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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 mårt-
urii 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
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Introducere la Cunoaşterea doctrinelor

În Cartea lui Mormon, profetul Helaman i- a învăţat 
pe fiii săi: „Pe stânca Mântuitorului nostru, care este 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să vă clădiţi voi 
temelia voastră” (Helaman 5:12)  Clădirea unei temelii 
pe Isus Hristos – care înseamnă să ajungem să înţele-
gem, să credem şi să trăim potrivit doctrinei Sale – ne 
va întări convertirea şi angajamentul în calitatea noas-
tră de ucenici ai Săi, ne va proteja împotriva influenţe-
lor duşmanului şi ne va ajuta să binecuvântăm viaţa 
altora 

Unul dintre modurile în care putem realiza aceasta 
este acela de a studia scripturile, în ordine, împreună 
la oră  Un alt mod în care ne clădim temelia pe Isus 
Hristos şi doctrina Sa este efortul intitulat 
Cunoaşterea doctrinelor 

Cunoaşterea doctrinelor are drept obiectiv cele două 
rezultate menţionate mai jos 

 1  Învăţarea şi punerea în practică a principiilor divine 
în vederea dobândirii cunoaşterii spirituale

Tatăl Ceresc a revelat principii pentru dobândirea 
cunoaşterii spirituale  Aceste principii includ faptul 
de a acţiona cu credinţă, analizarea conceptelor şi 
întrebărilor în perspectiva eternităţii şi căutarea 
dobândirii unei înţelegeri mai mari prin intermediul 
surselor desemnate de Divinitate  Dobândim o 
cunoaștere mai bună a doctrinelor când punem în 
practică principii în timpul orei şi în afara ei şi 
căutăm răspunsuri la întrebări despre doctrină şi 
despre istorie într- un mod care invită Duhul Sfânt 
să ne întărească credinţa în Isus Hristos şi în 
doctrina Sa 

 2  Cunoaşterea doctrinei Evangheliei lui Isus Hristos 
şi a fragmentelor scripturale în care este predată 
doctrina respectivă
Acest rezultat privind cunoaşterea doctrinei este 

obţinut:
a  dezvoltând o cunoaştere mai profundă despre 

fiecare dintre următoarele nouă subiecte 
doctrinare:
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• Dumnezeirea
• Planul salvării
• Ispășirea lui Isus Hristos
• Restaurarea
• Profeţii şi revelaţia
• Preoţia şi cheile preoţiei
• Rânduielile şi legămintele
• Căsătoria şi familia
• Poruncile

b  înţelegând declarații cheie ale doctrinei identifi-
cate în secţiunea Dobândirea cunoaşterii spiri-
tuale din acest document şi din fiecare dintre cele 
nouă subiecte doctrinare;

c  cunoscând modul în care declaraţiile doctrinare 
cheie sunt predate în fragmentele scripturale care 
cuprind doctrine şi putând să ne amintim şi să 
găsim acele fragmente;

d  explicând clar fiecare declaraţie doctrinară cheie 
folosind fragmentele corespunzătoare care 
cuprind doctrine;

e  punând în practică doctrina Evangheliei lui Isus 
Hristos în alegerile noastre de zi cu zi şi în modu-
rile în care reacţionăm şi răspundem la întrebările 
şi aspectele doctrinare, sociale şi cele legate de 
istorie 
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Dobândirea cunoașterii spirituale

Dumnezeu este sursa întregului 
adevăr
1  Dumnezeu cunoaşte toate lucrurile şi este sursa 
întregului adevăr (vezi Mosia 4:9)  Deoarece Tatăl nos-
tru Ceresc ne iubeşte şi doreşte să progresăm pentru a 
deveni asemenea Lui, El ne- a încurajat să „[căutăm să 
învăţăm], chiar prin studiu şi, de asemenea, prin cre-
dinţă” (D&L 88:118)  În timp ce căutăm adevărul, ne 
putem încrede total în El bizuindu- ne pe înţelepciu-
nea Lui, dragostea Lui şi puterea Sa de a ne învăţa şi a 
ne binecuvânta  Dumnezeu a promis să reveleze ade-
vărul minţii şi inimii noastre prin Duhul Sfânt, dacă Îl 
vom căuta cu sârguinţă (vezi D&L 8:2- 3) 

2  Pentru a ne ajuta, Tatăl Ceresc ne- a învăţat cum să 
dobândim cunoaştere spirituală  El a stabilit condiţiile 
pe care trebuie să le îndeplinim pentru a putea 
dobândi o asemenea cunoaştere  Tiparul suprem rân-
duit de Dumnezeu cere ca noi să avem dorinţa sinceră 

de a cunoaşte adevărul (vezi Moroni 10:4- 5) şi să fim 
dornici să trăim potrivit celor revelate de El (vezi Ioan 
7:17)  Dorinţa noastră sinceră ne va face să căutăm 
adevărul prin intermediul rugăciunii (vezi Iacov 1:5- 6; 
2 Nefi 32:8- 9) şi să studiem cu sârguinţă cuvântul lui 
Dumnezeu (vezi 2 Timotei 3:15- 17; 2 Nefi 32:3) 

Adresaţi întrebări şi căutaţi răspunsuri
3  Uneori, este posibil să descoperim informaţii noi 
sau să avem întrebări despre doctrina, practicile sau 
istoria Bisericii care par greu de înţeles  Adresarea de 
întrebări şi căutarea de răspunsuri sunt o parte vitală a 
efortului nostru de a învăţa adevărul  Este posibil ca 
unele întrebări care ne vin în minte să ne fie inspirate 
de Duhul Sfânt  Întrebările inspirate trebuie conside-
rate daruri de la Dumnezeu care ne oferă ocazii de a 
ne mări înţelegerea şi de a ne întări asigurarea că 
Domnul este dornic să ne înveţe  Indiferent care este 
sursa întrebărilor, am fost binecuvântaţi cu abilitatea 
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de a gândi, de a gândi logic şi de a avea parte de 
influenţa Domnului care să ne dezvolte mintea şi să 
ne aprofundeze înţelegerea  Atitudinea şi intenţia cu 
care adresăm întrebări şi căutăm răspunsuri ne vor 
influenţa, în mare măsură, capacitatea de a învăţa prin 
intermediul Duhului Sfânt 

4  Următoarele trei principii ne pot îndruma pe măsu-
ră ce căutăm să învăţăm şi să înţelegem adevăruri 
eterne şi să găsim răspunsuri sau să rezolvăm 
probleme:

• acţionăm cu credinţă;
• analizăm concepte şi întrebări în perspectiva 

eternităţii;
• căutăm să dobândim o înţelegere mai mare prin 

intermediul surselor desemnate de Divinitate 

Principiul 1: Acţionăm cu credinţă
5  Acţionăm cu credinţă când alegem să ne încredem 
în Dumnezeu şi să ne întoarcem mai întâi către El 
prin intermediul rugăciunii sincere, a studierii învăţă-
turilor Sale şi a supunerii faţă de poruncile Sale 

6  Când căutăm să ne mărim înţelegerea şi să rezol-
văm probleme, este important să ne bizuim pe mărtu-
ria pe care o avem deja despre Isus Hristos, despre 
restaurarea Evangheliei Sale şi despre învăţăturile pro-
feţilor Săi rânduiţi  Vârstnicul Jeffrey R  Holland, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne- a învăţat: 
„Atunci când acele momente vor veni şi vor apărea 
probleme a căror rezolvare nu este imediată, ţineţi- vă 
bine de ceea ce ştiţi deja şi fiţi puternici până când veţi 
primi mai multă cunoaştere ” („Cred, Doamne!”, Ensign 
sau Liahona, mai 2013, p  94)  Domnul Însuşi ne- a 
invitat să „[ne întoarcem] către [El] în fiecare gând; 
[să] nu [ne] îndoim, [să] nu [ne temem]” (D&L 6:36) 

7  În momentele în care nu găsim imediat răspunsuri 
la întrebările noastre, este util să ne amintim că, deşi 
Tatăl Ceresc a revelat tot ce este necesar pentru salva-
rea noastră, El nu a revelat încă tot adevărul  Pe măsu-
ră ce continuăm să căutăm răspunsuri, trebuie să 
trăim dând dovadă de credinţă – având încredere că, 
la un moment dat, vom primi răspunsurile pe care le 
căutăm (vezi Proverbele 3:5- 6; Eter 12:6)  Când trăim 
potrivit adevărului şi luminii pe care le- am primit deja, 
vom primi mai mult  Răspunsurile la întrebările şi 
rugăciunile noastre vin adesea „rând după rând, pre-
cept după precept” (2 Nefi 28:30) 

Principiul 2: Analizăm concepte şi 
întrebări în perspectiva eternităţii
8  Pentru a analiza concepte, întrebări şi aspecte socia-
le în perspectiva eternităţii, le punem în contextul pla-
nului salvării şi al învăţăturilor Salvatorului  Căutăm 
ajutorul Duhului Sfânt pentru a putea vedea lucrurile 
aşa cum le vede Domnul (vezi 1 Corinteni 2:5, 9- 11)  
Acest lucru ne permite să reformulăm întrebarea (să 
privim întrebarea altfel) şi să vedem idei ţinând cont 
de standardul Domnului privind adevărul şi nu doar 
să acceptăm premisele sau presupunerile lumii  Putem 
face aceasta adresând întrebări precum „Ce ştiu deja 
despre Tatăl Ceresc, planul Său şi modul Său de a 
lucra cu Propriii copii?” şi „Ce învăţături ale 
Evangheliei au legătură cu acest concept sau acest 
aspect sau îl clarifică?” 

