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Cartea lui Mormon
O RELATARE SCRISÆ DE
MÂNA LUI MORMON
PE PLÆCI,
CONFORM PLÆCILOR LUI NEFI

De aceea, este o prescurtare a cronicii poporului lui Nefi øi, de
asemenea, a lamaniﬂilor — Scrisæ lamaniﬂilor, care sunt urmaøii
casei lui Israel; øi, de asemenea, iudeilor øi neamurilor—Scrisæ sub
formæ de poruncæ øi, de asemenea, prin spiritul profeﬂiei øi al
revelaﬂiei — Scrisæ øi pecetluitæ øi ascunsæ pentru Domnul pentru a
nu putea fi distrusæ—Sæ aparæ prin harul øi puterea lui Dumnezeu,
folosite în interpretarea ei — Pecetluitæ de mâna lui Moroni øi
ascunsæ pentru Domnul, sæ fie descoperitæ la timpul potrivit
prin intermediul neamurilor — Iar interpretarea ei, prin harul lui
Dumnezeu.
De asemenea, o prescurtare luatæ din Cartea lui Eter, care este o
cronicæ a poporului lui Iared, care a fost risipit atunci când Domnul
a încurcat limba oamenilor, când ei construiau un turn ca sæ ajungæ
la cer — Care aratæ urmaøilor casei lui Israel ce lucruri mæreﬂe a
fæcut Domnul pentru stræmoøii lor; øi ca ei sæ cunoascæ legæmintele
Domnului, cæ ei nu sunt alungaﬂi pentru totdeauna — Øi, de asemenea, pentru convingerea iudeilor øi a neamurilor cæ Isus este
Hristosul, Dumnezeul Veønic, care Se aratæ tuturor naﬂiunilor—
Øi acum, dacæ existæ erori, ele sunt greøelile oamenilor; de aceea, nu
condamnaﬂi lucrurile lui Dumnezeu, ca sæ fiﬂi gæsiﬂi færæ patæ la
scaunul de judecatæ al lui Hristos.

Traducere originalæ dupæ plæci, în limba englezæ
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INTRODUCERE
Cartea lui Mormon este un volum de scripturæ sfântæ comparabil
cu Biblia. Este o cronicæ a legæturilor lui Dumnezeu cu vechii
locuitori ai Americilor øi conﬂine plenitudinea nepieritoarei Evanghelii.
Cartea a fost scrisæ de mai mulﬂi profeﬂi din vechime prin spiritul
profeﬂiei øi al revelaﬂiei. Cuvintele lor, scrise pe plæci de aur, au
fost citate øi prescurtate de cætre un profet øi istoric numit Mormon.
Cronica relateazæ despre douæ mari civilizaﬂii. Una a venit din
Ierusalim în anul 600 î.H. øi dupæ aceea s-a separat în douæ neamuri
cunoscute sub numele de nefiﬂi øi lamaniﬂi. Cealaltæ a venit mult
mai devreme, pe vremea când Domnul a încurcat limbile la Turnul
Babel. Acest grup este cunoscut drept iarediﬂi. Dupæ mii de ani,
toﬂi au fost distruøi cu excepﬂia lamaniﬂilor øi ei sunt principalii
stræmoøi ai indienilor americani.
Evenimentul suprem consemnat în Cartea lui Mormon este
slujirea personalæ a Domnului Isus Hristos printre nefiﬂi, curând
dupæ învierea Sa. Cartea dezvæluie doctrinele Evangheliei, înfæﬂiøeazæ planul salværii øi spune oamenilor ce trebuie sæ facæ pentru a
câøtiga pace în aceastæ viaﬂæ øi mântuire veønicæ în viaﬂa viitoare.
Dupæ ce Mormon øi-a terminat scrierile, el a încredinﬂat relatarea
fiului sæu Moroni, care a adæugat câteva cuvinte de-ale sale øi a
ascuns plæcile pe dealul Cumora. La 21 septembrie 1823, acelaøi
Moroni, atunci o fiinﬂæ glorificatæ øi înviatæ, a apærut profetului
Joseph Smith øi l-a instruit cu privire la vechea cronicæ øi traducerea
sa în limba englezæ.
La timpul potrivit, plæcile i-au fost înmânate lui Joseph Smith,
care le-a tradus prin harul øi puterea lui Dumnezeu. Cronica este
acum publicatæ în multe limbi ca o nouæ øi suplimentaræ mærturie
cæ Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu cel Viu øi cæ toﬂi cei ce vor
veni la El øi se vor supune legilor øi rânduielilor Evangheliei Sale
pot fi salvaﬂi.
În legæturæ cu aceastæ cronicæ, profetul Joseph Smith a spus:
„Le-am spus fraﬂilor despre Cartea lui Mormon cæ este cea mai
corectæ carte de pe Pæmânt øi cheia de boltæ a religiei noastre øi cæ
omul va ajunge mai aproape de Dumnezeu supunându-se învæﬂæturii ei, decât a oricærei alte cærﬂi”.
Pe lângæ Joseph Smith, Domnul a mai læsat pe alﬂi unsprezece
sæ vadæ plæcile de aur øi sæ fie martori speciali ai adeværului øi ai
divinitæﬂii Cærﬂii lui Mormon. Mærturiile lor scrise sunt incluse aici
ca „Mærturia a trei martori” øi „Mærturia a opt martori”.
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Noi îi invitæm pe toﬂi oamenii de pretutindeni sæ citeascæ Cartea
lui Mormon, sæ chibzuiascæ în inimile lor mesajul pe care îl conﬂine
øi, dupæ aceea sæ-L întrebe pe Dumnezeu, Tatæl Veønic, în numele
lui Hristos, dacæ este adeværatæ cartea. Aceia care vor urma aceastæ
cale øi vor întreba cu credinﬂæ, vor obﬂine o mærturie despre
adeværul øi divinitatea ei prin puterea Duhului Sfânt. (Vezi
Moroni 10:3–5.)
Aceia care vor obﬂine aceasta mærturie divinæ de la Spiritul Sfânt
vor ajunge sæ cunoascæ, de asemenea, prin intermediul aceleiaøi
puteri, cæ Isus Hristos este Salvatorul lumii, cæ Joseph Smith este
revelatorul øi profetul Sæu din aceste ultime zile øi cæ Biserica lui
Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ este Împæræﬂia Domnului
întemeiatæ din nou pe pæmânt, pregætind a doua venire a lui
Mesia.
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MÆRTURIA A TREI MARTORI
Fie cunoscut tuturor naﬂiunilor, neamurilor, limbilor øi popoarelor la care va ajunge lucrarea cæ noi, prin harul lui Dumnezeu
Tatæl øi al Domnului nostru Isus Hristos, am væzut plæcile care
conﬂin aceastæ cronicæ, care este o cronicæ a poporului lui Nefi øi, de
asemenea, a lamaniﬂilor, fraﬂii lor øi, de asemenea, a poporului
lui Iared, care au venit din turnul despre care s-a vorbit. Øi, de
asemenea, noi øtim cæ au fost traduse prin harul øi puterea lui
Dumnezeu, cæci glasul Lui ne-a spus-o nouæ; de aceea, noi øtim cu
siguranﬂæ cæ aceastæ lucrare este adeværatæ. Øi noi, de asemenea,
mærturisim cæ am væzut inscripﬂiile care sunt pe plæci; øi ele ne-au
fost arætate prin puterea lui Dumnezeu øi nu a omului. Øi noi
declaræm în cuvinte chibzuite cæ un înger al lui Dumnezeu a
coborât din cer øi a adus øi a pus în faﬂa ochilor noøtri, astfel cæ noi
ne-am uitat øi am væzut plæcile øi inscripﬂiile de pe ele; øi noi øtim
cæ prin harul lui Dumnezeu Tatæl øi al Domnului nostru Isus
Hristos noi am væzut øi depunem mærturie cæ aceste lucruri sunt
adeværate. Øi este minunat în ochii noøtri. Cu toate acestea, glasul
Domnului ne-a poruncit sæ depunem mærturie despre aceasta; de
aceea, ca sæ ne supunem poruncii lui Dumnezeu, noi depunem
mærturie despre toate aceste lucruri. Øi noi øtim cæ, dacæ suntem
credincioøi lui Hristos, ne vom curæﬂa veømintele de sângele tuturor
oamenilor øi vom fi gæsiﬂi færæ patæ la scaunul de judecatæ al lui
Hristos øi vom locui veønic cu El în ceruri. Øi onoarea sæ fie a Tatælui,
øi a Fiului, øi a Duhului Sfânt, care este un Dumnezeu. Amin.
Oliver Cowdery
David Whitmer
Martin Harris
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MÆRTURIA A OPT MARTORI
Fie cunoscut tuturor naﬂiunilor, neamurilor, limbilor øi popoarelor la care va ajunge aceastæ carte cæ Joseph Smith Jr., traducætorul
acestei lucræri, ne-a arætat plæcile despre care s-a vorbit øi care se
aseamænæ cu aurul: øi atâtea foi câte numitul Smith a tradus, noi
cu adeværat le-am avut în mânæ; øi noi, de asemenea, am væzut
inscripﬂiile de pe ele, toate câte erau arætau ca lucru din vechime øi
de o lucræturæ neobiønuitæ. Øi despre aceasta noi depunem mærturie
în cuvinte chibzuite, cæ numitul Smith ni le-a arætat, cæci noi le-am
væzut øi le-am ridicat øi øtim cu siguranﬂæ cæ numitul Smith a
avut plæcile despre care am vorbit. Øi noi ne dæm numele lumii
întregi spre a mærturisi lumii ceea ce am væzut. Øi noi nu minﬂim,
Dumnezeu depunând mærturie despre aceasta.
Christian Whitmer
Jacob Whitmer
Peter Whitmer, Jun.
John Whitmer

