriarh al

Bisericii øi consilier în Prima Preøedinflie. El a murit în Nauvoo,

Illinois, în anul 1840. 
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Peter Whitmer, tatæl øi soflia sa, Mary au

avut trei fiice øi cinci fii. O fiicæ, Elizabeth

Ann, s-a cæsætorit cu Oliver Cowdery (vezi

„Oliver Cowdery” de mai sus); a doua fiicæ,

Nancy, a murit când avea aproape patru

luni; iar a treia fiicæ, Catherine, s-a cæsætorit cu Hiram Page (vezi

D&L 28, titlu). Cei cinci fii au fost martori ai plæcilor de aur ale

Cærflii lui Mormon (vezi „Mærturia celor trei martori” øi

„Mærturia celor opt martori” de la începutul Cærflii lui Mormon).

David Whitmer a fost unul dintre cei øase bærbafli care au sem-

nat documentul care a constituit Biserica drept o societate reli-

gioasæ. El a slujit mai târziu, drept conducætor al Bisericii în

Missouri pânæ când a pæræsit Biserica în anul 1838 (vezi D&L 14,

titlu, 11; 17 titlu, 1–9; 18 titlu, 9, 37–39; 30:1–4; 52:25). Familia

Whitmer le-a oferit lui Joseph øi Emma Smith øi Oliver Cowdery

bani, mâncare øi o locuinflæ, în timpul traducerii Cærflii lui

Mormon în anul 1829. Biserica a fost organizatæ în casa familiei

Whitmer, în Fayette, New York, în anul 1830 (vezi D&L 21,

titlu). 

Edward Partridge s-a alæturat Bisericii în anul

1830 øi a fost primul episcop al Bisericii (vezi

D&L 35, titlu; 36, titlu, 1–7; 41:9–11; 42:10; 50:39;

51:1–4, 18; 52:24; 57:7; 58:14–16, 24–25, 61–62;

60:10; 64:17; 82:11; 124:19). Episcopul Partridge

a îndurat multe persecuflii în Missouri øi a

murit în anul 1840 în Nauvoo, Illinois, la vârsta

de patruzeci øi øapte de ani.

Sidney Rigdon a fost predicator din Mentor,

Ohio, care s-a alæturat Bisericii în anul 1830

dupæ ce a citit Cartea lui Mormon øi s-a rugat

despre despre ea. El a fost consilier în Prima

Preødinflie din anul 1833 pânæ în anul 1844 øi a

slujit în multe chemæri în Bisericæ (vezi D&L 35

titlu, 3–6; 36:2, 5; 58:50, 57–58; 63:65–66; 71:1; 76

titlu, 11–24; 82:11; 90:6, 21; 93:44, 51; 102:3; 124:125–126). Dupæ

moartea profetului Joseph Smith, el a cerut sæ conducæ Biserica

în calitate de „pæzitor” dar membrii Bisericii i-au susflinut pe

Cei Doisprezece Apostoli. El nu i-a susflinut pe Cei Doisprezece

øi a fost excomunicat în anul 1844.