9  Chiar şi întrebările care au legătură cu evenimente 
istorice este posibil să trebuiască analizate în perspec-
tiva eternităţii  Când ne încredem cu fermitate în Tatăl 
nostru Ceresc şi în planul salvării întocmit de El, 
putem vedea lucrurile mai clar  Ar putea fi, de aseme-
nea, util să examinăm întrebările despre istorie în con-
textul istoric corespunzător gândindu- ne la cultura şi 
standardele perioadei respective, în loc să impunem 
perspective şi atitudini din prezent 

10  Este important să ne aducem aminte că detaliile 
istorice nu poartă cu ele puterea salvatoare a rânduie-
lilor, legămintelor şi doctrinei  A fi distras de amănun-
te mai puţin importante cu preţul pierderii miracolului 
în desfăşurare legat de restaurare este ca şi cum ai 
petrece timp analizând o cutie de cadou ignorând 
minunăţia darului în sine 

Principiul 3: Căutăm să dobândim o 
înţelegere mai mare prin intermediul 
surselor desemnate de Divinitate
11  Ca parte a procesului desemnat de Domnul cu pri-
vire la dobândirea cunoaşterii spirituale, El a stabilit 
surse prin care revelează adevăr şi îndrumare copiilor 
Săi  Aceste surse includ lumina lui Hristos, Duhul 
Sfânt, scripturile, părinţii şi conducătorii Bisericii  
Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli – profeţii Domnului pe pământ astăzi – 
reprezintă o sursă vitală de adevăr  Domnul a ales şi 
rânduit aceşti bărbaţi să vorbească în numele Său 
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12  Putem, de asemenea, să aflăm adevărul prin inter-
mediul altor surse de încredere  Totuşi, căutătorii sin-
ceri de adevăr trebuie să aibă grijă la sursele de 
informaţii care nu sunt de încredere  Trăim într- o 
perioadă în care mulţi „numesc răul bine şi binele 
rău” (Isaia 5:20)  Satana este tatăl minciunilor şi caută 
să deformeze adevărul şi să ne convingă să ne înde-
părtăm de Domnul şi de slujitorii Săi desemnaţi  Când 
ne întoarcem către sursele Domnului desemnate de 
Divinitate pentru a primi răspunsuri şi îndrumare, 
putem fi binecuvântaţi să discernem adevărul de min-
ciună  Faptul de a învăţa să recunoaştem şi să evităm 
sursele care nu sunt de încredere ne poate proteja 
împotriva informaţiilor greşite şi a celor care caută să 
distrugă credinţa 

Ajutorarea altora să dobândească mai 
multă cunoaştere spirituală
13  Când alţii vin la noi adresându- ne întrebări sau 
interesându- se de doctrina, practicile sau istoria 
Bisericii, cum am putea să- i ajutăm cel mai bine în 
eforturile lor de a căuta adevărul? Mai jos, sunt unele 
moduri prin care- i putem ajuta 

14  Ascultaţi cu atenţie şi cu pioşenie Ascultaţi cu atenţie 
înainte să răspundeţi, căutând să clarificaţi şi să înţele-
geţi întrebările pe care le adresează  Încercaţi, cu mare 
atenţie, să înţelegeţi adevărata intenţie a întrebărilor, 
precum şi sentimentele şi crezurile lor 

15  Predaţi şi depuneţi mărturie despre adevărurile 
Evangheliei Împărtăşiţi învăţături practice din scripturi 
şi din cuvintele profeţilor din zilele noastre şi modul 
în care acestea au produs o schimbare pozitivă în viaţa 
dumneavoastră  Ajutaţi- i pe cei cărora le vorbiţi să- şi 
analizeze sau să- şi reformuleze întrebările în contextul 
Evangheliei şi al planului salvării 

16  Invitaţi- i să acţioneze cu credinţă Aduceţi- vă aminte 
că Domnul ne cere să dobândim, în mod direct, 
cunoaştere spirituală  Prin urmare, trebuie să- i invităm 
pe alţii să acţioneze cu credinţă prin rugăciune, supu-
nere faţă de porunci şi studiu sârguincios din cuvântul 
lui Dumnezeu folosind sursele desemnate de 
Divinitate, în mod special Cartea lui Mormon  Dacă 
este cazul, invitaţi- i să- şi aducă aminte de experienţele 
pe care le- au trăit când L- au simţit pe Duhul Sfânt şi 
să se ţină strâns de adevărurile eterne pe care le- au 
învăţat până când vor primi mai multă cunoaştere 

17  Reveniţi cu un răspuns Oferiţi- vă să căutaţi răspun-
suri şi, apoi, reveniţi cu un răspuns împărtăşind ce aţi 
aflat  Puteţi, de asemenea, să căutaţi răspunsuri 
împreună  Exprimaţi- vă încrederea în promisiunea 
Domnului de a oferi revelaţie personală 
Referinţe suplimentare: Ieremia 1:4- 5; Amos 3:7; Matei 5:14- 16; Matei 
16:15- 19; Ioan 15:16; Ioan 17:3; Efeseni 2:19- 20; Efeseni 4:11- 14; 
2 Nefi 2:27; Mosia 18:8- 10; 3 Nefi 18:15, 20- 21; D&L 1:37- 38; D&L 
18:15- 16; D&L 21:4- 6; D&L 88:118

Subiecte doctrinare pe aceeaşi temă: Dumnezeirea: Duhul Sfânt; ispă-
şirea lui Isus Hristos: credinţa în Isus Hristos; profeţii şi revelaţia; 
poruncile



CUNOAŞTEREA DOCTRINELOR – DOCUMENT FUNDAMENTAL

6

Subiecte doctrinare
Aceste următoare nouă subiecte doctrinare includ 
adevăruri fundamentale despre Evanghelia lui Isus 
Hristos  Pentru mai multe informaţii despre aceste 
subiecte, vizitaţi topics  lds  org sau vedeţi Fideli 
credinţei: referinţe pentru Evanghelie (2004) 
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1. Dumnezeirea

1 1  Dumnezeirea este formată din trei personaje dis-
tincte: Dumnezeu, Tatăl Etern; Fiul Său, Isus Hristos; 
şi Duhul Sfânt  Tatăl şi Fiul au trupuri tangibile, glorifi-
cate, din carne şi oase, iar Duhul Sfânt este un perso-
naj de spirit (vezi D&L 130:22- 23)  Ei sunt Una în 
scop şi sunt perfect uniţi în realizarea planului salvării 
întocmit de Tatăl Ceresc 
Referinţe suplimentare: Genesa 1:26- 27; Luca 24:36- 39; Joseph Smith – 
Istorie 1:15- 20

Dumnezeu Tatăl
1 2  Dumnezeu Tatăl este Personajul Suprem pe care 
noi Îl preaslăvim  El este Tatăl spiritelor noastre (vezi 
Evrei 12:9)  El este perfect, are toată puterea şi cunoaş-
te toate lucrurile  El este, de asemenea, drept, milos şi 
bun  Dumnezeu îl iubeşte pe fiecare dintre copiii Săi 
într- un mod perfect, iar noi suntem egali în faţa Lui 

(vezi 2 Nefi 26:33)  Lucrarea şi slava Sa este de a reali-
za nemurirea şi viaţa eternă a omului 
Referinţe suplimentare: Ioan 17:3; Mosia 4:9; Moise 1:39

Isus Hristos
1 3  Isus Hristos este Primul Născut în spirit al Tatălui 
şi Singurul Fiu Născut în trup al Tatălui  Sub îndruma-
rea Tatălui, Isus Hristos a creat cerurile şi pământul  El 
este Iehova din Vechiul Testament şi Mesia din Noul 
Testament 

1 4  Isus Hristos face voia Tatălui în toate lucrurile  El a 
trăit o viaţă fără de păcat şi a ispăşit pentru păcatele 
întregii omeniri (vezi 3 Nefi 11:10- 11)  Viaţa Sa este 
exemplul perfect al modului în care trebuie să trăim 
(vezi 3 Nefi 12:48)  El a fost primul copil al Tatălui 
Ceresc care a înviat  În zilele noastre, la fel ca în vechi-
me, El este conducătorul Bisericii Sale  El va veni din 
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nou cu putere şi slavă şi va domni pe pământ în tim-
pul mileniului (vezi D&L 29:10- 11)  El va judeca toată 
omenirea 

1 5  Deoarece Isus Hristos este Salvatorul şi 
Mijlocitorul nostru înaintea Tatălui, toate rugăciunile, 
binecuvântările şi rânduielile preoţiei trebuie spuse, 
oferite şi înfăptuite în numele Său (vezi 3 Nefi 18:15, 
20- 21) 
Referinţe suplimentare: Isaia 53:3- 5; Luca 24:36- 39; 1 Corinteni 
 15:20- 22; Apocalipsa 20:12; Alma 7:11- 13; Alma 34:9- 10; Helaman 
5:12; Moroni 7:45, 47- 48; D&L 1:30; D&L 6:36; D&L 18:10- 11; D&L 
19:16- 19; D&L 76:22- 24

Subiect pe aceeaşi temă: ispăşirea lui Isus Hristos

Duhul Sfânt
1 6  Duhul Sfânt este al treilea membru al 
Dumnezeirii  El este un personaj de spirit şi nu are un 

trup din carne şi oase  El este numit adesea Spiritul, 
Spiritul Sfânt, Spiritul lui Dumnezeu, Spiritul 
Domnului şi Mângâietorul 

1 7  Duhul Sfânt depune mărturie despre Tatăl şi 
despre Fiul, revelează adevărul tuturor lucrurilor şi- i 
sfinţeşte pe cei care se pocăiesc şi sunt botezaţi  Prin 
puterea Duhului Sfânt, putem primi daruri spirituale, 
care sunt binecuvântări sau abilităţi date de Domnul 
spre folosul nostru şi pentru a ne ajuta să le slujim 
altora şi să- i binecuvântăm 
Referinţe suplimentare: Ioan 3:5; 1 Corinteni 2:5, 9- 11; 2 Nefi 32:3; 
2 Nefi 32:8- 9; Mosia 3:19; Mosia 18:8- 10; 3 Nefi 27:20; Moroni 7:45, 
47- 48; Moroni 10:4- 5; D&L 8:2- 3; D&L 130:22- 23

Subiecte pe aceeaşi teamă: dobândirea cunoaşterii spirituale; rânduie-
lile şi legămintele
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2. Planul salvării

2 1  În viaţa premuritoare, Tatăl Ceresc a prezentat un 
plan pentru a ne da posibilitatea să devenim ca El şi 
să dobândim nemurirea şi viaţa veşnică (vezi Moise 
1:39)  Pentru a îndeplini acest plan şi a deveni ca Tatăl 
nostru din Cer, trebuie să ajungem să- I cunoaştem pe 
El şi pe Fiul Său, Isus Hristos, şi să avem o înţelegere 
corectă a naturii şi atributelor Lor (vezi Ioan 17:3) 

2 2  În scripturi, planul Tatălui Ceresc este numit pla-
nul salvării, marele plan al fericirii, planul mântuirii şi 
planul milei  Acest plan cuprinde crearea, căderea, 
ispăşirea lui Isus Hristos şi toate legile, rânduielile şi 
doctrinele Evangheliei  Libertatea morală de a alege – 
abilitatea de a alege şi de a acţiona cum dorim – este, 
de asemenea, esenţială în planul Tatălui Ceresc  
Progresul nostru etern depinde de modul în care folo-
sim acest dar (vezi Iosua 24:15; 2 Nefi 2:27) 