Hiram Page
Joseph Smith, Sen.
Hyrum Smith
Samuel H. Smith
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MÆRTURIA PROFETULUI JOSEPH SMITH
Propriile cuvinte ale Profetului Joseph Smith despre apariﬂia
Cærﬂii lui Mormon sunt:
„În seara . . . de douæzeci øi unu septembrie [1823] . . . m-am
adresat în rugæciune øi implorare Atotputernicului Dumnezeu. . . .
În timp ce Îl chemam astfel pe Dumnezeu, am descoperit o
luminæ apærând în camera mea care a continuat sæ creascæ pânæ
când camera a fost mai luminoasæ decât ziua în amiaza-mare, când
imediat un personaj a apærut la marginea patului meu, stând în
aer, deoarece picioarele sale nu atingeau podeaua.
El purta o mantie amplæ, de un alb minunat. Era un alb care
întrecea orice væzusem vreodatæ pe pæmânt; øi nici nu cred cæ ceva
pe acest pæmânt ar putea fi fæcut sæ aparæ atât de extraordinar de
alb øi de strælucitor. Mâinile sale erau goale øi tot aøa erau øi
braﬂele sale, pânæ puﬂin mai sus de încheietura mâinii; tot asa erau
goale tælpile øi picioarele sale pânæ puﬂin mai sus de glezne. Capul
øi gâtul erau, de asemenea, descoperite. Am putut sæ descopær cæ
nu avea pe el alte haine decât aceastæ mantie, cæci aceasta era
deschisæ, astfel cæ i-am putut vedea pieptul.
Nu numai mantia sa era extraordinar de albæ, dar întreaga sa
persoanæ era glorioasæ, mai presus de orice descriere, øi înfæﬂiøarea
sa era într-adevær ca fulgerul. Camera era extrem de luminatæ, dar
nu atât de strælucitoare ca în imediata apropiere a persoanei sale.
Când m-am uitat întâi la el, mi-a fost teamæ; dar frica m-a pæræsit
de îndatæ.
El m-a chemat pe nume øi mi-a spus cæ era un mesager trimis la
mine din prezenﬂa lui Dumnezeu øi cæ numele lui era Moroni; cæ
Dumnezeu avea o lucrare pe care sæ o fac eu: øi cæ numele meu va
fi ﬂinut de bine øi de ræu printre toate naﬂiunile, neamurile øi
limbile, sau va fi pomenit øi de bine øi de ræu printre toate popoarele.
El a spus cæ a fost depozitatæ o carte, scrisæ pe plæci de aur,
cuprinzând o relatare despre foøtii locuitori ai acestui continent øi
despre originea lor. De asemenea, a spus cæ plenitudinea nepieritoarei Evanghelii este cuprinsæ în aceastæ carte, aøa cum a fost datæ
de cætre Salvator vechilor locuitori.
De asemenea, cæ erau douæ pietre montate în arcuri de argint —
øi aceste pietre, ataøate unei platoøe, constituiau ceea ce se numeøte
Urimul øi Tumimul—depozitate cu plæcile; øi posesiunea øi folosinﬂa
acestor pietre erau ceea ce fæceau „væzætorii” în vechime sau în
vremurile trecute; øi cæ Dumnezeu le pregætise în scopul traducerii cærﬂii.
* * * * * * *
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Din nou, el mi-a spus cæ atunci când voi primi acele plæci despre
care îmi vorbise — deoarece timpul când ele urmau sæ fie obﬂinute
nu era încæ împlinit — nu trebuie sæ le aræt nici unei persoane; nici
platoøa cu Urimul øi Tumimul; numai acelor persoane cærora
mi se va porunci sæ le aræt; dacæ voi face contrariul, voi fi distrus.
În timp ce el vorbea cu mine despre plæci, minﬂii mele i-a fost
dezvæluitæ o viziune, astfel încât am putut vedea locul în care
fuseseræ depozitate plæcile øi aceasta atât de clar øi de distinct,
încât am recunoscut locul atunci când l-am vizitat.
Dupæ aceastæ comunicare, am væzut cæ lumina din cameræ începe
sæ se strângæ imediat în jurul persoanei care îmi vorbise øi a
continuat tot aøa pânæ când camera a ræmas din nou în întuneric,
cu excepﬂia locului exact dimprejurul lui; când, dintr-o datæ, am
væzut cum s-a deschis o cale direct spre cer øi el s-a ridicat pânæ
când a dispærut cu totul øi camera a ræmas în întuneric aøa cum
fusese înainte ca aceastæ luminæ cereascæ sæ-øi fi fæcut apariﬂia.
Stæteam întins, meditând asupra acestei scene neobiønuite øi
minunându-mæ mult de ceea ce îmi fusese spus de acest mesager
extraordinar; atunci, în mijlocul meditaﬂiei mele, deodatæ, am descoperit cæ, din nou, camera începea sæ se lumineze øi, de parcæ ar fi fost
într-o clipæ, acelaøi mesager ceresc a fost din nou lângæ patul meu.
El a început, øi mi-a spus, din nou, exact aceleaøi lucruri pe care
le spusese la prima sa vizitæ, færæ cea mai micæ schimbare; dupæ ce
a terminat, el m-a informat despre marile judecæﬂi care aveau sæ
vinæ pe pæmânt, cu mari pustiiri prin foamete, sabie øi ciumæ; øi cæ
aceste amarnice judecæﬂi vor sosi pe pæmânt în aceastæ generaﬂie.
Dupæ ce a relatat aceste lucruri, s-a ridicat din nou, aøa cum fæcuse
øi mai înainte.
În acel moment, atât de profunde erau impresiile fæcute asupra
minﬂii mele, încât somnul îmi pæræsise ochii øi stæteam culcat,
copleøit de uimire de ceea ce væzusem øi auzisem. Dar cât de mare
mi-a fost surpriza, când l-am væzut, din nou, pe acelaøi mesager
lângæ patul meu øi l-am auzit spunând sau repetând aceleaøi
lucruri ca øi mai înainte; øi a adæugat un avertisment pentru mine,
spunându-mi cæ Satana va încerca sæ mæ ispiteascæ (din cauza
situaﬂiei særæcæcioase a familiei tatælui meu) sæ iau plæcile cu
scopul de a deveni bogat. Aceasta el mi-a interzis-o, spunându-mi
cæ nu trebuie sæ am în vedere nici un alt scop, atunci când primesc
plæcile, decât sæ-L slævesc pe Dumnezeu øi cæ nu trebuia sæ fiu
influenﬂat de nici un alt motiv, decât acela de a clædi împæræﬂia Lui;
altfel, eu nu voi putea sæ le primesc.
Dupæ aceastæ a treia vizitæ, el s-a ridicat din nou la cer ca øi mai
înainte øi am fost læsat, din nou, sæ meditez asupra ciudæﬂeniei
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evenimentelor prin care tocmai trecusem; aproape imediat dupæ
ce mesagerul ceresc se ridicase de lângæ mine pentru a treia oaræ,
cocoøul a cântat øi am væzut cæ se fæcea ziuæ, aøa cæ întrevederile
noastre trebuie sæ fi durat toatæ noaptea.
Curând dupæ aceea, m-am ridicat din pat øi, ca de obicei, m-am
dus la treburile mele zilnice; dar, încercând sæ lucrez ca în alte dæﬂi,
am gæsit cæ puterea mea era atât de epuizatæ încât eram incapabil
sæ fac ceva. Tatæl meu, care lucra împreunæ cu mine, a observat cæ
era ceva în neregulæ cu mine øi mi-a spus sæ mæ duc acasæ. Am
pornit cu intenﬂia de a merge acasæ; dar, încercând sæ trec peste
gardul câmpului unde eram, puterile m-au pæræsit complet øi am
cæzut neajutorat la pæmânt øi am fost, un timp, complet inconøtient.
Primul lucru, de care îmi amintesc, a fost un glas care-mi vorbea,
chemându-mæ pe nume. M-am uitat în sus øi l-am væzut pe acelaøi
mesager stând deasupra capului meu, înconjurat de luminæ ca øi mai
înainte. El mi-a relatat atunci, din nou, tot ce-mi povestise noaptea
anterioaræ øi mi-a poruncit sæ merg la tatæl meu øi sæ-i spun despre
viziunea pe care am avut-o øi despre poruncile pe care le primisem.
Am ascultat; m-am întors la tatæl meu pe câmp øi i-am repetat
toatæ întâmplarea. El mi-a ræspuns cæ aceasta era de la Dumnezeu
øi mi-a spus sæ merg øi sæ fac aøa cum mi-a poruncit mesagerul. Am
pæræsit câmpul øi m-am dus la locul unde mesagerul îmi spusese cæ
erau depozitate plæcile; øi, datoritæ claritæﬂii viziunii pe care o avusesem despre acesta, am cunoscut locul de îndatæ ce am ajuns acolo.
Aproape de satul Manchester, ﬂinutul Ontario din statul New
York, se aflæ un deal de mærime considerabilæ, øi cel mai înalt din
împrejurimi. Pe partea de vest a acestui deal, nu departe de vârf,
sub o piatræ de o mærime considerabilæ se aflau plæcile, depozitate
într-o cutie de piatræ. Aceastæ piatræ era groasæ øi rotunjitæ în
mijlocul pærﬂii superioare øi mai subﬂire pe margini, astfel încât
partea din mijloc era vizibilæ deasupra pæmântului, iar marginea
era acoperitæ, de jur împrejur, cu pæmânt.
Dupæ ce am îndepærtat pæmântul, mi-am procurat o pârghie pe
care am fixat-o sub marginea pietrei øi, cu puﬂin efort, am ridicat-o.
Am privit înæuntru øi acolo am væzut, într-adevær, plæcile, Urimul
øi Tumimul øi platoøa aøa cum declarase mesagerul. Cutia în care
se aflau ele era formatæ prin împreunarea pietrelor într-un fel de
ciment. Pe fundul cutiei se aflau douæ pietre aøezate transversal
faﬂæ de cutie øi pe aceste pietre erau aøezate plæcile øi celelalte
lucruri împreunæ cu ele.
Am încercat sæ le scot afaræ, dar mesagerul mi-a interzis øi am
fost înøtiinﬂat, din nou, cæ nu sosise încæ timpul pentru ca ele sæ
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aparæ øi nici nu va sosi decât peste patru ani de la acea datæ; dar
mi-a spus cæ va trebui sæ vin în acel loc exact peste un an de la acea
datæ øi cæ se va întâlni cu mine acolo øi cæ eu va trebui sæ continui
sæ fac astfel pânæ va veni vremea sæ obﬂin plæcile.
Ca urmare, dupæ cum mi-a fost poruncit, m-am dus la sfârøitul
fiecærui an øi, de fiecare datæ, am gæsit acolo pe acelaøi mesager øi,
la fiecare dintre întrevederile noastre, am primit instrucﬂiuni øi
informaﬂii de la el referitoare la ceea ce va face Domnul øi cum øi în
ce fel va trebui condusæ împæræﬂia Sa în zilele din urmæ.
* * * * * * *
În cele din urmæ, a venit timpul pentru a obﬂine plæcile, Urimul
øi Tumimul, øi platoøa. În a douæzeci øi doua zi a lui septembrie, o
mie opt sute douæzeci øi øapte, ducându-mæ, ca de obicei, la sfârøitul
unui alt an, la locul unde erau depozitate aceste lucruri, acelaøi
mesager ceresc mi le-a dat împreunæ cu aceastæ poruncæ: cæ eu va
trebui sæ fiu ræspunzætor pentru ele; dacæ le voi pierde prin nepæsare
sau prin neglijenﬂa mea de orice fel, voi fi nimicit; dar, dacæ voi
depune toate eforturile sæ le pæstrez pânæ când el, mesagerul, le va
cere înapoi, ele vor fi protejate.
Curând am aflat motivul pentru care primisem porunci atât de
stricte de a le pæstra în siguranﬂæ øi de ce mesagerul spusese cæ,
dupæ ce voi fi fæcut ceea ce mi s-a cerut, el le va cere înapoi. Pentru
cæ, imediat ce s-a aflat cæ plæcile erau în posesia mea, au fost
depuse cele mai înverøunate eforturi pentru a-mi fi luate. Orice
stratagemæ ce a putut fi inventatæ a fost folositæ în acest scop.
Persecuﬂia a devenit mai amaræ øi mai aspræ decât înainte øi mulﬂimi
mæ urmæreau sæ mi le ia, dacæ s-ar fi putut. Dar, prin înﬂelepciunea
lui Dumnezeu, ele au ræmas în siguranﬂæ în mâinile mele pânæ
când am împlinit prin ele ceea ce mi s-a cerut. Când, conform
înﬂelegerii, mesagerul mi le-a cerut înapoi eu i le-am dat; øi el le are
în grija sa pânæ în aceastæ zi, fiind cea de a doua zi a lunii mai, o
mie opt sute treizeci øi opt.”
Pentru înregistrarea completæ, vezi Joseph Smith — Istorie, în
Perla de mare preﬂ øi History of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints [Istoria Bisericii lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ], volumul 1, capitolele 1 pânæ la 6.
Aceastæ cronicæ stræveche a fost scoasæ din pæmânt, ca glasul
unui popor vorbind din ﬂærânæ, øi a fost tradusæ în vorbirea modernæ
prin harul øi prin puterea lui Dumnezeu aøa cum aratæ mærturiile
divine; a fost publicatæ pentru prima datæ în limba englezæ în anul
1830, sub titlul The Book of Mormon.
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O SCURTÆ EXPLICAﬁIE DESPRE

Cartea lui Mormon
Cartea lui Mormon este o cronicæ sfântæ despre popoarele vechii
Americi, care a fost gravatæ pe foi de metal. În carte se vorbeøte
despre patru feluri de plæci metalice:
1. Plæcile lui Nefi, care erau de douæ feluri: plæcile mici øi plæcile
mari. Primele erau dedicate în special lucrurilor spirituale, slujirii
øi învæﬂæturilor profeﬂilor, în timp ce celelalte se ocupau de
istoria secularæ a oamenilor despre care se vorbea (1 Nefi 9:2–4).
Totuøi, din timpul lui Mosia, plæcile mari includeau, de asemenea,
lucruri de importanﬂæ spiritualæ majoræ.
2. Plæcile lui Mormon, care conﬂin o prescurtare fæcutæ de Mormon
dupæ plæcile mari ale lui Nefi, cu multe comentarii. Aceste plæci
conﬂin, de asemenea, o continuare a istoriei fæcutæ de Mormon
øi adæugiri ale fiului sæu, Moroni.
3. Plæcile lui Eter, care prezintæ o istorie a iarediﬂilor. Aceastæ cronicæ
a fost prescurtatæ de Moroni, care a introdus comentariile sale
personale øi a încorporat cronica în istoria generalæ sub titlul de
„Cartea lui Eter”.
4. Plæcile de aramæ aduse de poporul lui Lehi de la Ierusalim în anul
600 î.H. Acestea conﬂineau „cele cinci cærﬂi ale lui Moise . . . Øi,
de asemenea, o cronicæ a Iudeilor de la începuturi . . . de la
începutul domniei lui Zedechia, regele Iudeii; øi, de asemenea,
profeﬂiile sfinﬂilor profeﬂi” (1 Nefi 5:11–13). Multe citate de pe
aceste plæci, care-i citeazæ pe Isaia øi pe alﬂi profeﬂi biblici øi
nebiblici, apar în Cartea lui Mormon.
Cartea lui Mormon cuprinde cincisprezece pærﬂi principale sau
diviziuni cunoscute, cu o singuræ excepﬂie, sub numele de cærﬂi,
fiecare numitæ dupæ principalul sæu autor. Prima porﬂiune (primele
øase cærﬂi, sfârøind cu Omni) este o traducere dupæ plæcile mici ale
lui Nefi. Între cærﬂile lui Omni øi a lui Mosia este o intercalare
numitæ Cuvintele lui Mormon. Aceastæ intercalare face o legæturæ
între cronica gravatæ pe plæcile mici øi prescurtarea lui Mormon
fæcutæ la plæcile mari.
Cea mai lungæ porﬂiune, de la Mosia la Mormon, capitolul 7
inclusiv, este o traducere a prescurtærii lui Mormon a plæcilor mari
ale lui Nefi. Porﬂiunea de încheiere din Mormon, capitolul 8 pânæ
la sfârøitul volumului, a fost gravatæ de Moroni, fiul lui Mormon,
care, dupæ ce a terminat cronica despre viaﬂa tatælui sæu, a fæcut o
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prescurtare a cronicii iarediﬂilor (denumitæ Cartea lui Eter) øi mai
târziu a adæugat pærﬂile cunoscute sub numele de Cartea lui Moroni.
În sau în jurul anului 421 d.H., Moroni, ultimul dintre profeﬂii øi
istoricii nefiﬂilor, a pecetluit cronica sfântæ øi a ascuns-o pentru
Domnul, sæ fie descoperitæ în ultimele zile, aøa cum a fost prezis prin
glasul lui Dumnezeu prin profeﬂii Sæi strævechi. În anul 1823, dupæ
naøterea lui Hristos, acelaøi Moroni, atunci o persoanæ înviatæ, l-a
vizitat pe profetul Joseph Smith øi mai târziu i-a înmânat plæcile
gravate.
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Prima Carte a lui Nefi
SLUJIREA ØI DOMNIA LUI

O

relatare a lui Lehi øi a nevestei lui, Saria, øi a celor patru fii ai
sæi care se numeau (începând cu cel mai mare) Laman,
Lemuel, Sam øi Nefi. Domnul îl avertizeazæ pe Lehi sæ plece din
ﬂara Ierusalimului, deoarece el profeﬂeøte poporului despre nedreptæﬂile lor, iar ei cautæ sæ-i distrugæ viaﬂa. El cælætoreøte trei zile
în pustiu împreunæ cu familia sa. Pentru obﬂinerea scrierilor
Iudeilor, Nefi îøi ia fraﬂii øi se reîntoarce în ﬂinutul Ierusalimului.
Relatarea suferinﬂelor lor. Ei le iau de neveste pe fiicele lui Ismael.
Ei îøi iau familiile øi pleacæ în pustiu. Suferinﬂele øi chinurile lor în
pustiu. Traseul cælætoriilor lor. Ei ajung la apele cele mari. Fraﬂii
lui Nefi se ræzvrætesc împotriva lui. El îi face de ruøine, apoi
construieøte o corabie. Ei dau acelui loc numele de Abundenﬂa. Ei
traverseazæ apele cele mari cætre un pæmânt al fægæduinﬂei øi apoi
mai departe. Aceasta este conform cu relatarea lui Nefi; sau, cu
alte cuvinte, eu, Nefi, am scris aceastæ cronicæ.
CAPITOLUL 1
Nefi începe cronica despre poporul
sæu — Lehi vede într-o viziune o
coloanæ de foc øi citeøte dintr-o
carte de profeﬂii — El Îl laudæ pe
Dumnezeu, prezice venirea lui
Mesia øi profeﬂeøte distrugerea
Ierusalimului — El este prigonit
de cætre iudei. Circa 600 î.H.