Oliver Cowdery s-a næscut în Vermont în anul

1806. A devenit profesor de øcoalæ øi a aflat des-

pre profetul Joseph Smith øi a primit o mærturie

spiritualæ despre chemarea profetului, în timp

ce locuia la pærinflii lui Joseph în Palmyra, New

York (vezi D&L 6, titlu, 14–24). În aprilie 1829,

Oliver Cowdery s-a dus la Harmony, Pensilvania,

pentru a-l întâlni pe profet. El a devenit scribul lui când profetul

traducea Cartea lui Mormon de pe plæcile de aur (vezi D&L 8,

titlu, 1–12; 9 titlu, 1–14). A fost unul dintre cei trei martori spe-

ciali al plæcilor de aur (vezi „Mærturia celor trei martori” de la

începutul Cærflii lui Mormon; D&L 17, titlu, 1–9). El era împreu-

næ cu profetul Joseph Smith când a fost restauratæ autoritatea

preofliei øi când au fost primite multe alte revelaflii (vezi D&L 13,

titlu; 18:37; 20:3–4; 21 titlu; 27:8; 12; 28 titlu, 1–16; 47 titltu; 69

titlu; 104:28–30; 110 titlu, 1–16; 111 titlu; vezi, de asemenea,

Joseph Smith – Istorie 1:66–72). El a slujit øi ca asistent al preøe-

dintelui Bisericii (vezi Smith, Doctrines of Salvation, 1:211). Oliver

Cowdery a pæræsit Biserica în anul 1838, dar s-a întors øi a fost

rebotezat în anul 1848 (vezi D&L 124:95). El a murit pe 3 martie

1850 în Missouri, înainte de a putea emigra în Utah.

Parley P. Pratt øi fratele sæu, Orson Pratt, s-au

alæturat Bisericii în anul 1830 øi au fost

membri ai primului Cvorum al Celor

Doisprezece Apostoli din aceastæ dispensaflie.

Parley P. Pratt a slujit în multe misiuni pentru

Bisericæ (vezi D&L 32 titlu, 1–2; 34 titlu; 49:1–3;

50:37; 52:26; 97:3–5; 103 titlu, 30, 37; 124:127–129).

El a scris multe cuvântæri øi imnuri care au fost

publicate de cætre Bisericæ øi a fost unul dintre

primii pionieri care au ajuns în Utah. A fost

omorât în anul 1857 în timp ce slujea într-o

misiune în partea sudicæ a Statelor Unite.

Orson Pratt a slujit øi el în multe misiuni pentru

Bisericæ (vezi D&L 34 titlu, 1–10: 52:26; 75:14; 103:40;

124:127–129; 136:13). Acflionând sub îndrumarea preøedintelui

Bisericii, el a adæugat douæzeci øi øase de revelaflii la Doctrinæ

øi legæminte, a schimbat propoziflii øi paragrafe în versete øi

a editat primele note de subsol în Cartea lui Mormon, în

Doctrinæ øi legæminte øi în Perla de Mare Prefl. A scris multe

cærfli despre subiecte religioase øi øtiinflifice øi a fost unul

dintre primii pionieri care a ajuns în Utah. El a fost apostol

timp de peste patruzeci øi cinci de ani, pânæ la moartea sa

în anul 1881. 

Thomas B. Marsh s-a alæturat Bisericii în anul

1830 dupæ ce a citit primele øaisprezece pagini

ale unui exemplar al Cærflii lui Mormon care

tocmai fuseseræ scoase din tiparul lui E. B.

Grandin. El a devenit primul preøedinte al

Cvorumului celor Doisprezece Apostoli (vezi

D&L 31, titlu, 1–13; 52:22; 56:5; 112 titlu, 1–19;

118:2). S-a supærat pe profetul Joseph Smith øi a început sæ per-

secute Biserica în Missouri. A pæræsit Biserica în anul 1838 øi a

fost excomunicat în anul 1839, dar a fost rebotezat în anul 1857. 

Newel K. Whitney avea un magazin în Kirtland,

Ohio. El s-a alæturat Bisericii în anul 1830 øi a

devenit un bun prieten al profetului Joseph

Smith. Profetul øi familia sa au locuit o perioa-

dæ în casa familiei Whitney øi câteva revelaflii

din Doctrinæ øi legæminte au fost primite acolo.

Newel K. Whitney a fost chemat al doilea episcop

al Bisericii øi a devenit episcop care prezideazæ

în Bisericæ în anul 1847 (vezi D&L 63:42–46; 72

titlu, 1–8; 78:8–10; 82:11–12; 84:112; 93:50; 96 titlu,

2; 104: 39–42; 117:1–2, 11). El a murit în Utah în

anul 1850. Soflia sa, Elizabeth Ann Whitney, a

fost consilieræ a Emmei Smith în prima preøedin-

flie a Societæflii de Alinare. 