2 3  Isus Hristos este personajul principal în planul 
Tatălui Ceresc  Planul salvării ne permite să devenim 
perfecţi, să primim plenitudinea bucuriei, să ne 

bucurăm de legăturile de familie de- a lungul eternită-
ţilor şi să trăim pentru totdeauna în prezenţa lui 
Dumnezeu 
Referinţe suplimentare: Maleahi 4:5- 6; 3 Nefi 12:48; D&L 131:1- 4

Viaţa premuritoare
2 4  Înainte să ne fi născut pe pământ, am trăit în pre-
zenţa Tatălui nostru Ceresc, în calitate de copii ai Săi 
de spirit (vezi Avraam 3:22- 23)  În această viaţă pre-
muritoare, am participat la un consiliu împreună cu 
alţi copii de spirit ai Tatălui Ceresc  În cadrul acelui 
consiliu, Tatăl Ceresc a prezentat planul Său, iar Isus 
Hristos, în starea Sa premuritoare, a făcut legământ că 
va fi Salvatorul 

2 5  Ne- am exercitat libertatea de a alege pentru a 
urma planul Tatălui Ceresc  Celor care I- au urmat pe 
Tatăl Ceresc şi pe Isus Hristos li s- a permis să vină pe 
pământ pentru a trăi experienţa vieţii muritoare şi 
pentru a progresa către viaţa eternă  Lucifer, un alt fiu 
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de spirit al lui Dumnezeu, s- a răzvrătit împotriva pla-
nului  El a devenit Satana, iar el şi cei care l- au urmat 
au fost alungaţi din cer şi li s- au refuzat privilegiile de 
a primi un trup fizic şi de a trăi experienţa vieţii 
muritoare 
Referinţe suplimentare: Ieremia 1:4- 5; Evrei 12:9; 2 Nefi 2:27; 3 Nefi 
11:10- 11

Crearea
2 6  Isus Hristos a creat cerurile şi pământul sub 
îndrumarea Tatălui (vezi D&L 76:22- 24)  Crearea 
pământului a fost o parte esenţială în planul lui 
Dumnezeu  Prin ea s- a asigurat un loc în care aveam 
să dobândim un trup fizic, să fim testaţi şi încercaţi şi 
să dezvoltăm trăsături divine 

2 7  Adam a fost primul om creat pe pământ  
Dumnezeu i- a creat pe Adam şi pe Eva după chipul 
Său  Toate fiinţele umane – bărbaţi şi femei – sunt 
făcute după chipul lui Dumnezeu (vezi Genesa 1:26- 
27)  Faptul că o persoană este bărbat sau femeie 
reprezintă o caracteristică fundamentală a scopului şi 
identităţii fiecărei persoane în existenţa ei premuritoa-
re, muritoare şi eternă 

Căderea
2 8  În Grădina Edenului, Dumnezeu i- a căsătorit pe 
Adam şi Eva  În timp ce Adam şi Eva se aflau în grădi-
nă, erau încă în prezenţa lui Dumnezeu şi ar fi putut 
trăi pentru totdeauna  Ei trăiau în inocenţă, iar 
Dumnezeu le oferea cele necesare 

2 9  Dumnezeu le- a dat lui Adam şi Evei libertatea de a 
alege atunci când trăiau în Grădina Edenului  El le- a 
poruncit să nu mănânce din fructul oprit – fructul 
pomului cunoaşterii binelui şi răului  Supunerea faţă 
de această poruncă însemna ca ei să rămână în grădi-
nă  Totuşi, Adam şi Eva nu înţeleseseră complet că, 
dacă rămâneau în grădină, nu puteau progresa având 
parte de opoziţie în viaţa muritoare  Ei nu ar fi putut 
cunoaşte bucuria, deoarece nu ar fi putut avea parte de 
tristeţe şi durere  Mai mult, nu ar fi putut avea copii 

2 10  Satana i- a ispitit pe Adam şi Eva să mănânce din 
fructul oprit, iar ei au ales să facă astfel  Din cauza 
acestei alegeri, au fost alungaţi din prezenţa lui 
Dumnezeu, au căzut şi au devenit muritori  Încălcarea 
lui Adam şi a Evei şi schimbările pe care le- au trăit ca 
rezultat al încălcării, inclusiv moartea spirituală şi 

moartea fizică sunt numite căderea  Moartea spirituală 
înseamnă separarea de Dumnezeu  Moartea fizică 
înseamnă separarea spiritului de trupul muritor 

2 11  Căderea este o parte esenţială a planului salvării 
întocmit de Tatăl Ceresc  Ca rezultat al căderii, Adam 
şi Eva puteau să aibă copii  Ei şi urmaşii lor puteau să 
aibă parte de bucurie şi tristeţe, să cunoască binele şi 
răul şi să progreseze (vezi 2 Nefi 2:22- 25) 

2 12  În calitate de urmaşi ai lui Adam şi ai Evei, moş-
tenim o stare decăzută în timpul vieţii muritoare  Nu 
suntem în prezenţa lui Dumnezeu şi suntem supuşi 
morţii fizice  Suntem, de asemenea, testaţi prin inter-
mediul greutăţilor vieţii muritoare şi al ispitelor duş-
manului  Deşi nu suntem răspunzători pentru 
încălcarea lui Adam şi a Evei, suntem răspunzători 
pentru propriile păcate  Prin ispăşirea lui Isus Hristos, 
putem birui efectele negative ale căderii, putem primi 
iertare pentru păcatele noastre şi, la un moment dat, 
putem avea parte de plenitudinea bucuriei 
Referinţe suplimentare: Genesa 1:28; Mosia 3:19; Alma 34:9- 10

Subiect pe aceeaşi temă: ispăşirea lui Isus Hristos

Viaţa muritoare
2 13  Viaţa muritoare este un timp de învăţare, în care 
dovedim că ne folosim libertatea de a alege pentru a 
face tot ce a poruncit Domnul şi pentru a ne pregăti 
pentru viaţa eternă dezvoltându- ne atribute divine  
Facem aceasta când exercităm credinţă în Isus Hristos 
şi în ispăşirea Sa, când ne pocăim, când facem legă-
minte şi primim rânduieli necesare salvării precum 
botezul şi confirmarea şi când îndurăm, cu credinţă, 
până la sfârşitul vieţii noastre muritoare urmând 
exemplul lui Isus Hristos 

2 14  În viaţa muritoare, spiritul nostru este unit cu 
trupul nostru fizic, dându- ne ocazii să progresăm şi să 
ne dezvoltăm în moduri care nu erau posibile în viaţa 
premuritoare  Deoarece Tatăl nostru din Cer are un 
trup tangibil din carne şi oase, trupurile ne sunt nece-
sare pentru a progresa şi a deveni ca El  Trupurile 
noastre sunt sacre şi trebuie respectate asemenea unui 
dar de la Tatăl nostru Ceresc (vezi 1 Corinteni 
6:19- 20) 
Referinţe suplimentare: Iosua 24:15; Matei 22:36- 39; Ioan 14:15; 2 Nefi 
2:27; 3 Nefi 12:48; Moroni 7:45, 47- 48; D&L 130:22- 23

Subiecte pe aceeaşi temă: Dumnezeirea; ispăşirea lui Isus Hristos; 
rânduielile şi legămintele; poruncile
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Viaţa de după moarte
2 15  Când murim, spiritele noastre intră în lumea spi-
ritelor şi aşteaptă învierea  Spiritele celor neprihăniţi 
sunt primite într- o stare de fericire, care este numită 
paradis  Cei care mor fără o cunoaştere a adevărului şi 
cei care sunt nesupuşi în viaţa muritoare intră într- un 
loc temporar, în lumea de după moarte, numit închi-
soarea spiritelor 

2 16  Fiecare persoană va avea, la un moment dat, 
ocazia să înveţe principiile Evangheliei şi să primească 
rânduielile şi legămintele acesteia  Mulţi dintre cei 
credincioşi vor predica Evanghelia celor din închisoa-
rea spiritelor  Cei care aleg să primească Evanghelia, 
să se pocăiască şi să accepte rânduielile necesare sal-
vării, care sunt înfăptuite pentru ei în templu, vor trăi 
în paradis până la înviere (vezi 1 Petru 4:6) 

2 17  Învierea înseamnă reunirea trupului nostru de 
spirit cu trupul nostru fizic din carne şi oase făcut per-
fect  După înviere, vom fi nemuritori – spiritul şi tru-
pul nostru nu vor mai fi separate niciodată  Fiecare om 

care s- a născut pe pământ va fi înviat, deoarece Isus 
Hristos a biruit moartea fizică (vezi 1 Corinteni 
 15:20- 22)  Cei neprihăniţi vor fi înviaţi înaintea celor 
ticăloşi şi vor fi înviaţi la prima înviere 

2 18  Judecata finală va avea loc după înviere  Isus 
Hristos va judeca fiecare persoană pentru a stabili glo-
ria eternă pe care acea persoană o va primi  Această 
judecată va fi bazată pe dorinţele fiecărei persoane şi 
pe supunerea acesteia faţă de poruncile lui Dumnezeu 
(vezi Apocalipsa 20:12) 

2 19  Există trei împărăţii de glorie: împărăţia celestia-
lă, împărăţia terestrială şi împărăţia telestială (vezi 
1 Corinteni 15:40- 42)  Cei care sunt curajoşi în mărtu-
ria lor despre Isus şi supuşi principiilor Evangheliei 
vor trăi în împărăţia celestială, în prezenţa lui 
Dumnezeu Tatăl şi a Fiului Său, Isus Hristos, alături de 
membrii neprihăniţi ai familiei lor 
Referinţe suplimentare: Luca 24:36- 39; Ioan 17:3; D&L 131:1- 4

Subiecte pe aceeaşi temă: ispăşirea lui Isus Hristos; rânduielile şi 
legămintele
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3. Ispăşirea lui Isus Hristos

3 1  Isus Hristos a fost prerânduit, în cadrul consiliului 
din viaţa premuritoare, să fie Salvatorul şi Mântuitorul 
nostru  El a venit pe pământ, a suferit de bunăvoie şi a 
murit pentru a mântui toată omenirea de efectele 
negative ale căderii şi pentru a plăti preţul pentru 
păcatele noastre  Triumful lui Isus Hristos asupra mor-
ţii spirituale şi a celei fizice prin suferinţa, moartea şi 
învierea Sa se numeşte ispăşire  Sacrificiul Său este 
pentru noi toţi şi demonstrează valoarea infinită a fie-
căruia dintre noi şi a tuturor copiilor Tatălui Ceresc 
(vezi D&L 18:10- 11) 