E

U, a Nefi, fiind næscut din
pærinﬂi de c seamæ, am fost
deci d instruit întrucâtva în toate
învæﬂæturile tatælui meu; øi væzând multe e suferinﬂe în cursul
zilelor mele, totuøi, fiind foarte
plæcut Domnului în toate zilele
b

[1 nefi]
1 1a gs Nefi, fiul lui Lehi.
b D&L 68:25, 28.
gs Pærinﬂi.
c Prov. 22:1.
d Enos 1:1;
Mosia 1:2–3.
gs Învæﬂa, învæﬂætor.

mele; da, având o mare cunoaøtere a bunætæﬂii øi f tainelor lui
Dumnezeu, de aceea, scriu o
g
cronicæ a întâmplærilor din
zilele mele.
2 Da, scriu o cronicæ în a limba
tatælui meu, care constæ din
învæﬂæturile iudeilor øi limba
egiptenilor.
3 Øi øtiu cæ scriu o cronicæ
a
adeværatæ; øi o scriu cu propria
mea mânæ; øi o fac dupæ cunoøtinﬂele mele.
4 Cæci s-a întâmplat la începutul a primului an al domniei lui
b
Zedechia, regele Iudeii (tatæl
meu, Lehi, locuind în c Ierusalim
în toate zilele sale); øi în acelaøi

e gs Adversitate.
f gs Tainele lui
Dumnezeu.
g gs Scripturi.
2 a Mosia 1:2–4;
Morm. 9:32–33.
3 a 1 Ne. 14:30;
Mosia 1:6;

Eter 5:1–3;
D&L 17:6.
4 a gs Cronologie—
598 î.H.
b 2 Cron. 36:10;
Ier. 52:3–5;
Omni 1:15.
c 1 Cron. 9:3.

1 Nefi 1:5–14

2

an mulﬂi d profeﬂi au venit, profeﬂind poporului cæ ei trebuie
sæ se pocæiascæ sau, dacæ nu,
marele oraø e Ierusalim trebuie
sæ fie distrus.
5 Prin urmare, s-a întâmplat
cæ tatæl meu, a Lehi, s-a dus sæ se
roage Domnului, da, chiar din
toatæ b inima sa, pentru poporul
sæu.
6 Øi s-a întâmplat cæ, pe când el
se ruga Domnului, a apærut o
a
coloanæ de foc øi s-a aøezat pe
o stâncæ în faﬂa lui; øi el a væzut
øi a auzit multe; øi, din cauza
lucrurilor pe care le-a væzut øi
le-a auzit, el s-a cutremurat øi a
tremurat nespus de mult.
7 Øi s-a întâmplat cæ el s-a reîntors la casa lui din Ierusalim; øi
s-a aruncat pe patul sæu, fiind
a
copleøit de Spirit øi de lucrurile
pe care le væzuse.
8 Øi fiind astfel copleøit de
Spirit, el a fost purtat într-o
a
viziune, încât chiar a b væzut
cerurile deschizându-se øi a
crezut cæ Îl vede pe Dumnezeu
øezând pe tronul Sæu, înconjurat
de nenumærate cete de îngeri
care cântau øi-L preamæreau pe
Dumnezeul lor.
9 Øi s-a întâmplat cæ el L-a
væzut pe Unul pogorându-se
4 d 2 Regi 17:13–15;
2 Cron. 36:15–16;
Ier. 7:25–26.
gs Profet.
e Ier. 26:18; 2 Ne. 1:4;
Hel. 8:20.
5 a gs Lehi, tatæl lui
Nefi.
b Iac. 5:16.
6 a Ex. 13:21;
Hel. 5:24, 43;
D&L 29:12;

din înaltul cerului øi a væzut cæ
a
strælucirea Lui era mai presus
decât cea a soarelui la amiazæ.
10 Øi el a væzut, de asemenea,
pe alﬂi a doisprezece care-L urmau, iar strælucirea lor era mai
presus decât a stelelor de pe cer.
11 Øi ei s-au pogorât øi s-au
dus pe faﬂa pæmântului; iar primul a înaintat øi a stat în faﬂa
tatælui meu øi i-a dat o a carte øi
i-a cerut s-o citeascæ.
12 Øi s-a întâmplat cæ, pe când
citea, el se umplea de a Spiritul
Domnului.
13 Øi el citea astfel: Vai, vai, de
Ierusalim, eu am væzut a lucrurile tale abominabile! Da, øi multe
lucruri a citit tatæl meu despre
b
Ierusalim — cæ va fi distrus cu
locuitorii lui cu tot; mulﬂi vor
pieri de sabie, iar mulﬂi vor fi
c
luaﬂi robi în Babilon.
14 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ ce
tatæl meu a citit øi a væzut multe
lucruri mari øi minunate, el a
exclamat multe lucruri cætre
Domnul; cum ar fi: Mari øi minunate sunt faptele Tale, o,
Doamne, Dumnezeule Atotputernic! Tronul Tæu este sus în
ceruri, iar puterea øi bunætatea
øi îndurarea Ta sunt peste toﬂi
locuitorii pæmântului; øi, pentru

JS—I 1:16.
7 a Dan. 10:8;
1 Ne. 17:47;
Moise 1:9–10;
JS—I 1:20.
8 a 1 Ne. 5:4.
gs Viziune.
b Ezec. 1:1;
Fapte 7:55–56;
1 Ne. 11:14;
Hel. 5:45–49;
D&L 137:1.

9a
10a
11a
12a
13a

JS—I 1:16–17.
gs Apostol.
Ezec. 2:9.
D&L 6:15.
2 Regi 24:18–20;
2 Cron. 36:14.
b 2 Regi 23:27; 24:2;
Ier. 13:13–14;
2 Ne. 1:4.
c 2 Regi 20:17–18;
2 Ne. 25:10;
Omni 1:15.

3

1 Nefi 1:15–2:1

cæ Tu eøti milos, Tu nu vei îngædui
ca acei ce a vin la Tine sæ piaræ!
15 Øi în acest fel a fost vorbirea
tatælui meu preaslævindu-L pe
Dumnezeul sæu; cæci sufletul
lui s-a bucurat, iar inima lui
toatæ era plinæ, datoritæ lucrurilor pe care le væzuse, da, pe care
Domnul i le arætase.
16 Øi acum, eu, Nefi, nu fac o
relatare completæ a lucrurilor
pe care tatæl meu le-a scris, cæci
el a scris multe lucruri pe care
el le-a væzut în viziuni øi în vise;
øi el, de asemenea, a scris multe
lucruri, pe care le-a a profeﬂit øi
le-a spus copiilor sæi, despre
care eu nu voi face o relatare
completæ.
17 Dar eu voi relata întâmplærile din zilele mele. Iatæ, eu
fac un a rezumat al b cronicii tatælui meu pe plæci, pe care eu
le-am fæcut cu mâinile mele; øi
astfel, dupæ ce voi rezuma cronica tatælui meu, voi relata propria
mea viaﬂæ.
18 De aceea, eu vreau ca voi sæ
øtiﬂi cæ dupæ ce Domnul a arætat
aøa de multe lucruri minunate
tatælui meu, Lehi, da, despre
a
distrugerea Ierusalimului, iatæ
cæ el a mers printre oameni øi a
început sæ b profeﬂeascæ øi sæ le
declare lucrurile pe care el le-a
væzut øi le-a auzit.
19 Øi s-a întâmplat cæ iudeii
øi-au a bætut joc de el din cauza
lucrurilor pe care el le-a mærtu14a Alma 5:33–36;
3 Ne. 9:14.
16a 1 Ne. 7:1.
17a 1 Ne. 9:2–5.
b 1 Ne. 6:1–3; 19:1–6;
2 Ne. 5:29–33;
D&L 10:38–46.

risit despre ei; cæci el într-adevær
a mærturisit despre ticæloøia øi
despre lucrurile lor abominabile;
øi a purtat mærturie cæ lucrurile
pe care el le-a væzut øi le-a auzit,
precum øi lucrurile pe care le-a
citit în carte, vorbesc limpede
despre venirea unui b Mesia øi
despre mântuirea lumii.
20 Øi, când iudeii au auzit
lucrurile acestea, s-au înfuriat
împotriva lui; da, la fel ca øi
împotriva profeﬂilor din vechime, pe care ei i-au a alungat, i-au
bætut cu pietre øi i-au ucis; øi, de
asemenea, i-au cæutat viaﬂa, ca
sæ i-o poatæ lua. Dar iatæ, eu,
Nefi, væ voi aræta cæ b îndurarea
blândæ a Domnului este asupra
tuturor celor pe care El i-a ales,
datoritæ credinﬂei lor pentru
a-i întæri, astfel încât sæ aibæ
puterea izbævirii.
CAPITOLUL 2
Lehi îøi duce familia în pustiu lângæ
Marea Roøie — Ei îøi pæræsesc averile—Lehi oferæ o jertfæ Domnului
øi îi învaﬂæ pe fiii sæi sæ ﬂinæ poruncile — Laman øi Lemuel cârtesc împotriva tatælui lor — Nefi
este supus øi se roagæ cu credinﬂæ;
Domnul vorbeøte cætre el øi el este
ales ca sæ-i conducæ pe fraﬂii sæi.
Circa 600 î.H.
Cæci iatæ, s-a întâmplat cæ
Domnul i-a vorbit tatælui meu,

18a 2 Ne. 25:9–10;
D&L 5:20.
b gs Profeﬂie, (a) profeﬂi.
19a 2 Cron. 36:15–16;
Ier. 25:4;
1 Ne. 2:13; 7:14.
b gs Mesia.

20a Hel. 13:24–26.
b Alma 34:38;
D&L 46:15.
gs Milostiv,
milostenie, milæ.

1 Nefi 2:2–13

4

da, chiar în vis, øi i-a spus:
Binecuvântat eøti tu, Lehi, datoritæ lucrurilor pe care le-ai
fæcut; øi pentru cæ tu ai fost credincios øi le-ai mærturisit acestor
oameni ceea ce ﬂi-am poruncit,
iatæ, ei cautæ sæ-ﬂi a ia viaﬂa.
2 Øi s-a întâmplat cæ Domnul
i-a a poruncit tatælui meu, chiar
într-un b vis, cæ el trebuie sæ-øi
c
ia familia øi sæ plece în pustiu.
3 Øi s-a întâmplat cæ el s-a
a
supus cuvântului Domnului øi
a fæcut aøa cum Domnul i-a
poruncit.
4 Øi s-a întâmplat cæ el a plecat
în pustiu. Øi øi-a pæræsit casa øi
ﬂara moøtenirii sale øi aurul
øi argintul øi lucrurile sale de
preﬂ øi nu a luat nimic cu el, în
afaræ de familia sa øi de provizii øi corturi øi a a plecat în
pustiu.
5 Øi a coborât pânæ la ﬂærmurile
care sunt aproape de Marea
Roøie; øi a cælætorit în pustiu pe
ﬂærmurile din apropierea a Mærii
Roøii; øi a cælætorit în pustiu
împreunæ cu familia sa, care
era compusæ din mama mea,
Saria, øi fraﬂii mei mai vârstnici,
b
Laman, Lemuel øi Sam.
6 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ ce a
cælætorit timp de trei zile prin
pustiu, øi-a aøezat cortul într-o
a
vale, lângæ apa unui râu.
7 Øi s-a întâmplat cæ a construit
un a altar din b pietre øi a oferit o
2 1a 1 Ne. 7:14.
2 a 1 Ne. 5:8; 17:44.
b gs Vis.
c Gen. 12:1;
2 Ne. 10:20;
Eter 1:42; Avr. 2:3.
3 a gs Supunere, supus,
(a) se supune.

jertfæ Domnului øi a c mulﬂumit
Domnului, Dumnezeului nostru.
8 Øi s-a întâmplat cæ el a dat
râului numele Laman øi acesta
se værsa în Marea Roøie; iar
valea se întindea pe locurile de
lângæ gura lui.
9 Iar când tatæl meu a væzut cæ
apele râului se værsau în Marea
Roøie, el i-a vorbit lui Laman,
spunându-i: O, dacæ tu ai putea
sæ fii asemenea acestui râu, curgând færæ oprire în albia tuturor
dreptæﬂilor!
10 Øi el, de asemenea, i-a vorbit
lui Lemuel: O, dacæ tu ai putea
sæ fii asemenea acestei væi, ferm
øi neclintit øi nemiøcat în ﬂinerea
poruncilor Domnului!
11 Acum, el a spus acestea din
cauza încæpæﬂânærii lui Laman
øi Lemuel; cæci iatæ, ei au a cârtit
mult împotriva b tatælui lor: cæ
el era un c vizionar øi cæ i-a scos
din Ierusalim, fæcându-i sæ-øi
pæræseascæ ﬂara moøtenirii lor,
precum øi aurul, argintul øi lucrurile lor de preﬂ, pentru ca sæ
piaræ în pustiu. Øi aceasta el a
fæcut-o, spuneau ei, din cauza
înflæcærærii nesæbuite a inimii lui.
12 Øi astfel, Laman øi Lemuel,
fiind cei mai în vârstæ, s-au
plâns împotriva tatælui lor. Øi ei
au cârtit pentru cæ n-au a cunoscut lucrærile Dumnezeului care
i-a fæcut.
13 Øi tot aøa, ei n-au crezut cæ

4 a 1 Ne. 10:4; 19:8.
5 a 1 Ne. 16:14;
D&L 17:1.
b gs Laman.
6 a 1 Ne. 9:1.
7 a Gen. 12:7–8;
Ex. 24:4; Avr. 2:17.
b Ex. 20:25;

Deut. 27:5–6.
c gs Recunoscætor,
recunoøtinﬂæ.
11a 1 Ne. 17:17.
gs (a) Murmura.
b Prov. 20:20.
c 1 Ne. 5:2–4.
12a Moise 4:6.