Joseph Knight, tatæl l-a cunoscut pe profetul

Joseph Smith în anul 1826 øi a fost interesat sæ

ajute la lucrarea restaurærii. El era cu mai mult

de treizeci de ani mai mare decât profetul

Joseph øi îi dædea deseori provizii necesare pen-

tru ca traducerea Cærflii lui Mormon sæ poatæ

continua – inclusiv o cæruflæ pentru noaptea în care

profetul øi soflia sa au adus plæcile de aur de pe dealul Cumora

în anul 1827. Fratele Knight a murit la Mt. Pisgah, teritoriul

Iowa, în anual 1847, în timpul exodului sfinflilor din Nauvoo. 
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Termeni din Doctrinæ øi legæminte

Apostazia
În timpurile Noului Testament, Isus Hristos a predat Evanghelia

Sa, Øi-a ales apostoli øi a organizat Biserica Sa. Dupæ ispæøirea,

moartea øi învierea Sa, oamenii i-au respins pe apostoli øi au

schimbat doctrinele Evangheliei øi Biserica adeværatæ a lui

Isus Hristos a fost luatæ de pe pæmânt. Aceastæ „îndepærtare”

(2 Tesaloniceni 2:3) de adeværata Bisericæ este numitæ apostazie. 

Restaurarea
Domnul l-a ales pe profetul Joseph Smith sæ restaureze (sæ

aducæ înapoi) Evanghelia øi adeværata Bisericæ a lui Isus

Hristos, care fusese luatæ de pe pæmânt din cauza apostaziei.

Joseph Smith, a tradus Cartea lui Mormon care confline

Evanghelia lui Isus Hristos prin harul øi puterea lui Dumnezeu.

Domnul a restaurat, de asemenea, autoritatea preofliei, legæmin-

te, rânduieli, daruri spirituale, organizarea Bisericii øi alte

lucruri, care au fost pe pæmânt în timpurile Noului Testament

(vezi Articolele de Credinflæ 1:4–7, 9). 

Adunarea Israelului
Vechiul Testament ne spune despre cum Domnul i-a schimbat

numele lui Iacov în „Israel” (vezi Geneza 32:28; 35:10). Urmaøii

celor doisprezece fii ai lui Israel s-au numit „cele douæsprezece

triburi ale lui Israel” sau „copiii lui Israel”. În unele locuri din

scripturi, ei sunt numifli „fiii lui Iacov” (vezi Psalmi 105:6; D&L

109:61) øi în alte locuri, ei sunt numifli simplu, „Israel”. Membrii

Bisericii din prezent, se numesc øi ei „Israel”,„casa lui Israel„

sau „copiii lui Israel” (vezi 2 Nefi 29:14; D&L 103:17). 

Din cauza ræutæflii lor, zece din cele douæsprezece triburi ale lui

Israel, au fost cucerite øi luate în robie (vezi 2 Regi 17:18–23;

1 Nefi 22:3–4). Aceste triburi sunt numite „cele zece triburi pier-

dute”. Restul triburilor lui Israel, care se numesc „Iuda” sau

„Iudei” au fost cucerite øi ele mai târziu øi împræøtiate (vezi

2 Nefi 6:8–11). 

Domnul a promis cæ în zilele din urmæ Îøi va aduna poporul

Israel (vezi Ieremia 16:14–15; 1 Nefi 22:24–25; 2 Nefi 9:1–2). Aceastæ

adunare a început cu restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos øi a

Bisericii prin profetul Joseph Smith. Membrii Bisericii s-au adunat

întâi în Statele Unite, în statul New York. Mai târziu, Domnul le-a

spus membrilor sæ se adune în Kirtland, Ohio (vezi D&L 37:1–4).

În anul 1831, Domnul le-a poruncit unor membri sæ pregæteascæ

un loc de adunare pentru Bisericæ, în statul Missouri (vezi D&L

57:1–2) øi pânæ în anul 1838, restul Bisericii s-a adunat acolo.