3 2  Doar prin Isus Hristos putem fi salvaţi, deoarece 
El a fost Singurul capabil să înfăptuiască ispăşirea infi-
nită şi eternă pentru toată omenirea (vezi Alma 34:9- 
10)  Doar El a avut puterea să biruiască moartea fizică  
De la Maria, mama Sa muritoare, El a moştenit capa-
citatea de a muri  De la Dumnezeu, Tatăl Său nemuri-
tor, El a moştenit puterea de a trăi pentru totdeauna 
sau de a- Şi da viaţa şi de a Şi- o lua înapoi  Doar El 
ne- a putut mântui de păcatele noastre  Deoarece a 

trăit o viaţă perfectă, fără de păcat, El a fost liber de 
cerinţele dreptăţii şi a putut să plătească datoria pen-
tru cei care se pocăiesc 

3 3  Ispăşirea lui Isus Hristos a inclus suferinţa Sa, din 
Grădina Ghetsimani, pentru păcatele omenirii, vărsa-
rea sângelui Său, suferinţa şi moartea Sa pe cruce şi 
învierea Sa  El a fost primul care a înviat  El S- a ridicat 
din mormânt având un trup glorificat, nemuritor din 
carne şi oase (vezi Luca 24:36- 39)  Datorită ispăşirii 
Sale, toţi oamenii vor fi înviaţi având un trup perfect şi 
nemuritor şi vor fi aduşi înapoi în prezenţa lui 
Dumnezeu pentru a fi judecaţi  Jertfa ispăşitoare a lui 
Isus Hristos a oferit singura cale prin care noi putem fi 
curăţaţi şi iertaţi de păcatele noastre, astfel încât să 
putem trăi, pentru totdeauna, în prezenţa lui 
Dumnezeu (vezi Isaia 1:18; D&L 19:16- 19) 

3 4  Ca parte a ispăşirii Sale, Isus Hristos nu doar a 
suferit pentru păcatele noastre, ci, de asemenea, a luat 
asupra Sa durerile, ispitele, bolile şi infirmităţile 
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întregii omeniri (vezi Isaia 53:3- 5; Alma 7:11- 13)  El 
înţelege suferinţa noastră pentru că a trăit- o  Când 
venim, cu credinţă, la El, Salvatorul ne va întări să ne 
purtăm poverile şi să îndeplinim sarcini pe care nu    
le- am putea îndeplini singuri (vezi Matei 11:28- 30; 
Eter 12:27) 

3 5  Ispăşind pedeapsa pentru păcatele noastre, Isus 
Hristos nu ne- a absolvit de responsabilitatea persona-
lă  Pentru a accepta sacrificiul Său, pentru a fi curăţaţi 
de păcatele noastre şi pentru a moşteni viaţa eternă, 
trebuie să ne exercităm credinţa în El, să ne pocăim, să 
fim botezaţi, să- L primim pe Duhul Sfânt şi să îndu-
răm, cu credinţă, până la sfârşitul vieţii noastre 
Referinţe suplimentare: Ioan 3:5; 1 Corinteni 15:20- 22; Mosia 3:19; 
3 Nefi 11:10- 11; 3 Nefi 27:20; D&L 76:22- 24

Subiecte pe aceeaşi temă: Dumnezeirea: Isus Hristos; planul salvării: 
căderea; rânduielile şi legămintele

Credinţa în Isus Hristos
3 6  Primul principiu al Evangheliei este credinţa în 
Domnul Isus Hristos  Credinţa noastră poate duce la 
salvare doar dacă este clădită pe Isus Hristos (vezi 
Helaman 5:12) 

3 7  Să ai credinţă în Isus Hristos înseamnă să ai cre-
dinţa fermă că El este Singurul Fiu născut al lui 
Dumnezeu şi Salvatorul lumii  Recunoaştem că singu-
ra cale prin care ne putem întoarce să trăim în prezen-
ţa Tatălui nostru Ceresc este aceea de a ne bizui pe 
ispăşirea infinită a Fiului Său, încrezându- ne în Isus 
Hristos şi urmând învăţăturile Sale  Fiind mai mult 
decât un crez pasiv, adevărata credinţă în Isus Hristos 
duce la fapte şi este exprimată prin modul în care 
trăim (vezi Iacov 2:17- 18)  Credinţa noastră poate 
creşte când ne rugăm, studiem scripturile şi ne supu-
nem poruncilor lui Dumnezeu 
Referinţe suplimentare: Proverbele 3:5- 6; Eter 12:6; D&L 6:36

Subiect pe aceeaşi temă: dobândirea cunoaşterii spirituale

Pocăinţa
3 8  Credinţa în Isus Hristos şi dragostea noastră faţă 
de El şi Tatăl Ceresc ne determină să ne pocăim  
Pocăinţa face parte din planul Tatălui Ceresc pentru 
toţi copiii Săi care răspund pentru alegerile lor  Acest 
dar este posibil prin ispăşirea lui Isus Hristos  Pocăinţa 
reprezintă o schimbare produsă în minte şi în inimă  
Include îndepărtarea de păcat şi faptul de a ne îndrep-
ta gândurile, faptele şi dorinţele către Dumnezeu şi 
faptul de a ne supune voia voinţei Lui (vezi Mosia 
3:19) 

3 9  Pocăinţa include faptul de a ne recunoaşte păcate-
le; de a avea remuşcări sau de a fi întristaţi după voia 
lui Dumnezeu pentru că am păcătuit; de a ne mărtu-
risi păcatele înainte Tatălui Ceresc şi, dacă este nece-
sar, înaintea altora; de a renunţa la păcat; de a căuta 
să reparăm, pe cât posibil, tot ce am stricat ca urmare 
a păcatelor noastre; precum şi faptul de a trăi o viaţă 
de supunere faţă de poruncile lui Dumnezeu (vezi 
D&L 58:42- 43)  Domnul promite că ne iartă pentru 
păcatele noastre la botez, iar noi înnoim acel legământ 
de fiecare dată când luăm, sincer, din împărtăşanie, 
având intenţia de a ne aduce aminte de Salvator şi de 
a ţine poruncile Sale 

3 10  Prin intermediul pocăinţei sincere şi al harului 
oferit prin ispăşirea lui Isus Hristos, putem primi ierta-
rea lui Dumnezeu şi putem simţi pace  Simţim, mai 
din plin, influenţa Spiritului şi suntem mai pregătiţi să 
trăim pentru totdeauna în prezenţa Tatălui nostru 
Ceresc şi a Fiului Său 
Referinţe suplimentare: Isaia 1:18; Ioan 14:15; 3 Nefi 27:20; D&L 
19:16- 19

Subiect pe aceeaşi temă: rânduielile şi legămintele
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4. Restaurarea

4 1  Dumnezeu a restaurat Evanghelia Sa în aceste zile 
din urmă restabilind adevărurile Sale, autoritatea 
preoţiei Sale şi Biserica Sa pe pământ  Profeţii din 
vechime au prezis restaurarea Evangheliei în zilele din 
urmă (vezi Isaia 29:13- 14; Faptele apostolilor 3:19- 21) 

4 2  Restaurarea a început în anul 1820  Dumnezeu 
Tatăl şi Fiul Său, Isus Hristos, i S- au arătat lui Joseph 
Smith ca răspuns la rugăciunea lui Joseph, iar Ei l- au 
chemat să fie profetul restaurării (vezi Joseph Smith – 
Istorie 1:15- 20) 

4 3  Dumnezeu l- a chemat pe Joseph Smith să fie un 
martor din zilele din urmă al lui Hristos cel Viu  În 
calitate de profet al restaurării, Joseph Smith a tradus 
Cartea lui Mormon prin darul şi puterea lui 
Dumnezeu (vezi D&L 135:3)  Alături de Biblie, Cartea 
lui Mormon depune mărturie despre Isus Hristos şi 

conţine plenitudinea Evangheliei (vezi Ezechiel 37:15- 
17)  Cartea lui Mormon este, de asemenea, o mărturie 
despre chemarea de profet a lui Joseph Smith şi 
despre veridicitatea restaurării 

4 4  Ca parte a restaurării, Dumnezeu a trimis mesa-
geri cereşti pentru a restaura Preoţia aaronică şi 
Preoţia lui Melhisedec  Apoi, El a făcut ca Biserica Lui 
să fie organizată din nou pe pământ, la data de 6 apri-
lie 1830  Deoarece a fost întemeiată de Dumnezeu 
Însuşi, Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele 
din Urmă este „singura Biserică adevărată şi vie de pe 
toată faţa pământului” (D&L 1:30) 
Referinţe suplimentare: Amos 3:7; Efeseni 2:19- 20; Efeseni 4:11- 14; 
D&L 13:1; D&L 76:22- 24; D&L 107:8

Subiecte pe aceeaşi temă: Dumnezeirea; profeţii şi revelaţia
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Apostazie
4 5  Nevoia privind restaurarea adevărurilor lui 
Dumnezeu, a autorităţii preoţiei şi a Bisericii Sale în 
zilele din urmă a apărut din cauza apostaziei  
Apostazia apare când unul sau mai mulţi oameni se 
îndepărtează de adevărurile Evangheliei 

4 6  După răstignirea Salvatorului şi moartea apostoli-
lor Săi, mulţi oameni s- au îndepărtat de adevărurile 
stabilite de Salvator (vezi 2 Tesaloniceni 2:1- 3)  
Principii ale Evangheliei şi părţi din scripturile sfinte 
au fost modificate sau pierdute  Schimbări neautoriza-
te au fost făcute în organizarea Bisericii şi în rânduieli-
le preoţiei  Din cauza acestei ticăloşii răspândite, 
Domnul a retras autoritatea şi cheile preoţiei de pe 
pământ  Deşi erau mulţi oameni buni şi cinstiţi care- L 
preaslăveau pe Dumnezeu potrivit cunoaşterii pe care 
o aveau şi care au primit răspunsuri la rugăciunile lor, 
lumea a fost lăsată fără revelaţie divină prin interme-
diul profeţilor în viaţă  Această perioadă este cunoscu-
tă sub denumirea de marea apostazie 