5

1 Nefi 2:14–24

Ierusalimul, acel oraø mare, putea sæ fie a distrus, dupæ cuvintele profeﬂilor. Øi ei erau asemenea
iudeilor din Ierusalim, care au
cæutat sæ-i ia viaﬂa tatælui meu.
14 Øi s-a întâmplat cæ tatæl
meu le-a vorbit în valea lui
Lemuel, cu a putere, fiind cuprins de Spirit, pânæ când trupurile lor s-au b cutremurat în
faﬂa lui. Øi el i-a amuﬂit pentru ca
ei sæ nu îndræzneascæ sæ se plângæ împotriva lui; de aceea ei au
fæcut aøa cum le-a poruncit el.
15 Iar tatæl meu a locuit într-un
cort.
16 Øi s-a întâmplat cæ eu, Nefi,
fiind foarte tânær øi totuøi mare
la trup øi totodatæ având mare
dorinﬂæ sæ cunosc a tainele lui
Dumnezeu, de aceea, L-am implorat pe Domnul; øi iatæ cæ El
m-a b vizitat øi mi-a c înmuiat inima într-atât, încât eu am d crezut
toate cuvintele care fuseseræ
spuse de e tatæl meu; prin urmare, nu m-am ræzvrætit împotriva
lui aøa cum au fæcut fraﬂii mei.
17 Iar eu am vorbit cætre Sam,
fæcându-i cunoscute lucrurile pe
care Domnul mi le-a transmis
prin Spiritul Lui Sfânt. Øi s-a
întâmplat cæ el a crezut cuvintele mele.
18 Dar iatæ, Laman øi Lemuel
n-au vrut sæ ﬂinæ seama de cu13a Ier. 13:14;
1 Ne. 1:13.
14a gs Putere.
b 1 Ne. 17:45.
16a gs Tainele lui
Dumnezeu.
b Ps. 8:4; Alma 17:10;
D&L 5:16.
gs Revelaﬂie.
c 1 Regi 18:37;
Alma 5:7.

vintele mele; øi eu, fiind a îndurerat din cauza împietririi inimii
lor, L-am implorat pe Domnul
pentru ei.
19 Øi s-a întâmplat cæ Domnul
mi-a vorbit astfel: Binecuvântat
eøti tu, Nefi, datoritæ a credinﬂei
tale, cæci tu M-ai cæutat pe Mine
cu sârguinﬂæ, cu umilinﬂa inimii.
20 Øi atât timp cât voi veﬂi ﬂine
poruncile Mele, veﬂi a prospera øi
veﬂi fi conduøi spre un b pæmânt
al fægæduinﬂei; da, øi anume un
pæmânt pe care Eu l-am pregætit
pentru voi; da, un pæmânt care
este ales mai presus de oricare
alt pæmânt.
21 Øi în mæsura în care fraﬂii
tæi se vor ræzvræti împotriva ta,
ei vor fi a alungaﬂi din prezenﬂa
Domnului.
22 Øi în mæsura în care vei ﬂine
poruncile Mele, tu vei fi fæcut
a
conducætor øi învæﬂætor peste
fraﬂii tæi.
23 Cæci iatæ, în ziua aceea în
care ei se vor ræzvræti împotriva
Mea, Eu îi voi a blestema chiar
cu un blestem dureros, iar ei nu
vor avea nici o putere asupra
seminﬂiei tale, afaræ de cazul cæ
ei se vor ræzvræti, de asemenea,
împotriva Mea.
24 Øi dacæ se va întâmpla ca
ei sæ se ræzvræteascæ împotriva
Mea, vor aduce a nenorocire asu-

d 1 Ne. 11:5.
e gs Tatæ muritor;
Profet.
18a Alma 31:24;
3 Ne. 7:16.
19a 1 Ne. 7:12; 15:11.
20a Ios. 1:7; 1 Ne. 4:14;
Mosia 1:7.
b Deut. 33:13–16;
1 Ne. 5:5; 7:13;
Moise 7:17–18.

21a
22a
23a
24a

gs Pæmântul
fægæduinﬂei.
2 Ne. 5:20–24;
Alma 9:13–15; 38:1.
Gen. 37:8–11;
1 Ne. 3:29.
Deut. 11:28;
1 Ne. 12:22–23;
D&L 41:1.
Ios. 23:13;
Jud. 2:22–23.
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pra seminﬂiei tale, ca sæ-i b aﬂâﬂe
pe ei pe cæile de aducere-aminte.
CAPITOLUL 3
Fiii lui Lehi se reîntorc la Ierusalim
ca sæ obﬂinæ plæcile de aramæ —
Laban refuzæ sæ cedeze plæcile —
Nefi îi îndeamnæ øi-i încurajeazæ
pe fraﬂii sæi — Laban le furæ averea
øi încearcæ sæ-i ucidæ — Laman øi
Lemuel îi lovesc pe Nefi øi pe Sam øi
sunt pedepsiﬂi de un înger. Circa
600–592 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ eu, Nefi,
m-am întors la cortul tatælui
meu dupæ ce am vorbit cu
Domnul.
2 Øi s-a întâmplat cæ el mi-a
vorbit, zicând: Iatæ, eu am visat
un a vis în care Domnul mi-a
poruncit ca tu øi fraﬂii tæi sæ væ
reîntoarceﬂi la Ierusalim.
3 Cæci iatæ, Laban are cronicile
iudeilor, precum øi o a genealogie a stræmoøilor mei, iar acestea
sunt gravate pe plæci de aramæ.
4 Prin urmare, Domnul mi-a
poruncit ca tu øi fraﬂii tæi sæ væ
duceﬂi la casa lui Laban øi sæ
cæutaﬂi cronicile øi sæ le aduceﬂi
încoace în pustiu.
5 Øi acum, iatæ cæ fraﬂii tæi
cârtesc, spunând cæ ceea ce eu
le-am cerut este un lucru greu;
d a r i a t æ , a c e a s t a n u l e-a m
cerut-o eu, ci este o poruncæ a
Domnului.
24b 2 Ne. 5:25.
3 2a gs Vis.
3 a 1 Ne. 5:14.
6 a gs Susﬂinerea
conducætorilor
Bisericii.
7 a 1 Sam. 17:32;

6 De aceea, mergi, fiul meu, øi
vei fi plæcut de Domnul pentru
cæ tu a nu ai cârtit.
7 Øi s-a întâmplat cæ eu, Nefi,
i-am spus tatælui meu: Mæ a voi
duce øi voi face lucrurile pe care
Domnul le-a poruncit, cæci eu
øtiu cæ Domnul nu dæ b porunci
copiilor oamenilor færæ sæ c pregæteascæ o cale pentru ei, ca ei
sæ îndeplineascæ lucrurile pe
care El le-a poruncit.
8 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când tatæl meu a auzit aceste
cuvinte, el s-a bucurat nespus,
cæci el a øtiut cæ eu fusesem
binecuvântat de Domnul.
9 Øi eu, Nefi, precum øi fraﬂii
mei, am fæcut cælætoria în pustiu, cu corturile, pânæ la ﬂinutul
Ierusalimului.
10 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când noi ne-am dus pânæ la
ﬂinutul Ierusalimului, eu øi fraﬂii
mei ne-am sfætuit unul cu altul.
11 Øi noi am a tras la sorﬂi—care
dintre noi sæ se ducæ la casa lui
Laban. Øi s-a întâmplat cæ sorﬂii
au cæzut pe Laman; øi Laman s-a
dus în casa lui Laban øi a vorbit
cu el în timp ce stætea în casa lui.
12 Øi el a cerut lui Laban cronicile care erau gravate pe plæcile
de aramæ øi care conﬂineau
a
genealogia tatælui meu.
13 Øi iatæ, s-a întâmplat cæ
Laban s-a înfuriat øi l-a alungat;
øi n-a vrut sæ recunoascæ faptul
cæ el avea cronicile. Prin urmare,

1 Regi 17:11–15.
gs Credinﬂæ;
Supunere, supus,
(a) se supune.
b gs Poruncile lui
Dumnezeu.
c Gen. 18:14;

Filip. 4:13;
1 Ne. 17:3, 50;
D&L 5:34.
11a Neemia 10:34;
Fapte 1:26.
12a 1 Ne. 3:3; 5:14.
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i-a spus: Iatæ, eøti un hoﬂ øi te
voi ucide.
14 Dar Laman a fugit de la el øi
ne-a povestit lucrurile pe care
Laban ni le-a fæcut. Øi noi ne-am
întristat nespus de tare, iar fraﬂii
mei erau cât pe ce sæ se reîntoarcæ la tatæl meu în pustiu.
15 Dar iatæ, eu le-am spus:
Aøa cum Domnul træieøte øi tot
aøa cum noi træim, nu ne vom
duce la tatæl nostru în pustiu
pânæ când nu vom îndeplini
ceea ce Domnul ne-a poruncit.
16 Prin urmare, sæ fim credincioøi în ﬂinerea poruncilor
Domnului; de aceea, sæ mergem
în ﬂara a moøtenirii tatælui nostru,
cæci, iatæ, el a læsat acolo aur øi
argint øi tot felul de bogæﬂii.
Øi toate acestea le-a fæcut din
b
porunca Domnului.
17 Cæci, el a øtiut cæ Ierusalimul
trebuie sæ fie a distrus din cauza
ticæloøiei poporului.
18 Cæci, iatæ, ei au a respins vorbele profeﬂilor. Øi atunci, dacæ
tatæl meu ar locui în ﬂaræ dupæ ce
i s-a b poruncit sæ fugæ de acolo,
iatæ, el, de asemenea, va pieri.
De aceea, el trebuie sæ fugæ din
ﬂaræ.
19 Øi iatæ, este în înﬂelepciunea
lui Dumnezeu cæ noi trebuie sæ
cæpætæm aceste a cronici pentru
ca sæ putem pæstra pentru copiii
noøtri limba stræmoøilor noøtri;
20 Øi, de asemenea, ca sæ a pæstræm pentru ei cuvintele spuse
de gura tuturor sfinﬂilor profeﬂi,
16a 1 Ne. 2:4.
b 1 Ne. 2:2; 4:34.
17a 2 Cron. 36:16–20;
Ier. 39:1–9;
1 Ne. 1:13.

care le-au fost date lor de cætre
Spiritul øi puterea lui Dumnezeu de la începutul lumii, chiar
pânæ acum.
21 Øi s-a întâmplat cæ vorbind
astfel, eu i-am convins pe fraﬂii
mei sæ fie credincioøi în ﬂinerea
poruncilor lui Dumnezeu.
22 Øi s-a întâmplat cæ noi ne-am
dus în ﬂara moøtenirii noastre
øi am adunat laolaltæ a aurul
nostru øi argintul nostru, øi
lucrurile noastre de preﬂ.
23 Øi dupæ ce am adunat aceste lucruri laolaltæ, ne-am dus
iaræøi la casa lui Laban.
24 Øi s-a întâmplat cæ noi ne-am
dus la Laban øi i-am spus cæ
dorim ca el sæ ne dea cronicile
care erau gravate pe a plæcile de
aramæ, pentru care noi îi vom
da aurul nostru øi argintul nostru, øi toate lucrurile noastre
de preﬂ.
25 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Laban a væzut avuﬂiile
noastre øi cæ ele erau nespus de
mari, le-a a dorit aøa de mult încât ne-a alungat øi a trimis pe
slujitorii lui sæ ne ucidæ, astfel
ca el sæ poatæ obﬂine avuﬂiile
noastre.
26 Øi s-a întâmplat cæ noi am
fugit de slujitorii lui Laban øi a
trebuit sæ læsæm în urmæ avuﬂia
noastræ øi aceasta a cæzut în
mâinile lui Laban.
27 Øi s-a întâmplat cæ noi am
fugit în pustiu, iar slujitorii lui
Laban nu ne-au ajuns din urmæ,

18a gs Ræzvrætire.
b 1 Ne. 16:8.
19a Omni 1:17;
Mosia 1:2–6.
20a gs Scripturi—

Scripturile vor fi
pæstrate.
22a 1 Ne. 2:4.
24a 1 Ne. 3:3.
25a gs (a) Râvni.
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iar noi ne-am ascuns în scobitura unei stânci.
28 Øi s-a întâmplat cæ Laman
s-a mâniat pe mine øi pe tatæl
meu; øi tot aøa øi Lemuel, pentru cæ el asculta de cuvintele
lui Laman. Øi atunci Laman øi
Lemuel au spus multe vorbe
a
grele cætre noi, fraﬂii lor mai tineri, øi ne-au lovit chiar cu bâta.
29 Øi s-a întâmplat cæ în timp
ce ne loveau cu bâta, iatæ, un
a
înger de-al Domnului a venit
øi s-a aøezat în faﬂa lor øi le-a
vorbit, zicând: De ce îl loviﬂi cu
bâta pe fratele vostru mai tânær?
Nu øtiﬂi cæ Domnul l-a ales ca sæ
fie b conducætor peste voi øi
aceasta din cauza nedreptæﬂilor
voastre? Iatæ, væ veﬂi duce iaræøi la Ierusalim, iar Domnul îl
va preda pe Laban în mâinile
voastre.
30 Øi, dupæ ce a îngerul ne-a
vorbit, a plecat.
31 Øi, dupæ ce îngerul a plecat,
Laman øi Lemuel au început iaræøi sæ a cârteascæ, spunând: Cum
este posibil ca Domnul sæ-l predea pe Laban în mâinile noastre? Iatæ, el este un om puternic
øi poate sæ comande cincizeci,
da, el poate chiar sæ ucidæ cincizeci; atunci, de ce nu øi pe noi?
CAPITOLUL 4
Nefi îl ucide pe Laban la porunca
Domnului øi capætæ plæcile de
aramæ printr-un øiretlic — Zoram
28a 1 Ne. 17:17–18.
29a 1 Ne. 4:3; 7:10.
gs Îngeri.
b 1 Ne. 2:22.
30a 1 Ne. 16:38.

hotæræøte sæ se alæture familiei lui
Lehi în pustiu. Circa 600–592 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ eu le-am
vorbit fraﬂilor mei, zicând: Sæ
mergem iaræøi în Ierusalim øi sæ
fim a credincioøi în ﬂinerea poruncilor Domnului; cæci, iatæ, El
este mai puternic decât tot pæmântul, atunci, de ce nu øi mai
b
puternic decât Laban øi decât
cei cincizeci ai lui, da, chiar øi
decât zecile de mii ale lui?
2 De aceea, sæ mergem; sæ
fim a puternici ca øi b Moise; cæci
el într-adevær a vorbit apelor
c
Mærii Roøii øi ele s-au despærﬂit
de o parte øi de alta, iar stræmoøii noøtri au trecut printre ele
eliberaﬂi din robie, pe pæmânt
uscat, iar armatele Faraonului
au venit dupæ ei øi s-au înecat în
apele Mærii Roøii.
3 Acum, iatæ, voi øtiﬂi cæ aceasta
este adeværat; øi voi øtiﬂi, de
asemenea, cæ un a înger a vorbit
cætre voi; prin urmare, puteﬂi voi
oare sæ væ îndoiﬂi? Sæ mergem.
Domnul este în putere sæ ne elibereze la fel ca øi pe stræmoøii
noøtri øi sæ-l distrugæ pe Laban
la fel ca øi pe Egipteni.
4 Øi atunci, când eu le-am spus
aceste cuvinte, ei mai erau încæ
furioøi øi au mai continuat încæ
sæ cârteascæ; totuøi, au venit
dupæ mine pânæ când am ajuns
în afara zidurilor Ierusalimului.
5 Øi era noapte; øi eu i-am fæcut
sæ se ascundæ în afara zidurilor.
Øi dupæ ce ei s-au ascuns, eu,