Pentru cæ totuøi, unii membri nu s-au supus poruncilor

Domnului øi din cauza persecufliilor duømanilor Bisericii, în anul

1839, Biserica s-a mutat în Nauvoo, Illinois. Dupæ moartea profe-

tului Joseph Smith, persecufliile i-au forflat pe membrii Bisericii sæ

plece din statul Illinois øi Domnul a condus Biserica într-un loc de

adunare în partea de vest a Statelor Unite. (Vezi secfliunea cu hærfli

de la sfârøitul tripticului cu scripturi.) 

Domnul continuæ sæ împlineascæ promisiunea Sa de a-Øi aduna

poporul, dar în prezent, ni se porunceøte sæ clædim Biserica

acolo unde ne aflæm. Dupæ cum a spus elderul Bruce R.

McConkie, un membru al Cvorumului celor Doisprezece

Apostoli: „Israelul va fi adunat unul câte unul, familie cu fami-

lie, spre flæruøii din Sion, înfiinflafli în toate pærflile pæmântului

astfel încât întregul pæmânt sæ fie binecuvântat cu roadele

Eavngheliei” („Come: Let Israel Build Zion”, Ensign, mai 1977,

pag. 118). 

Istoria Doctrinei øi legæmintelor
Cartea „neterminatæ” a poruncilor, publicatæ în Missouri în

anul 1833, cuprindea øaizeci øi cinci de revelaflii pe care profetul

Joseph Smith le-a primit de la Domnul, dar mai erau øi altele

de tipærit în carte (vezi D&L 1:6 øi titlurile secfliunilor corespun-

zætoare D&L 1; 67; 69–70). În anul 1835, noile revelaflii pe care

profetul Joseph le-a primit de la Domnul, împreunæ cu acelea

publicate în Cartea poruncilor, au fost publicate ca Doctrinæ øi

legæminte. Aceastæ ediflie a Doctrinei øi legæmintelor, avea 103

secfliuni (erau douæ secfliuni cu numærul 66). De atunci, preøedin-

flii Bisericii au mai primit multe revelaflii øi unele au fost adæuga-

te la Doctrinæ øi legæminte. Elder Howard W. Hunter atunci

membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a spus cæ

Dumnezeu „continuæ sæ ofere îndrumare pentru tofli copiii Sæi

printr-un profet care træieøte în prezent. Noi declaræm cæ, dupæ

cum a promis, El este mereu cu slujitorii Sæi øi conduce treburi-

le Bisericii în întreaga lume” (în Conference Report, apr. 1981,

pag. 88; sau Ensign, mai 1981, pag. 65). 

TJS ( Versiunea regelui James a Bibliei, tradusæ de
Joseph Smith) 
Multe pærfli importante din Biblie s-au pierdut sau au fost

schimbate (vezi 1 Nefi 13:24–29). Domnul i-a poruncit profetu-

lui Joseph Smith sæ facæ multe corecturi la Biblie (vezi D&L

35:20; 41:7; 45:60–61; 73:3–4; 93:53). Aceste corecturi sunt numite

Traducerea lui Joseph Smith, sau TJS. Unele schimbæri din TJS

se gæsesc în notele de subsol øi în ultimele pagini ale Bibliei în

versiunea regelui James, publicatæ de Bisericæ. Când Joseph

Smith lucra la traducerea Bibliei, Domnul i-a dat revelaflii care

explicau multe pærfli ale acesteia (vezi D&L 76;77; 86; 91; 93;

113; 132; vezi, de asemenea, Moise; Joseph Smith – Matei). 