4 7  Au mai fost alte perioade de apostazie generală 
de- a lungul istoriei lumii 
Subiecte pe aceeaşi temă: profeţii şi revelaţia; preoţia şi cheile preoţiei; 
rânduielile şi legămintele

Restaurarea Evangheliei
4 8  Când copiii lui Dumnezeu au căzut într- o stare de 
apostazie, El Şi- a întins, cu dragoste, braţele către ei 
chemând profeţi şi oferindu- le, din nou, oamenilor 

binecuvântări ale Evangheliei prin intermediul profeţi-
lor Săi  Perioada de timp în care Domnul revelează 
adevărurile Sale, autoritatea preoţiei Sale şi rânduielile 
Sale se numeşte dispensaţie  Aceasta este o perioadă 
în care Domnul are cel puţin un slujitor autorizat pe 
pământ care deţine preoţia sfântă şi care are însărci-
narea divină de a răspândi Evanghelia şi de a admi-
nistra rânduielile acesteia 

4 9  Dispensaţiile anterioare sunt asociate cu Adam, 
Enoh, Noe, Avraam, Moise, Isus Hristos şi alţii  
Restaurarea Evangheliei în zilele din urmă, pe care 
Domnul a început- o prin intermediul profetului 
Joseph Smith, este o parte a acestui tipar al 
dispensaţiilor 

4 10  În fiecare dispensaţie, Domnul şi profeţii Săi au 
căutat să întemeieze Sionul  Sion înseamnă oamenii 
de legământ ai Domnului care au inima pură, sunt 
uniţi în neprihănire şi au grijă unii de alţii (vezi Moise 
7:18)  Sion înseamnă, de asemenea, un loc în care tră-
iesc cei cu inima pură 

4 11  În prezent, trăim în ultima dispensaţie – dispen-
saţia plenitudinii timpurilor  Aceasta este singura dis-
pensaţie care nu se va termina cu o apostazie  Biserica 
lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă va 
umple, în cele din urmă, tot pământul şi va dăinui 
pentru totdeauna (vezi Daniel 2:44) 
Subiecte pe aceeaşi temă: profeţii şi revelaţia; preoţia şi cheile preoţiei; 
rânduielile şi legămintele
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5. Profeţii şi revelaţia

5 1  Un profet este un om care a fost chemat de 
Dumnezeu să vorbească în numele Lui (vezi Ieremia 
1:4- 5; Amos 3:7; Ioan 15:16; D&L 1:37- 38)  Profeţii 
depun mărturie despre Isus Hristos şi predau 
Evanghelia Sa  Ei fac cunoscute voia lui Dumnezeu şi 
adevărata Sa natură  Ei denunţă păcatul, avertizează 
despre consecinţele acestuia şi ne ajută să evităm să 
fim înşelaţi (vezi Ezechiel 3:16- 17; Efeseni 4:11- 14)  
Uneori, ei profeţesc despre evenimente viitoare  
Profeţii pot îndeplini aceste responsabilităţi, deoarece 
ei primesc autoritate şi revelaţie de la Dumnezeu 

5 2  Revelaţia este comunicarea de la Dumnezeu către 
copiii Săi  Cele mai multe dintre revelaţii vin prin 
intermediul impresiilor, gândurilor şi sentimentelor de 
la Duhul Sfânt  Revelaţia poate veni, de asemenea, 
prin intermediul viziunilor, viselor şi vizitelor îngerilor 

5 3  În timpul slujirii Sale în viaţa muritoare şi, din 
nou, în zilele noastre, Domnul a organizat Biserica Sa 
pe temelia profeţilor şi apostolilor (vezi Efeseni 2:19- 
20)  Preşedintele Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor 
din Zilele din Urmă este profetul lui Dumnezeu pen-
tru toţi oamenii de pe pământ, în zilele noastre  Noi îl 
susţinem pe preşedintele Bisericii ca profet, văzător şi 
revelator şi ca singura persoană de pe pământ care 

primeşte revelaţii pentru a îndruma întreaga Biserică  
Dacă primim cu credinţă şi ne supunem învăţăturilor 
preşedintelui Bisericii, Dumnezeu ne va binecuvânta 
să biruim înşelăciunea şi răul (vezi D&L 21:4- 6)  Noi îi 
susţinem, de asemenea, pe consilierii din Prima 
Preşedinţie şi pe membrii Cvorumului celor 
Doisprezece Apostoli ca profeţi, văzători şi revelatori 

5 4  Scripturile – Biblia, Cartea lui Mormon, Doctrină 
şi legăminte şi Perla de mare preţ – cuprind revelaţii 
oferite prin intermediul profeţilor din vechime şi al 
celor din zilele din urmă  Când studiem cuvintele pro-
feţilor, putem afla adevărul şi putem primi îndrumare 

5 5  Deşi Dumnezeu dă revelaţii prin intermediul pro-
feţilor pentru a- i îndruma pe toţi copiii Săi, fiecare om 
în parte poate primi revelaţii care să- l ajute cu nevoile 
lui concrete, cu responsabilităţile şi întrebările lui, pre-
cum şi să- l ajute să- şi întărească mărturia  Cu toate 
acestea, inspiraţia personală de la Domnul nu va con-
trazice niciodată revelaţia pe care Dumnezeu o dă prin 
intermediul profeţilor Săi 
Referinţe suplimentare: Avraam 3:22- 23; Matei 16:15- 19; 2 Timotei 
3:15- 17; 2 Nefi 32:3; D&L 8:2- 3; D&L 76:22- 24

Subiecte pe aceeaşi temă: dobândirea cunoaşterii spirituale; preoţia şi 
cheile preoţiei
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6. Preoţia şi cheile preoţiei

6 1  Preoţia înseamnă puterea şi autoritatea eterne ale 
lui Dumnezeu  Prin intermediul preoţiei, Dumnezeu a 
creat şi guvernează cerurile şi pământul  Prin această 
putere, El îi mântuieşte şi îi exaltă pe copiii Săi  
Această preoţie este conferită bărbaţilor membri 
demni ai Bisericii  Binecuvântările preoţiei sunt dispo-
nibile tuturor copiilor lui Dumnezeu prin rânduielile şi 
legămintele Evangheliei 

6 2  Cheile preoţiei reprezintă drepturile preşedinţiei 
sau puterea pe care Dumnezeu o oferă omului pentru 
a guverna şi îndruma împărăţia lui Dumnezeu pe 
pământ (vezi Matei 16:15- 19)  Cheile preoţiei sunt 
necesare pentru îndrumarea predicării Evangheliei şi 
administrării rânduielilor necesare salvării 

6 3  Isus Hristos deţine toate cheile preoţiei care apar-
ţin Bisericii Sale  El i- a conferit fiecărui apostol al Său 
toate cheile care aparţin împărăţiei lui Dumnezeu pe 
pământ  Preşedintele Bisericii este singura persoană 
autorizată să exercite toate acele chei ale preoţiei  

Preşedinţii de temple, preşedinţii de misiuni, preşe-
dinţii de ţăruşi, episcopii şi preşedinţii cvorumurilor 
deţin, de asemenea, chei ale preoţiei care le permit să 
prezideze asupra lucrării pe care au fost împuterniciţi 
s- o facă şi s- o îndrume 

6 4  Toţi cei care slujesc în cadrul Bisericii – bărbaţi şi 
femei – sunt chemaţi prin îndrumarea celui care deţi-
ne chei ale preoţiei (vezi D&L 42:11)  Vârstnicul 
Dallin H  Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, ne- a învăţat: „Oricine slujeşte într- un oficiu 
sau într- o chemare primită de la cel care deţine chei 
ale preoţiei exercită autoritatea preoţiei în îndeplinirea 
responsabilităţilor care i- au fost desemnate” („Cheile 
şi autoritatea preoţiei”, Ensign sau Liahona, mai 2014, 
p  51)  Autoritatea preoţiei poate fi exercitată numai în 
dreptate (vezi D&L 121:36, 41- 42) 

6 5  Cei care sunt rânduiţi la Preoţia lui Melhisedec iau 
asupra lor jurământul şi legământul preoţiei  Dacă îşi 
îndeplinesc chemarea cu credinţă şi sârguinţă şi îi 
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primesc, cu credinţă, pe Domnul şi pe slujitorii Săi, ei 
vor primi binecuvântările exaltării  Femeilor le sunt 
promise, de asemenea, binecuvântările exaltării, dacă 
sunt fidele legămintelor pe care le- au făcut cu 
Domnul 
Referinţe suplimentare: Ioan 15:16; Efeseni 2:19- 20

Subiecte pe aceeaşi temă: restaurarea; profeţii şi revelaţia; rânduielile 
şi legămintele

Preoţia aaronică
6 6  Preoţia aaronică este, deseori, numită preoţia pre-
gătitoare  Preoţia aaronică „deţine cheile slujirii înge-
rilor, ale Evangheliei pocăinţei şi ale botezului” (DL 
13:1)  Prin exercitarea acestei preoţii, împărtăşania este 
pregătită, binecuvântată şi administrată  Oficiile 
Preoţiei aaronice sunt: diacon, învăţător, preot şi 
episcop 

Preoţia lui Melhisedec
6 7  Preoţia lui Melhisedec este preoţia mai înaltă sau 
mai mare şi „deţine dreptul la preşedinţie şi are putere 
şi autoritate asupra tuturor oficiilor Bisericii, în toate 
epocile lumii, pentru a administra lucrurile spirituale” 
(D&L 107:8)  Toate binecuvântările, rânduielile, legă-
mintele şi organizaţiile Bisericii sunt administrate sub 
autoritatea preşedintelui Bisericii, care este preşedinte-
le Preoţiei lui Melhisedec  Această preoţie i- a fost dată 
lui Adam şi a fost pe pământ ori de câte ori Domnul a 
revelat Evanghelia Sa  În cadrul Preoţiei lui 
Melhisedec există următoarele oficii: vârstnic, înalt 
preot, patriarh, membru al Celor Şaptezeci şi apostol 
Scripturi suplimentare: Efeseni 4:11- 14



CUNOAŞTEREA DOCTRINELOR – DOCUMENT FUNDAMENTAL

19

7. Rânduielile şi legămintele

Rânduieli
7 1  Rânduiala este un act sacru înfăptuit prin autorita-
tea preoţiei  Fiecare rânduială a fost stabilită de 
Dumnezeu pentru a preda adevăruri spirituale, adesea 
prin intermediul simbolurilor 