31a gs (a) Murmura.
4 1a gs Curaj, curajos;
Credinﬂæ.
b 1 Ne. 7:11–12.
2 a Deut. 11:8.

b gs Moise.
c Ex. 14:21;
1 Ne. 17:26;
Mosia 7:19.
3 a 1 Ne. 3:29–31; 7:10.
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Nefi, m-am strecurat în oraø øi
am înaintat cætre casa lui Laban.
6 Øi am fost a condus de Spirit,
b
neøtiind dinainte lucrurile pe
care trebuia sæ le fac.
7 Totuøi, am mers înainte øi,
când am ajuns aproape de casa
lui Laban, am væzut un om øi el
a cæzut la pæmânt în faﬂa mea
pentru cæ se îmbætase cu vin.
8 Øi atunci când m-am apropiat
de el am descoperit cæ era Laban.
9 Øi i-am zærit a sabia øi am
scos-o din teacæ; iar mânerul ei
era din aur pur, iar lucrætura ei
era nespus de finæ; øi am væzut
cæ lama ei era din cel mai preﬂios oﬂel.
10 Øi s-a întâmplat cæ am fost
a
constrâns de cætre Spirit sæ-l
ucid pe Laban; dar mi-am spus
în inima mea: Niciodatæ, în nici
o împrejurare, n-am værsat eu
sânge de om. Øi am øovæit øi am
dorit sæ nu-l ucid.
11 Iar Spiritul mi-a spus din
nou: Iatæ, a Domnul l-a dat pe
mâinile tale. Da, øi eu am øtiut,
de asemenea, cæ el a cæutat sæ-mi
ia viaﬂa; da, øi el n-a ascultat de
poruncile Domnului; øi el, de
asemenea, ne-a b luat averea.
12 Øi s-a întâmplat cæ Spiritul
mi-a spus iaræøi: Ucide-l, cæci
Domnul l-a dat pe mâinile tale;
13 Iatæ, Domnul îi a ucide pe
cei b ræi ca sæ îndeplineascæ ﬂelurile Sale drepte. Este c mai bine
6 a gs Duhul Sfânt;
Inspiraﬂie, a inspira.
b Evr. 11:8.
9 a 2 Ne. 5:14;
D&L 17:1.
10a Alma 14:11.
11a 1 Sam. 17:41–49.
b 1 Ne. 3:26.

ca un om sæ piaræ, decât ca un
neam sæ se rætæceascæ øi sæ piaræ
în necredinﬂæ.
14 Øi acum când eu, Nefi,
am auzit aceste cuvinte, mi-am
amintit de cuvintele Domnului
pe care El mi le-a spus în pustiu,
astfel: aAtât timp cât cei din seminﬂia ta Îmi vor ﬂine b poruncile,
ei vor c prospera pe d pæmântul
fægæduinﬂei.
15 Da, øi eu m-am gândit cæ ei
n-ar putea sæ pæstreze poruncile
Domnului dupæ legea lui Moise,
decât dacæ ar avea legea.
16 Øi eu am mai øtiut cæ a legea
era gravatæ pe plæcile de aramæ.
17 Øi din nou eu am øtiut cæ
Domnul l-a dat pe Laban pe
mâinile mele în scopul acesta—
pentru ca eu sæ obﬂin cronicile,
potrivit poruncilor Sale.
18 De aceea, am ascultat de
glasul Spiritului øi l-am apucat
pe Laban de pær øi i-am retezat
capul chiar cu a sabia lui.
19 Øi dupæ ce i-am retezat capul
chiar cu sabia lui, am luat
veømintele lui Laban øi le-am
pus pe trupul meu; da, fiecare
lucru în parte; øi m-am încins
cu armura lui.
20 Øi dupæ ce am fæcut toate
acestea, m-am dus dupæ tezaurul lui Laban. Øi, ducându-mæ
dupæ tezaurul lui Laban, iatæ,
l-am væzut pe a slujitorul lui
Laban care avea cheile tezauru-

13a 1 Ne. 17:33–38;
D&L 98:31–32.
b gs Ræutate, ræu.
c Alma 30:47.
14a Omni 1:6;
Mosia 2:22;
Eter 2:7–12.
b gs Poruncile lui

Dumnezeu.
c 1 Ne. 2:20.
d 1 Ne. 17:13–14;
Iacov 2:12.
16a gs Legea lui Moise.
18a 1 Sam. 17:51.
20a 2 Ne. 1:30.
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lui. Øi i-am poruncit, cu glasul
lui Laban, sæ meargæ cu mine la
tezaur.
21 Øi el a crezut cæ eu eram
stæpânul sæu, Laban, pentru
cæ el a væzut veømintele øi, de
asemenea, sabia cu care mæ
încinsesem.
22 Øi el mi-a vorbit despre
vârstnicii iudeilor, øtiind cæ
stæpânul sæu, Laban, fusese
noaptea printre aceøtia.
23 Øi i-am vorbit ca øi cum eu
aø fi fost Laban.
24 Øi i-am spus, de asemenea,
cæ trebuie sæ iau cu mine inscripﬂiile care erau fæcute pe
a
plæcile de aramæ øi sæ le duc
fraﬂilor mei mai vârstnici care
erau în afara zidurilor.
25 Øi i-am mai cerut sæ mæ
urmeze.
26 Øi el, crezând cæ vorbeam
despre fraﬂii din biserica øi cæ
eram într-adevær acel Laban pe
care îl ucisesem, m-a urmat.
27 Øi mi-a vorbit de multe
ori despre vârstnicii iudeilor
în timp ce mergeam cætre
fraﬂii mei care erau în afara
zidurilor.
28 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Laman m-a væzut, a fost
foarte înfricoøat øi, de asemenea, Lemuel øi Sam. Øi ei au
fugit de mine, cæci au crezut
cæ era Laban øi cæ el mæ ucisese
øi cæuta sæ le ia øi lor viaﬂa.
29 Øi s-a întâmplat cæ eu am
strigat dupæ ei øi ei m-au auzit;
øi au încetat sæ mai fugæ de
mine.
24a 1 Ne. 3:12, 19–24;
5:10–22.
31a Mosia 9:17;

30 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când slujitorul lui Laban i-a
væzut pe fraﬂii mei a început sæ
tremure øi era cât pe ce sæ fugæ
din faﬂa mea øi sæ se întoarcæ în
oraøul Ierusalim.
31 Øi acum eu, Nefi, fiind un
om mare de staturæ øi, de asemenea, primind multæ a putere
de la Domnul, l-am prins pe
slujitorul lui Laban øi l-am ﬂinut
sæ nu fugæ.
32 Øi s-a întâmplat cæ am vorbit cu el cæ, dacæ va asculta de
cuvintele mele, aøa cum Domnul træieøte øi tot aøa cum eu
træiesc, tot aøa, dacæ el va asculta
de cuvintele noastre, atunci noi
îi vom cruﬂa viaﬂa.
33 Øi i-am spus, chiar cu a juræmânt, cæ nu trebuie sæ se teamæ;
cæ va fi om liber la fel ca øi noi
dacæ va merge în pustiu împreunæ cu noi.
34 Øi i-am mai spus zicând:
Cu adeværat, Domnul ne-a a poruncit sæ facem acest lucru; øi
nu vom fi noi sârguincioøi în
ﬂinerea poruncilor Domnului?
De aceea, dacæ tu vei merge în
pustiu la tatæl meu, vei avea un
loc printre noi.
35 Øi s-a întâmplat cæ a Zoram a
prins curaj de la vorbele pe
care i le-am spus. Acum, numele
slujitorului era Zoram; øi el a
fægæduit sæ meargæ în pustiu la
tatæl nostru. Da, øi a mai fæcut
un juræmânt cætre noi, cæ va
ræmâne cu noi din acel moment.
36 Øi acum, noi doream ca el sæ
ræmânæ cu noi pentru ca iudeii

Alma 56:56.
33a gs Juræmânt.
34a 1 Ne. 2:2; 3:16.

35a 1 Ne. 16:7;
2 Ne. 5:5–6.
gs Zoram, zoramiﬂi.
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sæ nu øtie despre fuga noastræ în
pustiu, ca sæ nu ne urmæreascæ
øi sæ ne distrugæ.
37 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Zoram s-a legat cu a juræmânt în faﬂa noastræ, temerile
noastre au încetat.
38 Øi s-a întâmplat cæ noi
am luat plæcile de aramæ øi pe
slujitorul lui Laban, øi am
plecat în pustiu, øi am cælætorit
cætre cortul tatælui nostru.
CAPITOLUL 5
Saria se plânge de Lehi—Amândoi
se bucuræ de reîntoarcerea fiilor
lor — Ei oferæ jertfe — Plæcile de
aramæ conﬂin scrieri ale lui Moise
øi ale profeﬂilor—Plæcile îl aratæ pe
Lehi ca fiind un urmaø al lui Iosif—
Lehi profeﬂeøte despre seminﬂia sa
øi despre pæstrarea plæcilor. Circa
600–592 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ atunci când
am ajuns în pustiu la tatæl meu,
iatæ, el a fost copleøit de bucurie
øi, de asemenea, øi mama mea,
a
Saria, a fost foarte bucuroasæ,
cæci ea într-adevær jelise din
cauza noastræ.
2 Cæci ea a crezut cæ noi am
pierit în pustiu; øi s-a plâns de
tatæl meu, spunându-i cæ el era
un vizionar, astfel: Iatæ, tu
ne-ai condus sæ plecæm din ﬂara
moøtenirii noastre øi fiii mei
nu mai sunt, iar noi pierim în
pustiu.
37a Ios. 9:1–21; Ecl. 5:4.
gs Juræmânt.
5 1a gs Saria.
4 a 1 Ne. 2:11.

3 Øi în felul acesta s-a plâns
mama mea de tatæl meu.
4 Øi s-a întâmplat cæ tatæl meu
a vorbit cætre ea, zicând: Eu
øtiu cæ sunt un a vizionar; cæci
dacæ n-aø fi væzut lucrurile
lui Dumnezeu într-o b viziune,
atunci n-aø fi cunoscut bunætatea lui Dumnezeu, dar în
schimb, aø fi ræmas în Ierusalim øi aø fi pierit laolaltæ cu
fraﬂii mei.
5 Dar iatæ, eu am dobândit un
a
pæmânt al fægæduinﬂei, lucru
de care într-adevær mæ bucur;
da, øi b øtiu cæ Domnul îi va salva
pe fiii mei din mâinile lui Laban
øi îi va aduce înapoi la noi în
pustiu.
6 Øi în felul acesta a liniøtit-o
tatæl meu, Lehi, pe mama mea,
Saria, de grija pentru noi, în
timp ce noi cælætoream prin
pustiu pânæ la pæmântul Ierusalimului pentru a obﬂine cronica de la Iudei.
7 Øi când ne-am întors la cortul tatælui meu, iatæ cæ bucuria
lor a fost deplinæ, øi mama mea
s-a liniøtit.
8 Øi ea a vorbit, zicând: Acum
eu øtiu cu siguranﬂæ cæ Domnul
i-a a poruncit bærbatului meu
sæ fugæ în pustiu; da, øi eu,
de asemenea, øtiu cu siguranﬂæ
cæ Domnul i-a apærat pe fiii mei
øi i-a salvat din mâinile lui
Laban øi le-a dat puterea sæ
poatæ b înfæptui lucrul pe care
Domnul l-a poruncit lor. Øi
astfel a vorbit ea.

b 1 Ne. 1:8–13.
gs Viziune.
5 a 1 Ne. 2:20; 18:8, 22–23.
gs Pæmântul

fægæduinﬂei.
b gs Credinﬂæ.
8 a 1 Ne. 2:2.
b 1 Ne. 3:7.