Legea consacrærii
Legea consacrærii ne învaflæ cæ toate lucrurile îi aparflin Domnului

øi cæ tot ce ne-a dat El trebuie folosit pentru a ajuta la clædirea

împæræfliei Sale pe pæmânt (D&L 104:11–18). În primele zile ale

Bisericii, membrii care au ales sæ træiascæ în acord cu aceastæ

lege, i-au dat banii øi proprietæflile lor episcopului øi au primit în

schimb (bani, proprietæfli øi alte responsabilitæfli) pentru a le

administra. Ce primeau de la episcop devenea proprietatea lor øi

membrii foloseau ce au primit pentru a se îngriji de nevoile lor.

Ce produceau øi era mai mult decât aveau nevoie, era înapoiat

episcopului pentru a-i ajuta pe cei særaci øi nevoiaøi (vezi D&L

42:30–39). Legea consacrærii a fost datæ pentru a-i ajuta pe

membri sæ biruie mândria øi egoismul øi pentru a-i pregæti sæ træ-

iascæ în împæræflia celestialæ (vezi Moise 7:16–20). Pentru o perioa-

dæ, unii membri ai Bisericii au încercat sæ træiascæ în acord cu

legea consacrærii, dar nu au reuøit sæ træiascæ pe deplin aceastæ

lege (vezi D&L 105:1–5, 9–13). În prezent, zeciuiala, darul de post,

donafliile cætre Deseret Industries, programul de bunæstare al

bisericii, dæruirea de timp øi capacitæfli øi alte sacrificii pe care le

facem pentru clædirea împæræfliei lui Dumnezeu sunt toate, pærfli

ale legii consacrærii (vezi D&L 119, titlu). 

Sion
Doctrinæ øi legæminte se referæ la Sion ca la: 

• Un grup de oameni care au „inimi pure” (D&L 97:21), se

iubesc unul pe altul, flin poruncile Domnului øi au grijæ de cei

særaci (vezi, de asemenea, Moise 7:18). 

• Un alt nume pentru zona Independence, Missouri (vezi D&L

57:1–3). Expresia „pæmântul Sionului” din Doctrinæ øi legæ-

minte se referæ la aceastæ parte din Missouri. 
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• Un oraø care va fi construit în Missouri în viitor (vezi D&L

45:64–71; 84:2–4; vezi, de asemenea, Articolele de Credinflæ

1:10). În anii 1830, membrii Bisericii nu au putut sæ se stabi-

leascæ (sæ træiascæ în acord cu legile) Sionului, dar Domnul a

promis cæ oraøul Sionului va fi construit în viitor (vezi D&L

58:3–7; 101:16–21; 105:1–5). 

• Oraøul profetului Enoh (D&L 38:4; 45:11–14; vezi, de aseme-

nea, Moise 7:16–21). 

• Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ (D&L

21:7–8; 68:25–30). 

Tabæra Sionului
Tabæra Sionului a fost numele unui grup de aproape douæ sute

de bærbafli øi câteva femei øi copii care s-au supus poruncii

Domnului în anul 1834 de a se duce pe „pæmântul Sionului”

(D&L 103:22; vezi titlul øi versetele 22–35). Ei au stræbætut peste

nouæ sute de mile (1450 de kilometri) din Ohio pânæ în Missouri

pentru a clædi Sionul (vezi „Sion” de mai sus) øi pentru a-i ajuta

pe membrii Bisericii care au fost obligafli de cætre gloate sæ plece

din casele lor. Când tabæra Sionului a ajuns în Missouri, Domnul

le-a spus sæ „aøtepte puflin” (un timp) pentru a clædi Sionul

(D&L 105:9; vezi titlul øi versetele 1–19). Mulfli dintre bærbaflii care

au fost supuøi øi credincioøi în timpul taberei Sionului, au deve-

nit mai târziu conducætori ai Bisericii. 

Titlurile secfliunilor
La începutul secfliunilor din Doctrinæ øi legæminte sunt titluri de

secfliuni. Titlurile explicæ când a fost datæ revelaflia, cui i-a fost

adresatæ øi o parte din istoria Bisericii din timpul când Domnul

a dat revelaflia. Ar trebui sæ citifli întodeauna titlul secfliunii când

studiafli fiecare secfliune. 
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