7 2  Unele rânduieli sunt esenţiale pentru exaltare şi 
sunt numite rânduieli necesare salvării  Doar primind 
rânduielile necesare salvării şi ţinând legămintele aso-
ciate putem primi toate binecuvântările disponibile 
prin intermediul ispăşirii lui Isus Hristos  Fără aceste 
rânduieli necesare salvării, nu putem deveni ca Tatăl 
nostru Ceresc şi nici nu ne putem întoarce să trăim 
pentru totdeauna în prezenţa Sa (vezi D&L 84:20- 22)  
Rânduielile necesare salvării sunt înfăptuite sub îndru-
marea celor care deţin cheile preoţiei 

7 3  Prima rânduială a Evangheliei necesară salvării 
este botezul prin scufundare în apă înfăptuit de către 
cineva care are autoritate  Botezul este necesar pentru 

ca o persoană să poată deveni membră a Bisericii lui 
Isus Hristos şi să poată intra în împărăţia celestială 
(vezi Ioan 3:5) 

7 4  După ce o persoană este botezată, unul sau mai 
mulţi deţinători ai Preoţiei lui Melhisedec o confirmă 
membră a Bisericii şi îi conferă darul Duhului Sfânt 
(vezi 3 Nefi 27:20)  Darul Duhului Sfânt este diferit de 
influenţa Duhului Sfânt  Înainte de botez, o persoană 
poate simţi influenţa Duhului Sfânt şi poate primi o 
mărturie despre adevăr  După ce primeşte darul 
Duhului Sfânt, persoana care îşi ţine legămintele are 
dreptul să fie însoţită permanent de Duhul Sfânt 

7 5  Printre celelalte rânduieli necesare salvării se 
numără rânduirea la Preoţia lui Melhisedec (pentru 
bărbaţi), înzestrarea în templu şi pecetluirea căsătoriei  
În templu, aceste rânduieli necesare salvării pot fi, de 
asemenea, înfăptuite pentru şi în folosul celor morţi  
Rânduielile înfăptuite pentru cei morţi şi în folosul lor 
devin active doar în momentul în care persoana 
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decedată le acceptă în lumea spiritelor şi respectă 
legămintele care le însoţesc 

7 6  Alte rânduieli, precum binecuvântarea celor bol-
navi şi numirea şi binecuvântarea copiilor sunt, de 
asemenea, importante pentru dezvoltarea noastră 
spirituală 
Referinţe suplimentare: Maleahi 4:5- 6; Matei 16:15- 19; 1 Petru 4:6; 
D&L 131:1- 4

Subiecte pe aceeaşi temă: Dumnezeirea: Duhul Sfânt; planul salvării: 
viaţa de după moarte; ispăşirea lui Isus Hristos; preoţia şi cheile 
preoţiei

Legăminte
7 7  Un legământ este o înţelegere sacră între 
Dumnezeu şi om  Dumnezeu stabileşte condiţiile 
legământului, iar noi suntem de acord să facem ceea 
ce ne cere El să facem; apoi, Dumnezeu ne promite 
anumite binecuvântări pentru supunerea noastră (vezi 

Exodul 19:5- 6; D&L 82:10)  Dacă nu ne ţinem legă-
mintele, nu vom primi binecuvântările promise 

7 8  Toate rânduielile preoției necesare salvării sunt 
însoţite de legăminte  De exemplu, facem legământ cu 
Domnul prin botez (vezi Mosia 18:8- 10)  Bărbaţii care 
primesc Preoţiei lui Melhisedec fac jurământul şi legă-
mântul preoţiei  Înnoim legămintele pe care le- am 
făcut atunci când luăm din împărtăşanie 

7 9  Facem şi mai multe legăminte când primim rân-
duielile necesare salvării reprezentate de înzestrare şi 
pecetluirea căsătoriei în templu  Ne pregătim să luăm 
parte la rânduieli şi să facem legăminte în templu 
trăind potrivit standardelor de demnitate stabilite de 
Domnul (vezi Psalmii 24:3- 4)  Este vital ca noi să fim 
demni să intrăm în templu, deoarece templul este, 
într- adevăr, casa Domnului  Templul este cel mai sfânt 
loc de preaslăvire de pe pământ 
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8. Căsătoria şi familia

8 1  Căsătoria dintre un bărbat şi o femeie este rândui-
tă de Dumnezeu, iar familia este esenţială pentru pla-
nul Său cu privire la salvarea şi fericirea noastră (vezi 
Genesa 2:24; D&L 49:15- 17)  Doar făcând legământul 
căsătoriei celestiale şi ţinându- l, un bărbat şi o femeie 
pot să- şi atingă potenţialul divin şi etern (vezi 
1 Corinteni 11:11; D&L 131:1- 4) 

8 2  Dumnezeu le- a poruncit copiilor Săi să se înmul-
ţească şi să umple pământul (vezi Genesa 1:28)  
Puterile sacre de procreare trebuie să fie întrebuinţate 
numai între un bărbat şi o femeie, căsătoriţi legal ca 
soţ şi soţie (vezi Genesa 39:9; Alma 39:9)  Soţul şi 
soţia au o responsabilitate sacră, aceea de a se iubi şi 
de a se îngriji unul de celălalt şi de copiii lor  Părinţii 
au datoria de a- şi creşte copiii cu dragoste şi în nepri-
hănire şi de a le îndeplini nevoile fizice şi spirituale 

8 3  Fericirea în viaţa de familie poate fi obţinută cel 
mai bine atunci când aceasta se bazează pe învăţături-
le Domnului Isus Hristos  Prin desemnare de către 
Divinitate, taţii au responsabilitatea de a conduce 

familia cu dragoste şi dreptate şi sunt răspunzători de 
satisfacerea nevoilor pentru viaţa membrilor familiei 
lor  Mamele sunt în primul rând responsabile pentru 
îngrijirea copiilor  În aceste responsabilităţi sacre, taţii 
şi mamele sunt obligaţi să se ajute unul pe celălalt ca 
parteneri egali 

8 4  Planul divin al fericirii face posibil ca relaţiile 
familiale să continue după această viaţă  Pământul a 
fost creat şi Evanghelia a fost revelată pentru ca fami-
liile să poată fi formate, pecetluite şi exaltate pentru 
eternitate  Prin intermediul istoriei familiei şi al slujirii 
în templu, le putem pune la dispoziţie strămoşilor 
noştri rânduielile şi legămintele Evangheliei (vezi 
Maleahi 4:5- 6) 

(Adaptare după  „ Familia:  o declaraţie oficială către 
lume ” , Ensign sau Liahona, nov  2010,P  p  129 )
Referinţe suplimentare: Moise 1:39; Genesa 1:26- 27; Exodul 20:3- 17; 
Matei 16:15- 19; Ioan 17:3; 1 Corinteni 6:19- 20; 2 Nefi 2:22- 25; Mosia 
2:41; Alma 41:10; D&L 84:20- 22

Subiecte pe aceeaşi temă: planul salvării; poruncile
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9. Poruncile

9 1  Poruncile sunt legile şi cerinţele pe care 
Dumnezeu ni le dă pentru a ne ajuta să progresăm şi 
să devenim ca El  Poruncile sunt o manifestare a dra-
gostei lui Dumnezeu faţă de noi  Ne arătăm dragostea 
faţă de El ţinând poruncile Sale (vezi Ioan 14:15)  
Ţinerea poruncilor va aduce întotdeauna fericire şi 
binecuvântări din partea Domnului (vezi Mosia 2:41; 
Alma 41:10)  Dumnezeu nu ne va da nicio poruncă 
fără să pregătească un mod prin care să ne supunem 
acesteia (vezi 1 Nefi 3:7) 

9 2  Cele două porunci fundamentale sunt: „Să iubeşti 
pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot 
sufletul tău şi cu tot cugetul tău… şi… să iubeşti pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi” (vezi Matei 22:36- 39)  
Îl putem iubi pe Dumnezeu şi- I putem sluji alegând 
să- i iubim pe alţii şi să le slujim (vezi Mosia 2:17; 
Moroni 7:45, 47- 48) 

9 3  Una dintre primele porunci date omului a fost 
aceea de a ţine sfântă ziua de sabat  Dumnezeu le 
porunceşte copiilor Săi să- L cinstească făcând voia Sa 
în locul celei personale în ziua de sabat, iar El promite 

mari binecuvântări celor care ţin sfântă ziua Sa (vezi 
Isaia 58:13- 14) 

9 4  Cele zece porunci sunt o parte esenţială a 
Evangheliei şi sunt principii eterne necesare pentru 
exaltarea noastră (vezi Exodul 20:3- 17)  Domnul i le- a 
revelat lui Moise în timpurile străvechi şi le- a declarat 
din nou în revelaţiile din zilele din urmă 

9 5  Poruncile lui Dumnezeu includ faptul de a ne ruga 
zilnic, de a studia cuvântul lui Dumnezeu, de a ne 
pocăi, de a ne supune legii castităţii, de a plăti o zeciu-
ială întreagă (vezi Maleahi 3:8- 10), de a posti (vezi 
Isaia 58:6- 7), de a- i ierta pe alţii (vezi D&L 64:9- 11), 
de a ţine Cuvântul de înţelepciune (vezi D&L 89:18- 
21) şi de a- i învăţa Evanghelia pe alţii (vezi Matei 
5:14- 16; D&L 18:15- 16) 
Referinţe suplimentare: Genesa 39:9; 2 Timotei 3:15- 17; Iacov 1:5- 6; 
2 Nefi 32:3; 2 Nefi 32:8- 9; Mosia 18:8- 10; Alma 39:9; 3 Nefi 18:15, 
 20- 21; D&L 58:42- 43; D&L 82:10

Subiecte pe aceeaşi temă: dobândirea cunoaşterii spirituale; ispăşirea 
lui Isus Hristos: pocăinţa; rânduielile şi legămintele
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Fragmente care cuprind doctrine
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Fragmente care cuprind doctrine ordonate în funcţie  
de subiect şi curs
Aceasta este o listă cu toate cele 100 de fragmente care cuprind doctrine ordonate în funcţie de subiect şi curs:

Subiect Vechiul Testament Noul Testament Cartea lui Mormon Doctrină şi legăminte şi 
Istoria Bisericii