1 Nefi 5:9–21
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9 Øi s-a întâmplat cæ ei s-au
bucurat foarte mult øi au oferit
a
jertfe øi daruri arse pentru
Domnul; øi i-au b mulﬂumit
Dumnezeului lui Israel.
10 Øi dupæ ce au adus mulﬂumiri Dumnezeului lui Israel,
tatæl meu, Lehi, a luat cronicile
care erau gravate pe a plæcile
de aramæ øi le-a cercetat de la
început.
11 Øi a væzut cæ ele cuprindeau
cele cinci a cærﬂi ale lui Moise,
care cuprind istoria creærii lumii
øi a lui Adam øi a Evei, care sunt
pærinﬂii noøtri cei dintâi;
12 Øi, de asemenea, o a cronicæ
a iudeilor de la începuturi, chiar
de la începutul domniei lui
Zedechia, regele Iudeii;
13 Øi, de asemenea, profeﬂiile
profeﬂilor celor sfinﬂi de la începuturi chiar pânæ la începutul
domniei lui a Zedechia; øi, de
asemenea, multe profeﬂii rostite
de gura lui b Ieremia.
14 Øi s-a întâmplat cæ tatæl
meu, Lehi, a mai gæsit pe a plæcile
de aramæ o genealogie a stræmoøilor sæi; prin urmare, el a
øtiut cæ era un descendent al lui
b
Iosif; da, chiar acel Iosif care era
fiul lui c Iacov, care a fost d vândut
în Egipt øi care a fost e apærat de
mâna Domnului, ca el sæ-l poatæ
salva pe tatæl sæu, Iacov, øi
9 a Mosia 2:3;
3 Ne. 9:19–20.
gs Legea lui Moise.
b gs Recunoscætor,
recunoøtinﬂæ.
10a 1 Ne. 4:24, 38; 13:23.
gs Plæcile de aramæ.
11a 1 Ne. 19:23.
gs Pentateuh.
12a 1 Cron. 9:1.
gs Scripturi.

toatæ casa lui de la pieire prin
înfometare.
15 Øi ei au fost, de asemenea,
a
scoøi din robie øi afaræ din
ﬂara Egiptului de cætre acelaøi
Dumnezeu care i-a apærat.
16 Øi astfel tatæl meu, Lehi, a
descoperit genealogia stræmoøilor sæi. Iar Laban era øi el un
descendent al lui a Iosif, prin
urmare, el øi stræmoøii lui au
pæstrat cronicile.
17 Øi acum, când tatæl meu a
væzut toate aceste lucruri, el
a fost cuprins de Spirit øi a
început sæ profeﬂeascæ despre
seminﬂia sa —
18 Precum cæ aceste plæci de
aramæ trebuie sæ ajungæ pânæ
la toate naﬂiunile, neamurile,
limbile øi popoarele care erau
din seminﬂia lui.
19 Øi atunci, el a spus cæ aceste
plæci de aramæ nu trebuie sæ
piaræ a niciodatæ; øi nici nu trebuie sæ se øteargæ odatæ cu trecerea
timpului. Øi el a profeﬂit multe
lucruri despre seminﬂia sa.
20 Øi s-a întâmplat cæ pânæ
acum eu øi tatæl meu am ﬂinut
poruncile pe care Domnul ni
le-a dat.
21 Øi noi am dobândit cronicile
aøa cum Domnul ne poruncise
øi le-am cercetat øi am aflat cæ
ele erau vrednice de dorit; da,

13a 2 Regi 24:18;
Ier. 37:1.
b Ezra 1:1;
Ier. 36:17–32;
1 Ne. 7:14; Hel. 8:20.
14a 1 Ne. 3:3, 12.
gs Plæcile de aramæ.
b 2 Ne. 3:4;
Alma 10:3.
gs Iosif, fiul lui
Iacov.

c gs Iacov, fiul lui
Isaac.
d Gen. 37:29–36.
e Gen. 45:4–5.
15a Ex. 13:17–18;
Amos 3:1–2;
1 Ne. 17:23–31;
D&L 103:16–18;
136:22.
16a 1 Ne. 6:2.
19a Alma 37:4–5.
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chiar de mare a valoare pentru
noi, încât puteam sæ b pæstræm
poruncile Domnului pentru
copiii noøtri.
22 Prin urmare, prin înﬂelepciunea Domnului le-am purtat
cu noi în timp ce cælætoream în
pustiu cætre pæmântul fægæduinﬂei.
CAPITOLUL 6
Nefi scrie despre lucrurile lui
Dumnezeu — Scopul lui Nefi este
sæ-i convingæ pe oameni sæ vinæ la
Dumnezeul lui Avraam øi sæ fie
salvaﬂi. Circa 600–592 î.H.
Øi acum, eu, Nefi, nu fac genealogia stræmoøilor mei în a aceastæ
parte a cronicii mele; øi nici altæ
datæ nu o voi face pe aceste
b
plæci pe care le scriu; pentru cæ
ea este datæ în cronica ce a fost
pæstratæ de cætre c tatæl meu;
prin urmare, n-o scriu în aceastæ
lucrare.
2 Cæci îmi este de ajuns sæ spun
cæ suntem urmaøii lui a Iosif.
3 Øi nu are nici o importanﬂæ
pentru mine sæ am grijæ sæ fac o
relatare completæ despre toate
lucrurile tatælui meu, pentru cæ
ele nu pot fi scrise pe a aceste
plæci, cæci eu doresc sæ am loc
pentru ca sæ pot scrie despre
lucrurile lui Dumnezeu.
4 Cæci deplina mea intenﬂie este
21a gs Scripturi—
Valoarea
scripturilor.
b 2 Ne. 25:26.
6 1a 2 Ne. 4:14–15.
b 1 Ne. 9:2.
c 1 Ne. 1:16–17;

sæ pot sæ-i a conving pe oameni
sæ b vinæ la Dumnezeul lui
Avraam, øi la Dumnezeul lui
Isaac, øi la Dumnezeul lui Iacov,
øi sæ fie salvaﬂi.
5 Prin urmare, lucrurile care
sunt a plæcute lumii nu le scriu,
ci numai lucrurile care sunt plæcute lui Dumnezeu, precum øi
acelora care nu sunt de-ai lumii.
6 Prin urmare, voi da poruncæ
celor din seminﬂia mea sæ nu
ocupe plæcile acestea cu lucruri
care nu sunt de preﬂ pentru
copiii oamenilor.
CAPITOLUL 7
Fiii lui Lehi se întorc la Ierusalim
øi îi invitæ pe Ismael øi pe casa lui
sæ meargæ cu ei în cælætoria lor —
Laman øi ceilalﬂi se revoltæ — Nefi
îi îndeamnæ pe fraﬂii lui sæ aibæ
credinﬂæ în Domnul—Ei îl leagæ cu
frânghii øi plænuiesc sæ-l distrugæ
— El este eliberat prin puterea
credinﬂei — Fraﬂii lui îi cer iertare
— Lehi øi tovaræøii lui oferæ jertfe
øi daruri arse. Circa 600–592 î.H.
Øi acum, eu aø vrea ca voi sæ øtiﬂi
cæ dupæ ce tatæl meu, Lehi, a
sfârøit a profeﬂiile despre seminﬂia lui, s-a întâmplat cæ Domnul
i-a vorbit din nou, spunându-i
cæ nu era potrivit pentru el,
Lehi, sæ-øi ia numai familia în
pustiu; ci fiii lui trebuia sæ

19:1–6.
2 a 1 Ne. 5:14–16.
3 a Iacov 7:27;
Iarom 1:2, 14;
Omni 1:30.
4 a Ioan 20:30–31.
Vezi pagina de

titlu a Cærﬂii lui
Mormon.
b 2 Ne. 9:41, 45, 51.
5 a 1 Tes. 2:4;
C. lui M. 1:4.
7 1a 1 Ne. 5:17–19.

1 Nefi 7:2–14
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ia b fiice ca c neveste, ca sæ poatæ
sæ creascæ seminﬂia lor pentru
Domnul, pe pæmântul fægæduinﬂei.
2 Øi s-a întâmplat cæ Domnul
i-a a poruncit lui ca eu, Nefi, øi
fraﬂii mei, sæ ne întoarcem iaræøi în ﬂara Ierusalimului øi sæ-i
aducem pe Ismael øi pe familia
lui în pustiu.
3 Øi s-a întâmplat cæ eu, Nefi,
am plecat a din nou în pustiu
împreunæ cu fraﬂii mei, îndreptându-ne spre Ierusalim.
4 Øi s-a întâmplat cæ ne-am dus
la casa lui Ismael øi am dobândit trecere în faﬂa lui Ismael
într-atât, încât i-am spus cuvintele Domnului.
5 Øi s-a întâmplat cæ Domnul
i-a înmuiat inima lui Ismael,
precum øi acelora din casa lui,
într-atât încât au fæcut cælætoria
cu noi în pustiu pânæ la cortul
tatælui nostru.
6 Øi s-a întâmplat cæ în timp ce
noi cælætoream prin pustiu, iatæ
cæ Laman øi Lemuel, øi douæ
dintre fiicele lui Ismael, øi cei
doi a fii ai lui Ismael øi familiile
lor s-au ræzvrætit împotriva
noastræ; da, împotriva mea,
Nefi, øi a lui Sam øi a tatælui lor,
Ismael, øi a nevestei lui, øi a
celorlalte trei fiice ale lui.
7 Øi s-a întâmplat cæ în ræzvrætirea lor, ei doreau sæ se reîntoarcæ în ﬂara Ierusalimului.
8 Øi acum eu, Nefi, fiind a întris1 b 1 Ne. 16:7.
c gs Cæsætorie,
(a) se cæsætori.
2 a 1 Ne. 16:7–8.
3 a 1 Ne. 3:2–3.
6 a 2 Ne. 4:10.
8 a Alma 31:2;

tat de împietrirea inimilor lor,
le-am vorbit, spunându-le, da,
chiar øi lui Laman øi lui Lemuel:
Iatæ, voi sunteﬂi fraﬂii mei mai
vârstnici; atunci, cum de sunteﬂi
aøa de împietriﬂi în inimile
voastre øi aøa de orbiﬂi în cugetul vostru, încât trebuie ca eu,
fratele vostru mai tânær, sæ væ
vorbesc, da, øi sæ fiu un exemplu pentru voi?
9 Cum de nu aﬂi ascultat de
cuvântul Domnului?
10 Cum de aﬂi a uitat cæ aﬂi
væzut un înger al Domnului?
11 Da, øi cum de aﬂi uitat ce
lucruri mari a fæcut Domnul
pentru noi, a salvându-ne din
mâinile lui Laban øi, de asemenea, pentru ca noi sæ obﬂinem
cronicile?
12 Da, øi cum de aﬂi uitat cæ
Domnul poate sæ facæ toate a lucrurile dupæ voinﬂa Sa pentru
copiii oamenilor, de va fi ca ei sæ
dovedeascæ b credinﬂæ în El? Prin
urmare, sæ fim credincioøi Lui.
13 Øi dacæ aøa se va întâmpla ca
noi sæ fim credincioøi Lui, atunci
vom obﬂine a pæmântul fægæduinﬂei; iar voi veﬂi øti cæ la timpul potrivit cuvântul Domnului
se va îndeplini în legæturæ cu
b
distrugerea Ierusalimului; cæci
toate lucrurile pe care Domnul
le-a cuvântat despre distrugerea
Ierusalimului trebuie sæ se îndeplineascæ.
14 Cæci, iatæ, Spiritul Domnu-

Moise 7:41.
10a Deut. 4:9;
1 Ne. 3:29; 4:3.
11a 1 Ne. 4.
12a 1 Ne. 17:50;
Alma 26:12.
b 1 Ne. 3:7; 15:11.

13a 1 Ne. 2:20.
gs Pæmântul
fægæduinﬂei.
b 2 Regi 25:1–21;
2 Ne. 6:8; 25:10;
Omni 1:15;
Hel. 8:20–21.
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1 Nefi 7:15–22

lui va înceta în curând sæ se
stræduie cu ei; cæci, iatæ, ei
i-au a respins pe profeﬂi, iar pe
b
Ieremia l-au aruncat în închisoare. Øi au cæutat sæ-i ia c viaﬂa
tatælui meu într-atât, încât ei
l-au alungat din ﬂaræ.
15 Acum, iatæ, væ spun vouæ
cæ, dacæ væ veﬂi reîntoarce la
Ierusalim, veﬂi pieri împreunæ
cu ei. Øi acum, dacæ voi aveﬂi de
ales, duceﬂi-væ în ﬂaræ øi aduceﬂi-væ aminte de vorbele pe
care vi le-am spus, anume cæ,
dacæ væ veﬂi duce, atunci øi voi
veﬂi pieri; cæci în felul acesta
m-a silit Spiritul Domnului sæ
væ vorbesc.
16 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când eu, Nefi, am spus aceste
cuvinte cætre fraﬂii mei, ei s-au
mâniat pe mine. Øi s-a întâmplat
cæ ei au pus mâinile pe mine,
cæci, iatæ, ei erau foarte mânioøi,
øi m-au a legat cu frânghii, întrucât cæutau sæ-mi ia viaﬂa øi
sæ mæ pæræseascæ în pustiu ca sæ
fiu sfâøiat de fiarele sælbatice.
17 Dar s-a întâmplat cæ m-am
rugat Domnului, zicând: O,
Doamne, pe mæsura credinﬂei
mele în Tine, vrei Tu sæ mæ
eliberezi din mâinile fraﬂilor mei;
da, dæ-mi chiar putere sæ a rup
aceste legæturi cu care sunt legat.
18 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când am spus aceste cuvinte,
iatæ, legæturile s-au desfæcut de
la mâinile øi picioarele mele, iar
eu am stat în faﬂa fraﬂilor mei øi
le-am vorbit din nou.
14a Ezec. 5:6;
1 Ne. 1:18–20; 2:13.
gs Ræzvrætire.
b Ier. 37:15–21.

c
16a
17a
19a

19 Øi s-a întâmplat cæ ei s-au
mâniat iar øi au încercat sæ
punæ mâinile pe mine; dar iatæ,
una dintre a fiicele lui Ismael,
da, øi, de asemenea, mama ei, øi
unul dintre fiii lui Ismael s-au
rugat de fraﬂii mei într-atât,
încât le-au înmuiat inimile; øi
au încetat sæ se mai stræduie
sæ-mi ia viaﬂa.
20 Øi s-a întâmplat cæ erau
întristaﬂi din cauza ticæloøiei lor
într-atât, încât s-au plecat în
faﬂa mea øi s-au pledat de mine
sæ-i iert pentru fapta pe care au
fæcut-o împotriva mea.
2 1 Ø i s-a î n t â m p l a t c æ e u
într-adevær i-am a iertat pentru
tot ceea ce au fæcut øi i-am îndemnat sæ se roage Domnului
Dumnezeului lor pentru iertare.
Øi s-a întâmplat cæ au fæcut aøa.
Øi dupæ ce au fæcut rugæciuni
cætre Domnul, am cælætorit
iaræøi pe drumul cætre cortul
tatælui nostru.
22 Øi s-a întâmplat cæ ne-am
întors la cortul tatælui nostru.
Øi, dupæ ce eu øi fraﬂii mei øi
toatæ casa lui Ismael ne-am
întors la cortul tatælui meu, ei
au dat a mulﬂumiri Domnului
Dumnezeului lor; øi au oferit
b
jertfe øi daruri arse pentru El.
CAPITOLUL 8
Lehi vede o viziune despre pomul
vieﬂii — El ia din fructul lui øi
doreøte ca øi familia sa sæ facæ la

1 Ne. 2:1.
1 Ne. 18:11–15.
Alma 14:26–28.
1 Ne. 16:7.

21a gs (a) Ierta.
22a gs Recunoscætor,
recunoøtinﬂæ.
b 1 Ne. 5:9.