Dobândirea cunoaşterii 
spirituale

Proverbele 3:5- 6
Isaia 5:20

Ioan 7:17;
1 Corinteni 2:5, 9- 11
2 Timotei 3:15- 17
Iacov 1:5- 6

2 Nefi 28:30
2 Nefi 32:3
2 Nefi 32:8- 9
Mosia 4:9
Eter 12:6
Moroni 10:4- 5

D&L 6:36.
D&L 8:2- 3
D&L 88:118

1. Dumnezeirea Evrei 12:9 2 Nefi 26:33
3 Nefi 11:10- 11
3 Nefi 12:48
3 Nefi 18:15, 20- 21

D&L 29:10- 11
D&L 130:22- 23

2. Planul salvării Moise 1:39
Avraam 3:22- 23
Genesa 1:26- 27
Iosua 24:15

Ioan 17:3
1 Corinteni 6:19- 20
1 Corinteni 15:20- 22
1 Corinteni 15:40- 42
1 Petru 4:6
Apocalipsa 20:12

2 Nefi 2:22- 25
2 Nefi 2:27

D&L 76:22- 24

3. Ispăşirea lui Isus 
Hristos

Isaia 1:18
Isaia 53:3- 5

Matei 11:28- 30
Luca 24:36- 39
Iacov 2:17- 18

Mosia 3:19
Alma 7:11- 13
Alma 34:9- 10
Helaman 5:12
Eter 12:27

D&L 18:10- 11
D&L 19:16- 19
D&L 58:42–43

4. Restaurarea Moise 7:18
Isaia 29:13- 14
Ezechiel 37:15- 17
Daniel 2:44

Faptele apostolilor 
3:19- 21
2 Tesaloniceni 2:1- 3

Joseph Smith – Istorie 
1:15- 20
D&L 1:30
D&L 135:3

5. Profeţii şi revelaţia Ieremia 1:4- 5
Ezechiel 3:16- 17
Amos 3:7

Ioan 15:16
Efeseni 2:19- 20
Efeseni 4:11- 14

D&L 1:37- 38
D&L 21:4- 6

6. Preoţia şi cheile 
preoţiei

Matei 16:15- 19 D&L 13:1
D&L 42:11
D&L 107:8
D&L 121:36, 41- 42

7. Rânduielile şi 
legămintele

Exodul 19:5- 6
Psalmii 24:3- 4

Ioan 3:5 Mosia 18:8- 10
3 Nefi 27:20

D&L 82:10
D&L 84:20- 22

8. Căsătoria şi familia Genesa 1:28
Genesa 2:24
Genesa 39:9
Maleahi 4:5- 6

1 Corinteni 11:11 Alma 39:9 D&L 49:15- 17
D&L 131:1- 4

9. Poruncile Exodul 20:3- 17
Isaia 58:6- 7
Isaia 58:13- 14
Maleahi 3:8- 10

Matei 5:14- 16
Matei 22:36- 39
Ioan 14:15

1 Nefi 3:7
Mosia 2:17
Mosia 2:41
Alma 41:10
Moroni 7:45, 47- 48

D&L 18:15- 16
D&L 64:9- 11
D&L 89:18–21



CUNOAŞTEREA DOCTRINELOR – DOCUMENT FUNDAMENTAL

25

Fragmente şi expresii cheie care cuprind doctrine
Aceasta este o listă cu toate cele 100 de fragmente 
care cuprind doctrine şi un scurt rezumat pentru 
 fiecare fragment 

Dobândirea cunoaşterii spirituale
Proverbele 3:5- 6 Încrede- te în Domnul din toată ini-
ma ta şi El îţi va netezi cărările 

Isaia 5:20 Vai de cei ce numesc răul bine şi binele rău 

Ioan 7:17 Faceţi voia lui Dumnezeu pentru a cunoaşte 
doctrina Sa 

1 Corinteni 2:5, 9- 11  Doar cu ajutorul Spiritului 
putem să cunoaştem lucrurile lui Dumnezeu 

2 Timotei 3:15- 17 Scripturile vă pot face înţelepţi întru 
salvare 

Iacov 1:5- 6 Dacă îţi lipseşte înţelepciunea, cere- o de la 
Dumnezeu 

2 Nefi 28:30 Dumnezeu oferă cunoaştere rând după 
rând 

2 Nefi 32:3 Dacă ne ospătăm din cuvintele lui Hristos, 
putem cunoaşte toate lucrurile pe care trebuie să le 
facem 

2 Nefi 32:8- 9 Dacă ne rugăm întotdeauna, Dumnezeu 
va sfinţi fapta noastră pentru binele sufletului nostru 

Mosia 4:9 Credeţi în Dumnezeu şi credeţi că El are 
toată înţelepciunea 

Eter 12:6 Mărturia vine după încercarea credinţei 

Moroni 10:4- 5 Duhul Sfânt revelează adevărul celor 
care I- l cer lui Dumnezeu cu intenţie adevărată 

DL 6:36  Întoarce- te către Hristos în fiecare gând 

D&L 8:2- 3 Duhul Sfânt vorbeşte minţii şi inimii 
noastre 

D&L 88:118 Căutaţi să învăţaţi prin studiu şi credinţă 

Subiecte doctrinare
1. Dumnezeirea
Evrei 12:9 Dumnezeu este Tatăl duhurilor noastre 

2 Nefi 26:33 Toţi sunt egali în faţa lui Dumnezeu 

3 Nefi 11:10- 11 Isus Hristos a făcut voia Tatălui în toate 
lucrurile 

3 Nefi 12:48 Isus Hristos ne invită să devenim perfecţi 

3 Nefi 18:15, 20- 21 Vegheaţi şi rugaţi- vă întotdeauna în 
numele lui Isus Hristos 

D&L 29:10- 11 Hristos va veni din nou cu putere şi 
slavă 

D&L 130:22- 23 Tatăl şi Fiul au trupuri din carne şi 
oase 

2. Planul salvării
Moise 1:39 Lucrarea şi slava lui Dumnezeu sunt de a 
realiza nemurirea şi viaţa veşnică a omului 

Avraam 3:22- 23 Avraam a fost ales înainte de a se 
naşte 

Genesa 1:26- 27 Dumnezeu l- a făcut pe om după 
chipul Său 

Iosua 24:15 Alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi 

Ioan 17:3 Viaţa veşnică înseamnă faptul de a- I cunoaş-
te pe Dumnezeu şi pe Isus Hristos 

1 Corinteni 6:19- 20  Trupul vostru este un templu 

1 Corinteni 15:20- 22  Toţi vor învia în Hristos 

1 Corinteni 15:40- 42  La înviere, vor exista trei grade 
de slavă 

1 Petru 4:6 Evanghelia este vestită celor morţi 

Apocalipsa 20:12 Fiecare om va sta înaintea lui 
Dumnezeu pentru a fi judecat 

2 Nefi 2:22- 25 Adam a căzut, ca oamenii să poată fi 

2 Nefi 2:27 Suntem liberi să alegem 

D&L 76:22- 24 Isus Hristos trăieşte şi El este Creatorul 
lumilor 

3. Ispăşirea lui Isus Hristos
Isaia 1:18 Dacă ne pocăim, păcatele noastre vor fi albe 
ca zăpada 

Isaia 53:3- 5 Isus Hristos a purtat durerile noastre şi a 
suferit pentru păcatele noastre 
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Matei 11:28- 30 Dacă venim la Isus Hristos, El ne va 
uşura poverile şi ne va da odihnă 

Luca 24:36- 39 Isus Hristos este o fiinţă înviată cu trup 
din carne şi oase 

Iacov 2:17- 18 Credinţa, dacă n- are fapte, este moartă 

Mosia 3:19 Înlăturaţi omul firesc şi deveniţi sfinţi prin 
intermediul ispăşirii 

Alma 7:11- 13 Isus Hristos a suferit durerile noastre şi a 
biruit păcatul şi moartea 

Alma 34:9- 10 Trebuie să aibă loc o ispăşire 

Helaman 5:12 Clădiţi- vă temelia pe Hristos 

Eter 12:27 Salvatorul poate face ca lucrurile slabe să 
devină puternice 

D&L 18:10- 11 Valoarea sufletelor este mare 

D&L 19:16- 19 Salvatorul a suferit pentru păcatele 
noastre pentru ca noi să ne putem pocăi 

D&L 58:42–43 Pentru a ne pocăi, trebuie să mărturi-
sim şi să abandonăm păcatul 

4. Restaurarea
Moise 7:18 Sion – o singură inimă şi un singur gând în 
dreptate

Isaia 29:13- 14 Restaurarea este o lucrare minunată şi 
un miracol 

Ezechiel 37:15- 17 Biblia şi Cartea lui Mormon sunt 
unite 

Daniel 2:44 Împărăţia lui Dumnezeu va dăinui pentru 
totdeauna 

Faptele apostolilor 3:19- 21 Petru a profeţit despre 
restaurare 

2 Tesaloniceni 2:1- 3 Apostazia a fost prezisă 

Joseph Smith – Istorie 1:15- 20 În Prima Viziune, 
Dumnezeu l- a chemat pe Joseph Smith să fie profet 

D&L 1:30  Singura Biserică adevărată şi vie

D&L 135:3 Joseph Smith a muncit pentru salvarea 
noastră 

5. Profeţii şi revelaţia
Ieremia 1:4- 5 Ieremia a fost prerânduit să fie profet 

Ezechiel 3:16- 17 Păzitorii Domnului avertizează în 
numele Său 

Amos 3:7 Dumnezeu Îşi descoperă taina Sa profeţilor 
Săi 

Ioan 15:16 Domnul alege şi rânduieşte apostoli şi 
profeţi 

Efeseni 2:19- 20 Biserica Domnului este întemeiată pe 
apostoli şi pe profeţi 

Efeseni 4:11- 14 Apostolii şi profeţii ajută la desăvârşi-
rea sfinţilor 

D&L 1:37- 38 Glasul Domnului şi cel al slujitorilor Săi 
este acelaşi lucru 

D&L 21:4- 6 Când acceptăm cuvintele profetului dând 
dovadă de răbdare şi credinţă, Dumnezeu risipeşte 
puterile întunericului 

6. Preoţia şi cheile preoţiei
Matei 16:15- 19 Isus Hristos a promis că avea să 
clădească Biserica Sa şi să confere cheile împărăţiei 

D&L 13:1 Cheile Preoţiei aaronice

D&L 42:11 Reprezentanţii Domnului trebuie chemaţi 
de către cel care are autoritate 