1 Nefi 8:1–14
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fel—El vede o baræ de fier, o cærare
strâmtæ øi îngustæ øi o neguræ
de întuneric care-i înfæøoaræ pe
oameni — Saria, Nefi øi Sam iau
din fruct, dar Laman øi Lemuel
refuzæ. Circa 600–592 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ noi am
adunat laolaltæ toate felurile de
seminﬂe de toate soiurile, atât
de cereale de toate felurile, cât
øi seminﬂe de fructe de toate
felurile.
2 Øi s-a întâmplat cæ, în timp
ce tatæl meu se afla în pustiu, el
ne-a vorbit, zicând: Iatæ, eu am
a
visat un vis; sau cu alte cuvinte,
am væzut o b viziune.
3 Øi iatæ, datoritæ lucrului pe
care l-am væzut am motiv sæ
mæ bucur în Domnul pentru
a
Nefi øi pentru Sam; cæci eu am
motive sæ cred cæ ei, precum øi
mulﬂi din seminﬂia lor, vor fi
salvaﬂi.
4 Dar iatæ, a Laman øi Lemuel,
eu mæ tem nespus de mult din
cauza voastræ; cæci iatæ, mi s-a
pærut cæ am væzut în vis un
pustiu întunecat øi mohorât.
5 Øi s-a întâmplat cæ am væzut
un om, iar el era îmbræcat într-o
a
mantie albæ; øi a venit øi a stat
în faﬂa mea.
6 Øi s-a întâmplat cæ el mi-a
vorbit øi mi-a cerut sæ-l urmez.
7 Øi s-a întâmplat cæ, în timp ce
îl urmam, m-am væzut într-un
pustiu întunecat øi mohorât.
8 2a gs Vis; Revelaﬂie.
b 1 Ne. 10:17.
gs Viziune.
3 a 1 Ne. 8:14–18.
4 a 1 Ne. 8:35–36.
5 a JS—I 1:30–32.
8 a gs Milostiv,

8 Øi dupæ ce am cælætorit multe
ore în întuneric, am început
sæ mæ rog Domnului ca El sæ
aibæ a milæ de mine pe mæsura
blândeﬂii multelor Sale înduplecæri.
9 Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce
m-am rugat Domnului, am
væzut o a câmpie mare øi întinsæ.
10 Øi s-a întâmplat cæ am væzut
un a pom al cærui b fruct era
vrednic de dorit pentru a face pe
oricine fericit.
11 Øi s-a întâmplat cæ am mers
øi am luat din a fructul acela; øi
am væzut cæ era mai dulce decât
orice gustasem eu vreodatæ.
Da, øi am væzut cæ fructul acela
era alb, b mai alb decât orice alt
lucru alb am væzut vreodatæ.
12 Øi cum gustam din fructul
acela, el îmi umplea sufletul de
o a bucurie foarte mare; prin
urmare, am început sæ b doresc
ca øi familia mea sæ ia din el;
cæci am øtiut cæ el era vrednic
de c dorit mai presus decât orice
alt fruct.
13 Øi cum mi-am aruncat privirea împrejur, sperând poate
sæ-mi gæsesc familia, am væzut
un a râu cu apæ; øi el curgea øi
era aproape de pomul din fructele cæruia luasem.
14 Øi m-am uitat sæ væd din
ce parte curgea; øi i-am væzut
izvorul ceva mai departe; iar
la izvorul lui am væzut-o pe
mama voastræ, Saria, øi pe Sam,

milostenie, milæ.
9 a Mat. 13:38.
10a Gen. 2:9;
Apoc. 2:7; 22:2;
1 Ne. 11:4, 8–25.
gs Pomul vieﬂii.
b Alma 32:41–43.

11a
b
12a
b
c
13a

Alma 5:34.
1 Ne. 11:8.
gs Bucurie.
Alma 36:24.
1 Ne. 15:36.
1 Ne. 12:16–18;
15:26–29.
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øi pe Nefi; øi ei stæteau ca øi cum
nu øtiau încotro sæ meargæ.
15 Øi s-a întâmplat cæ le-am
fæcut un semn sæ vinæ; øi, de
asemenea, am strigat cætre ei cu
glas tare cæ trebuie sæ vinæ la
mine øi sæ ia din fructul care era
vrednic de dorit mai presus
decât orice alt fruct.
1 6 Ø i s-a î n t â m p l a t c æ a u
venit la mine øi au luat øi ei din
fruct.
17 Øi s-a întâmplat cæ am
dorit ca øi Laman øi Lemuel sæ
vinæ øi sæ ia din fruct; prin urmare, mi-am aruncat privirea
cætre izvorul râului sperând
sæ-i væd.
18 Øi s-a întâmplat cæ i-am
væzut, dar ei n-au vrut sæ a vinæ
øi sæ ia din fruct.
19 Øi am væzut o a baræ de fier øi
aceasta se întindea de-a lungul
malului râului øi ducea la
pomul lângæ care stæteam.
20 Øi am væzut, de asemenea,
o cærare a strâmtæ øi îngustæ care
mergea de-a lungul barei de fier
chiar pânæ la pomul lângæ care
stæteam; ea ducea pe lângæ
izvorul fântânii pânæ la o b câmpie mare øi întinsæ cât o lume
întreagæ.
21 Øi am væzut grupuri nenumærate de oameni, dintre care
mulﬂi se îngræmædeau ca sæ poatæ ajunge la a drumul ce ducea
la pomul lângæ care stæteam.
22 Øi s-a întâmplat cæ ei au
18a 2 Ne. 5:20–25.
19a Ps. 2:9; Apoc. 12:5;
jst, Apoc. 19:15;
1 Ne. 8:30; 11:25;
15:23–24.
20a Mat. 7:14;
2 Ne. 31:17–20.

b
21a
23a
24a
25a

pornit øi au început sæ meargæ
pe drumul care ducea la pom.
23 Øi s-a întâmplat cæ s-a læsat
o a neguræ de întuneric; da,
chiar o foarte mare neguræ de
întuneric, într-atât, încât cei care
au pornit pe acel drum øi-au
pierdut calea, s-au rætæcit øi au
fost pierduﬂi.
24 Øi s-a întâmplat cæ am væzut
pe alﬂii fæcându-øi drum înainte
øi au ajuns øi au apucat capætul
barei de fier; øi au înaintat prin
negura întunericului ﬂinânduse de bara de fier chiar pânæ
când au ajuns øi au luat din
a
fructul pomului.
25 Øi, dupæ ce luaseræ din
fructul pomului, øi-au aruncat
privirile împrejur, ca øi cum le
era a ruøine.
26 Øi mi-am aruncat privirile
împrejur øi am væzut pe partea
cealaltæ a râului cu apæ o clædire
mare øi a spaﬂioasæ; øi ea stætea
ca øi cum ar fi fost în aer, cu mult
deasupra pæmântului.
27 Øi era plinæ de oameni, tineri
øi bætrâni, bærbaﬂi øi femei; øi
îmbræcæmintea lor era foarte
frumoasæ; øi a atitudinea lor era
batjocoritoare øi arætau cu degetul pe cei care veniseræ øi luaseræ
din fruct.
28 Øi, dupæ ce au a gustat din
fruct, s-au b ruøinat din cauza
celor care îøi bæteau joc de ei; øi
au c pornit-o pe cæi nepermise øi
au fost pierduﬂi.

Mat. 13:38.
26a 1 Ne. 11:35–36; 12:18.
gs Cale.
27a gs Mândrie.
1 Ne. 12:17; 15:24.
28a 2 Pet. 2:19–22.
1 Ne. 8:10–12.
b Marcu 4:14–20; 8:38;
Rom. 1:16; 1 Tim. 1:8;
Luca 8:11–15;
Alma 46:21;
Ioan 12:42–43.
Morm. 8:38.
c gs Apostazie.

1 Nefi 8:29–9:2
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29 Øi acum eu, Nefi, nu spun
toate cuvintele tatælui meu.
30 Dar, ca sæ scriu mai pe scurt,
iatæ, el a væzut alte mulﬂimi
fæcându-øi drum înainte; øi au
venit, s-au apucat de capætul
a
barei de fier; øi øi-au fæcut drum
înainte, ﬂinându-se tot timpul
bine de bara de fier, pânæ când
au ajuns øi au cæzut jos øi au
luat din fructul pomului.
31 Øi a væzut, de asemenea, alte
a
mulﬂimi fæcându-øi drum cætre
clædirea aceea mare øi spaﬂioasæ.
32 Øi s-a întâmplat cæ mulﬂi
s-au înecat în adâncimile a fântânii; øi mulﬂi s-au pierdut din
vederea lui, rætæcindu-se pe
drumuri necunoscute.
33 Øi mare a fost mulﬂimea care
a intrat în acea clædire ciudatæ.
Øi dupæ ce au intrat în acea
clædire, ei au arætat cu degetul
cu a dispreﬂ cætre mine øi cætre
cei care, de asemenea, luau din
fruct; dar noi nu i-am luat în
seamæ.
34 Acestea sunt cuvintele tatælui meu: Cæci toﬂi cei care i-au
a
luat în seamæ au cæzut.
35 Iar a Laman øi Lemuel nu au
luat din fruct, a spus tatæl meu.
36 Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce
tatæl meu a spus toate cuvintele
despre visul sau viziunea sa,
cuvinte care erau multe la numær, el ne-a spus cæ, din cauza
lucrurilor pe care le-a væzut
într-o viziune, se temea foarte
tare pentru Laman øi Lemuel;
a

29a
30a
31a
32a
33a

1 Ne. 1:16–17.
1 Ne. 15:23–24.
Mat. 7:13.
1 Ne. 15:26–29.
gs (a) Persecuta,
persecuﬂie.

da, el se temea cæ ei vor fi alungaﬂi din prezenﬂa Domnului.
37 Øi atunci el i-a îndemnat,
cu toatæ simﬂirea unui a pærinte
blând, sæ asculte de cuvintele
lui, cæci poate Domnul va fi
milos cu ei øi nu-i va alunga;
da, tatæl meu le-a predicat lor.
38 Øi dupæ ce le-a predicat
øi le-a profeﬂit despre multe
lucruri, el le-a cerut sæ ﬂinæ poruncile Domnului; øi a încetat
sæ le mai vorbeascæ.
CAPITOLUL 9
Nefi face douæ rânduri de cronici—
Fiecare dintre ele poartæ numele
de plæcile lui Nefi — Plæcile cele
mai mari conﬂin o istorie secularæ;
plæcile cele mai mici se ocupæ mai
ales de lucruri sfinte. Circa 600–
592 î.H.
Øi pe toate lucrurile acestea le-a
væzut øi le-a auzit øi le-a spus
tatæl meu în timp ce el træia
într-un cort în a valea lui Lemuel,
precum øi mult mai multe lucruri care nu pot fi scrise pe
aceste plæci.
2 Øi acum, dupæ cum am vorbit
despre aceste plæci, iatæ, ele nu
sunt plæcile pe care fac o relatare
completæ a istoriei poporului
meu; cæci a plæcilor pe care fac o
relatare completæ a poporului
meu le-am dat numele de Nefi;
prin urmare, ele sunt numite
plæcile lui Nefi, dupæ propriul

34a Ex. 23:2.
35a 1 Ne. 8:17–18;
2 Ne. 5:19–24.
37a gs Familie; Pærinﬂi.
9 1a 1 Ne. 2:4–6, 8, 14–15;
16:6.

2 a 1 Ne. 19:2, 4;
Iacov 3:13–14;
C. lui M. 1:2–11;
D&L 10:38–40.
gs Plæci.
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meu nume; øi aceste plæci, de
asemenea, sunt numite plæcile
lui Nefi.
3 Cu toate acestea, eu am
primit poruncæ de la Domnul
sæ fac aceste plæci cu a scopul
special ca sæ existe o relatare
gravatæ despre b slujirea poporului meu.
4 Pe celelalte plæci trebuie sæ
fie gravatæ o relatare despre
domnia regilor øi despre ræzboaiele øi conflictele poporului
meu; prin urmare, aceste plæci
sunt în cea mai mare parte despre slujire; iar a celelalte plæci
sunt în cea mai mare parte despre domnia regilor øi despre
ræzboaiele øi conflictele poporului meu.
5 Prin urmare, Domnul mi-a
dat poruncæ sæ fac aceste plæci
pentru scopul Lui a înﬂelept, scop
pe care eu nu îl cunosc.
6 Dar Domnul a cunoaøte toate
lucrurile de la început; prin urmare, El pregæteøte o cale pentru
înfæptuirea tuturor lucrærilor
Sale printre copiii oamenilor;
cæci, iatæ, El are toatæ b puterea
pentru înfæptuirea tuturor cuvintelor Sale. Øi aøa este. Amin.
CAPITOLUL 10
Lehi prezice cæ Iudeii vor fi luaﬂi
în robie de babilonieni—El vorbeø3 a D&L 3:19.
b 1 Ne. 6:3.
4 a Iacov 1:2–4;
C. lui M. 1:10.
5 a 1 Ne. 19:3;
C. lui M. 1:7;
Alma 37:2, 12, 14.
6 a 2 Ne. 9:20; D&L 38:2;
Moise 1:6, 35.

te despre venirea printre iudei a
unui Mesia, Salvator øi Mântuitor
— Lehi vorbeøte øi despre venirea
aceluia care-L va boteza pe Mielul
lui Dumnezeu — Lehi vorbeøte despre moartea øi învierea lui Mesia
— El comparæ împræøtierea øi adunarea laolaltæ a Israelului cu un
mæslin—Nefi vorbeøte despre Fiul
lui Dumnezeu, despre darul Duhului Sfânt øi despre nevoia de
dreptate. Circa 600–592 î.H.
Øi acum eu, Nefi, încep sæ fac o
relatare pe a aceste plæci despre
faptele mele, domnia øi slujirea
mea; de aceea, ca sæ încep relatarea mea, trebuie sæ vorbesc cumva despre faptele tatælui meu
øi, de asemenea, despre cele ale
fraﬂilor mei.
2 Cæci iatæ, s-a întâmplat cæ
dupæ ce tatæl meu a terminat de
spus cuvintele despre a visul lui
øi, de asemenea, dupæ ce i-a îndemnat la devotament total, le-a
vorbit despre Iudei —
3 Precum cæ, dupæ ce ei vor fi
distruøi, chiar acel mare oraø al
a
Ierusalimului, øi, dupæ ce mulﬂi
vor fi b duøi robi în c Babilon, la
timpul ales de Domnul, ei se vor
d
reîntoarce, da, vor fi chiar aduøi
înapoi din robie; øi, dupæ ce ei
vor fi aduøi înapoi din robie, vor
pune din nou stæpânire peste
ﬂara moøtenirii lor.
4 Da, chiar la a øase sute de ani

gs Atotcunoscætor.
b Mat. 28:18.
10 1a 1 Ne. 9:1–5; 19:1–6;
Iacov 1:1–4.
2 a 1 Ne. 8.
3 a Est. 2:6; 2 Ne. 6:8;
Hel. 8:20–21.
b 2 Ne. 25:10.
gs Cronologie—

587 î.H.
c Ezec. 24:2;
1 Ne. 1:13; Omni
1:15.
d Ier. 29:10;
2 Ne. 6:8–9.
4 a 1 Ne. 19:8;
2 Ne. 25:19;
3 Ne. 1:1.