D&L 107:8 Autoritatea Preoţiei lui Melhisedec

D&L 121:36, 41- 42 Puterea preoţiei depinde de 
neprihănirea celui care o deţine 

7. Rânduielile şi legămintele
Exodul 19:5- 6 Păziţi legământul Meu şi veţi fi un neam 
sfânt 

Psalmii 24:3- 4 Pentru a sta demni în prezenţa Domnu-
lui, trebuie să avem mâini nevinovate şi inima curată 

Ioan 3:5 Trebuie să fim născuţi din apă şi din Spirit 
pentru a intra în împărăţia lui Dumnezeu 

Mosia 18:8- 10 Prin intermediul botezului, facem un 
legământ cu Dumnezeu 

3 Nefi 27:20 Fiţi botezaţi şi fiţi sfinţiţi primindu- L pe 
Duhul Sfânt 

D&L 82:10 Domnul este obligat atunci când noi facem 
ceea ce spune El 

D&L 84:20- 22 Puterea Divinităţii se manifestă în 
rânduielile preoţiei 
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8. Căsătoria şi familia
Genesa 1:28  Înmulţiţi- vă şi umpleţi pământul 

Genesa 2:24 Soţul şi soţia trebuie să fie una 

Genesa 39:9 Iosif s- a împotrivit ispitei 

Maleahi 4:5- 6 Ilie va întoarce inimile părinţilor şi 
inimile copiilor 

1 Corinteni 11:11  Doar împreună pot bărbatul şi 
femeia să împlinească planul Domnului 

Alma 39:9 Să nu te mai duci după poftele ochilor tăi 

D&L 49:15- 17 Căsătoria dintre un bărbat şi o femeie 
este rânduită de Dumnezeu 

D&L 131:1- 4 Noul şi nepieritorul legământ al 
căsătoriei

9. Poruncile
Exodul 20:3- 17 Dumnezeu a revelat cele zece porunci 

Isaia 58:6- 7 Postul ne ajută să dezlegăm lanţurile 
nedreptăţii, să uşurăm poverile grele şi să asigurăm 
cele necesare pentru cei săraci 

Isaia 58:13- 14 Sabatul este ziua sfântă a Domnului 

Maleahi 3:8- 10 Plata zeciuielii aduce binecuvântări 

Matei 5:14- 16 Tot aşa să lumineze şi lumina voastră, ca 
exemplu pentru alţii 

Matei 22:36- 39 Să iubeşti pe Domnul; să iubeşti pe 
aproapele tău 

Ioan 14:15 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele 

1 Nefi 3:7 Domnul pregăteşte o cale pentru ca noi să 
ne supunem poruncilor Lui 

Mosia 2:17 Când slujim celorlalţi, Îi slujim lui 
Dumnezeu 

Mosia 2:41 Supunerea aduce binecuvântări şi fericire 

Alma 41:10 Ticăloşia niciodată nu a fost fericire 

Moroni 7:45, 47- 48 Caritatea este dragostea pură a lui 
Hristos 

D&L 18:15- 16 Bucurie datorată faptului de a aduce 
suflete la Isus Hristos 

D&L 64:9- 11 Nouă ni se cere să- i iertăm pe toţi 
oamenii 

D&L 89:18- 21 Binecuvântări ale Cuvântului de 
înţelepciune 



Tabel pentru citirea din scripturi zilnic
ian. febr. mart. apr. mai iun. iul. aug. sept. oct. nov. dec.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31











































































































 Această declaraţie a fost citită de către preşedintele Gordon B. Hinckley ca parte a mesajului său din cadrul 
Adunării generale a Societăţii de Alinare din 23 septembrie 1995, desfăşurată în oraşul Salt Lake, Utah. 

  PRIMA PREŞEDINŢIE ŞI CONSILIUL CELOR DOISPREZECE APOSTOLI 
AI BISERICII LUI ISUS HRISTOS A S� NŢILOR DIN ZILELE DIN URMĂ    NOI, PRIMA PREŞEDINŢIE  şi Consiliul celor Doisprezece Apos-

toli ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfi nţilor din Zilele din Urmă, 
declarăm cu solemnitate căsătoria dintre un bărbat şi o femeie 
ca fi ind rânduită de Dumnezeu, familia fi ind esenţială pentru 
planul Creatorului cu privire la destinul etern al copiilor Lui.

   TOATE FIINŢELE UMANE  – bărbaţi şi femei – sunt făcute după 
chipul lui Dumnezeu. Fiecare este în spirit un fi u sau o fi ică 
iubită ai unor părinţi cereşti şi, datorită acestui lucru, fi ecare 
are o natură şi un destin divin. Faptul că o persoană este băr-
bat sau femeie reprezintă o caracteristică fundamentală pentru 
scopul şi identitatea individului în existenţa lui premuritoare, 
muritoare şi eternă.

   ÎN EXISTENŢA LOR PREMURITOARE,  fi ii şi fi icele de spirit L-au 
cunoscut şi L-au preaslăvit pe Dumnezeu ca Tatăl lor Etern 
şi au acceptat planul Lui prin care copiii Lui puteau obţine 
un trup fi zic ca să câştige experienţă pământească pentru a 
progresa către perfecţiune şi în fi nal, pentru a împlini destinul 
lor divin ca moştenitori ai vieţii eterne. Planul divin al fericirii 
face posibil ca relaţiile de familie să continue şi după moarte. 
Rânduielile şi legămintele sacre ce se fac în templele sfi nte dau 
posibilitatea fi ecărei persoane să se întoarcă în prezenţa lui 
Dumnezeu, iar familiilor lor să fi e unite pentru eternitate.

   PRIMA PORUNCĂ  pe care Dumnezeu a dat-o lui Adam şi Evei 
a fost cu privire la capacitatea lor de a deveni părinţi ca soţ şi 
soţie. Noi declarăm că porunca lui Dumnezeu către copiii Lui 
de a se înmulţi şi de a umple pământul este încă valabilă. De-
clarăm în continuare că Dumnezeu a poruncit ca sacrele puteri 
de procreare să fi e întrebuinţate numai între bărbat şi femeie, 
căsătoriţi legal ca soţ şi soţie.

   DECLARĂM  că viaţa pe pământ este creată prin îndrumare di-
vină. Noi afi rmăm că viaţa este sfântă şi că este importantă în 
planul etern al lui Dumnezeu. 

   SOŢUL ŞI SOŢIA  au o responsabilitate sacră, aceea de a se iubi 
şi de a se îngriji unul de celălalt şi de copiii lor. „Fiii sunt o 

moştenire de la Domnul” ( Psalmii 127:3 ). Părinţii au datoria 
sacră de a-şi creşte copiii cu dragoste şi dreptate, de a satisface 
nevoile lor fi zice şi spirituale, de a-i învăţa să se iubească şi să 
se slujească unul pe altul, să respecte poruncile lui Dumnezeu 
şi să respecte legile ţării în care sunt cetăţeni, oriunde ar trăi. 
Soţii şi soţiile – mamele şi taţii – vor fi  făcuţi răspunzători în fa-
ţa lui Dumnezeu pentru neîmplinirea acestor responsabilităţi.

   FAMILIA  este rânduită de Dumnezeu. Căsătoria dintre un bărbat 
şi o femeie este esenţială pentru planul Lui etern. Copiii au drep-
tul de a se naşte din părinţi căsătoriţi şi au dreptul de a fi  crescuţi 
de un tată şi o mamă care-şi onorează jurămintele căsătoriei cu 
toată fi delitatea. Fericirea în viaţa de familie poate fi  obţinută cel 
mai bine atunci când aceasta se bazează pe învăţăturile Dom-
nului Isus Hristos. Căsătoriile şi familiile reuşite sunt stabilite şi 
menţinute pe principiile credinţei, rugăciunii, pocăinţei, iertării, 
respectului, dragostei, milei, muncii şi ale activităţilor de recree-
re sănătoase. Planul divin pentru taţi este de a conduce familiile 
lor cu dragoste şi dreptate şi ei sunt răspunzători de satisfacerea 
nevoilor pentru viaţa şi protejarea familiilor lor. Mamele sunt în 
primul rând responsabile pentru îngrijirea copiilor. În aceste res-
ponsabilităţi sacre, taţii şi mamele sunt obligaţi să se ajute unul 
pe celălalt ca parteneri egali. Invaliditatea, moartea sau alte si-
tuaţii pot duce la adaptarea sau schimbarea rolurilor în familie. 
Rudele ar trebui să ofere ajutor atunci când este nevoie. 

   NOI LE AVERTIZĂM  pe acele persoane care încalcă legămintele 
castităţii, care abuzează de partener ori de copii sau care nu îşi 
îndeplinesc responsabilităţile faţă de familie, că vor da soco-
teală într-o bună zi în faţa lui Dumnezeu. Mai departe, aver-
tizăm că dezintegrarea familiei va aduce asupra persoanelor, 
comunităţilor şi naţiunilor nenorocirile prevestite de profeţii 
din vechime, precum şi de cei moderni. 

   FACEM UN APEL CĂTRE  toţi cetăţenii responsabili şi către gu-
vernanţii de pretutindeni, să promoveze acele măsuri menite 
să menţină şi să întărească familia ca unitate fundamentală 
a societăţii.   

 FAMILIA:
  O DECLARAŢIE 

OFICIALĂ CĂTRE LUME
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Obiectivul seminarelor și institutelor de religie
Scopul nostru este de a ajuta tinerii și tinerii adulți să înțeleagă și să se 
bizuie pe învățăturile și pe ispășirea lui Isus Hristos, să fie demni de 
binecuvântările din templu, să se pregătească ei înșiși și să- i pregătească pe 
membrii familiei lor și pe alții pentru viața eternă alături de Tatăl lor Ceresc.
Pentru a ajuta la îndeplinirea acestor țeluri din cadrul Obiectivului, 
învățătorii și cursanții din cadrul seminarelor și institutelor de religie sunt 
încurajați în mod concret să implementeze Principiile de bază privind 
predarea și învățarea din Evanghelie.

Învățătorii și cursanții trebuie:
• să predea și să învețe cu ajutorul Spiritului;
• să cultive o atmosferă de învățare în care să existe dragoste, respect și 

care să aibă un scop;
• să studieze scripturile zilnic și să citească lecția din manual;
• să înțeleagă contextul și conținutul scripturilor și cuvintelor profeților;
• să identifice, să înțeleagă, să simtă adevărul și importanța doctrinelor și 

principiilor Evangheliei și să le pună în practică;
• să explice, să împărtășească și să mărturisească despre doctrinele și 

principiile Evangheliei;
• să ajungă să- și însușească doctrina.