1 Nefi 10:5–14
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de când tatæl meu a pæræsit
Ierusalimul, un b profet va înælﬂa
Domnul Dumnezeu printre iudei — øi anume, chiar c Mesia
sau, cu alte cuvinte, un Salvator
al lumii.
5 Øi el a mai vorbit øi despre
profeﬂi, cât de mulﬂi a mærturisiseræ despre aceste lucruri privitoare la acest Mesia, despre care
el vorbise, sau acest Mântuitor
al lumii.
6 Prin urmare, toatæ omenirea
era într-o stare de a pierzanie øi
decædere øi aøa ar fi pentru totdeauna, dacæ nu ar avea nædejde
în acest Mântuitor.
7 Øi el a mai vorbit despre
un a profet care trebuia sæ vinæ
înaintea lui Mesia, pentru a
pregæti calea Domnului —
8 Da, chiar el trebuia sæ se ducæ
øi sæ strige în pustiu: a Pregætiﬂi
calea Domnului øi faceﬂi cærærile
Lui drepte; cæci printre voi este
Unul pe care voi nu-L cunoaøteﬂi; øi El este mai puternic decât
mine, cæci eu nici curelele încælﬂæmintei nu sunt vrednic sæ I le
dezleg. Øi tatæl meu a vorbit
mult despre acest lucru.
9 Øi tatæl meu a spus cæ el
va boteza în a Betabara, dincolo
de Iordan; øi a spus, de asemenea, cæ el va boteza cu apæ; øi
4 b 1 Ne. 22:20–21.
c gs Mesia.
5 a Iacov 7:11;
Mosia 13:33;
Hel. 8:19–24;
3 Ne. 20:23–24.
6 a gs Cæderea lui
Adam øi a Evei.
7 a 1 Ne. 11:27;
2 Ne. 31:4.
8 a Isa. 40:3; Mat. 3:1–3.
9 a Ioan 1:28.

anume cæ Îl va b boteza pe
Mesia cu apæ.
10 Øi dupæ ce L-a botezat pe
Mesia cu apæ, el trebuia sæ recunoascæ øi sæ depunæ mærturie
cæ el L-a botezat pe a Mielul lui
Dumnezeu care trebuia sæ ia
pæcatele lumii.
11 Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce
tatæl meu a spus aceste cuvinte,
el le-a vorbit fraﬂilor mei despre
Evanghelia care va fi propovæduitæ printre iudei, precum øi
despre a rætæcirea iudeilor în
b
necredinﬂæ. Øi dupæ ce ei Îl vor
fi c ucis pe Mesia, Cel care va
veni, øi dupæ ce va fi fost ucis,
El se va d scula din morﬂi øi se va
face cunoscut neamurilor prin
e
Duhul Sfânt.
12 Da, chiar, tatæl meu a vorbit
mult despre neamuri øi despre
casa lui Israel, precum cæ ei se
vor asemæna cu un a mæslin ale
cærui ramuri trebuie sæ fie rupte øi b împræøtiate pe toatæ faﬂa
pæmântului.
13 Prin urmare, el a spus cæ trebuie sæ fim conduøi cu toﬂii pe
a
pæmântul fægæduinﬂei pentru
îndeplinirea cuvântului Domnului, cæ noi trebuie sa fim împræøtiaﬂi pe toatæ faﬂa pæmântului.
14 Øi, dupæ ce casa lui Israel va
fi împræøtiatæ, ei vor fi a adunaﬂi

b gs Ioan Botezætorul.
10a gs Mielul lui
Dumnezeu.
11a Iacov 4:14–18.
b Morm. 5:14.
c gs Isus Hristos;
Ræstignire.
d gs Înviere.
e gs Duhul Sfânt.
12a Gen. 49:22–26;
1 Ne. 15:12;
2 Ne. 3:4–5;

Iacov 5; 6:1–7.
gs Mæslin;
Via Domnului.
b 1 Ne. 22:3–8.
gs Israel—
Împræøtierea
Israelului.
13a 1 Ne. 2:20.
gs Pæmântul
fægæduinﬂei.
14a gs Israel—Adunarea
lui Israel.
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iaræøi laolaltæ; sau, în sfârøit,
dupæ ce b neamurile au primit
plenitudinea Evangheliei, ramurile naturale ale c mæslinului,
sau ræmæøiﬂele casei lui Israel,
vor fi altoite sau vor ajunge
la cunoaøterea lui Mesia cel
Adeværat, Domnul lor øi Mântuitorul lor.
15 Øi în acest fel de vorbire a
profeﬂit tatæl meu øi le-a vorbit
fraﬂilor mei mult mai multe lucruri pe care nu le scriu în cartea
aceasta; pentru cæ am scris în
a
cealaltæ carte a mea atât de multe câte mi s-au pærut potrivite.
16 Øi toate aceste lucruri despre
care am vorbit s-au întâmplat în
timp ce tatæl meu træia într-un
cort în valea lui Lemuel.
17 Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce
eu, Nefi, auzind toate a cuvintele
tatælui meu despre lucrurile pe
care le-a væzut într-o b viziune,
precum øi lucrurile pe care le-a
cuvântat prin puterea Duhului
Sfânt, putere pe care a cæpætat-o
prin credinﬂæ în Fiul lui Dumnezeu — iar Fiul lui Dumnezeu
era c Mesia care trebuia sæ vinæ—
eu, Nefi, am fost, de asemenea,
dornic sæ pot vedea, auzi øi
cunoaøte aceste lucruri prin
puterea Duhului Sfânt, care este
d
darul lui Dumnezeu cætre toﬂi
aceia care Îl cautæ cu e sârguinﬂæ
atât în timpurile f vechi, cât øi
14b 1 Ne. 13:42;
D&L 14:10.
c Iacov 5:8, 52, 54, 60,
68.
15a 1 Ne. 1:16–17.
17a Enos 1:3; Alma 36:17.
b 1 Ne. 8:2.
c gs Mesia.
d gs Duhul Sfânt.

atunci când El Însuøi se va aræta
copiilor oamenilor.
18 Cæci El este a acelaøi ieri, astæzi øi în vecii vecilor; iar calea
este pregætitæ pentru toﬂi oamenii de la întemeierea lumii, dacæ
aøa le este menit sæ se pocæiascæ
øi sæ vinæ la El.
19 Pentru cæ cel care cautæ cu
sârguinﬂæ va gæsi; iar a tainele lui
Dumnezeu le vor fi dezvæluite
lor prin puterea b Duhului Sfânt,
în timpurile de acum, la fel ca
în timpurile din vechime, la fel
ca în timpurile care vor veni;
prin urmare, c calea Domnului
este un cerc veønic.
20 De aceea aminteøte-ﬂi, o
omule, cæ pentru toate faptele
tale vei fi adus la a judecatæ.
21 Prin urmare, dacæ ai ales
sæ faci ticæloøii în zilele tale de
a
încercare, atunci vei fi gæsit
b
necurat în faﬂa scaunului de
judecatæ al lui Dumnezeu; øi nici
un lucru necurat nu poate locui
cu Dumnezeu; prin urmare,
va trebui sæ fii alungat pentru
totdeauna.
22 Iar Duhul Sfânt mi-a dat
autoritate ca sæ spun aceste
lucruri øi sæ nu le tægæduiesc.
CAPITOLUL 11
Nefi vede Spiritul Domnului øi i
se aratæ în viziune pomul vieﬂii —

e Moro. 10:4–5, 7, 19.
f D&L 20:26.
18a Evr. 13:8; Morm. 9:9;
D&L 20:12.
gs Dumnezeu,
divinitate.
19a gs Tainele lui
Dumnezeu.
b gs Duhul Sfânt.

c Alma 7:20;
D&L 3:2; 35:1.
20a Ecl. 12:14; 2 Ne. 9:46.
gs Judecatæ, ultima.
21a Alma 34:32–35.
b 1 Cor. 6:9–10;
3 Ne. 27:19;
D&L 76:50–62;
Moise 6:57.
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El o vede pe mama Fiului lui Dumnezeu øi aflæ despre pogorârea lui
Dumnezeu — El vede botezul, slujirea øi ræstignirea Mielului lui
Dumnezeu—El vede, de asemenea,
chemarea øi slujirea celor Doisprezece Apostoli ai Mielului. Circa
600–592 î.H.
Cæci, s-a întâmplat cæ, dupæ ce
am dorit sæ cunosc lucrurile pe
care tatæl meu le væzuse øi crezând cæ Domnul putea sæ mi le
facæ øi mie cunoscute, aøa cum
stæteam a cumpænind în inima
mea, am fost b purtat în Spiritul
Domnului, da, pe un c munte
foarte înalt pe care nu-l væzusem
niciodatæ pânæ atunci øi pe care
niciodatæ pânæ atunci nu pusesem piciorul.
2 Iar Spiritul mi-a spus: Iatæ, ce
doreøti tu?
3 Iar eu am spus: Doresc sæ
væd lucrurile pe care tatæl meu
le-a a væzut.
4 Iar Spiritul mi-a spus: Crezi
cæ tatæl tæu a væzut a pomul
despre care a vorbit?
5 Iar eu am spus: Da, Tu øtii cæ
eu a cred toate cuvintele tatælui
meu.
6 Øi atunci când am spus aceste
cuvinte, Spiritul a strigat cu glas
tare astfel: Osana Domnului,
Dumnezeului Cel Prea Înalt;
cæci El este Dumnezeu peste tot
a
pæmântul, da, chiar mai presus
11 1a D&L 76:19.
gs (a) Cugeta.
b 2 Cor. 12:1–4;
Apoc. 21:10;
2 Ne. 4:25; Moise 1:1.
c Deut. 10:1; Eter 3:1.
3 a 1 Ne. 8:2–34.

de orice. Øi binecuvântat eøti
tu, Nefi, cæci tu b crezi în Fiul
Dumnezeului Cel Prea Înalt;
prin urmare, vei vedea lucrurile
pe care le-ai dorit.
7 Øi iatæ, acest lucru îﬂi va fi
dat ca un a semn cæ, dupæ ce ai
væzut pomul care purta fructul
pe care tatæl tæu l-a gustat, vei
vedea, de asemenea, un Om pogorându-se din cer øi vei depune
mærturie despre El; øi dupæ ce
vei depune mærturie despre
El, vei mai b depune mærturie cæ
El este Fiul lui Dumnezeu.
8 Øi s-a întâmplat cæ Spiritul
mi-a spus: Priveøte! Øi eu am
privit øi am væzut un pom; øi el
era la fel ca a pomul pe care îl
væzuse tatæl meu; iar frumuseﬂea lui era mult mai presus, da,
depæøind orice frumuseﬂe; iar
b
albul lui depæøea albul zæpezii
troienite.
9 Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce
am væzut pomul, am spus cætre
Spirit: Væd cæ Tu mi-ai arætat
pomul care este mai de a preﬂ
decât orice.
10 Iar El mi-a spus: Ce
doreøti?
11 Iar eu I-am spus: Sæ cunosc
a
înﬂelesul tuturor acestora —
cæci eu I-am vorbit aøa cum
vorbeøte un om; cæci am væzut
cæ avea b înfæﬂiøarea unui om; øi
cu toate acestea am øtiut cæ
era Spiritul Domnului; iar El

4 a 1 Ne. 8:10–12;
15:21–22.
5 a 1 Ne. 2:16.
6 a Ex. 9:29; 2 Ne. 29:7;
3 Ne. 11:14;
Moise 6:44.
b gs (a) Crede.

7 a gs Semn.
b gs Mærturie.
8 a 1 Ne. 8:10.
b 1 Ne. 8:11.
9 a 1 Ne. 11:22–25.
11a Gen. 40:8.
b Eter 3:15–16.
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mi-a vorbit aøa cum un om
vorbeøte cu un alt om.
12 Øi s-a întâmplat cæ mi-a
spus: Priveøte! Øi eu am privit
aøa ca øi cum aø fi privit cætre
El, dar nu L-am væzut; cæci El
dispæruse din faﬂa mea.
13 Øi s-a întâmplat cæ am privit øi am væzut oraøul cel mare
al Ierusalimului, precum øi
alte oraøe. Øi am væzut oraøul
a
Nazaret; iar în oraøul Nazaret
am væzut o b fecioaræ øi ea era
foarte frumoasæ øi albæ.
14 Øi s-a întâmplat cæ am
væzut a cerurile deschizânduse; øi un înger s-a pogorât
ræmânând în picioare în faﬂa
mea; øi el mi-a spus: Nefi, ce
vezi tu?
15 Iar eu i-am spus: O fecioaræ foarte frumoasæ øi puræ,
mai presus de toate celelalte
fecioare.
16 Iar el mi-a spus: Înﬂelegi tu
bunævoinﬂa lui Dumnezeu?
17 Iar eu i-am spus: Eu øtiu cæ
El îi iubeøte pe copiii Sæi; øi
totuøi, eu nu cunosc înﬂelesul
tuturor lucrurilor.
18 Iar el mi-a spus: Iatæ, a fecioara pe care o vezi este
b
mama Fiului lui Dumnezeu,
dupæ trup.
19 Øi s-a întâmplat cæ am væzut
cæ ea era purtatæ de acolo în
13a Mat. 2:23.
b Luca 1:26–27;
Alma 7:10.
gs Maria, mama
lui Isus.
14a Ezec. 1:1;
1 Ne. 1:8.
18a Isa. 7:14;
Luca 1:34–35.
b Mosia 3:8.

Spirit; øi dupæ ce a fost purtatæ
de acolo în a Spirit pentru un
timp, îngerul mi-a vorbit, zicând: Priveøte!
20 Øi am privit øi am væzut-o
iaræøi pe fecioaræ, purtând un
a
copil în braﬂe.
21 Iar îngerul mi-a spus: Iatæ-L
pe a Mielul Dumnezeului, da,
chiar b Fiul c Tatælui Veønic! Cunoøti tu înﬂelesul d pomului pe
care tatæl tæu l-a væzut?
22 Iar eu i-am ræspuns, zicând:
Da, este a dragostea lui Dumnezeu care se ræsfrânge în inimile
copiilor oamenilor; de aceea, ea
este de dorit mai presus de toate
lucrurile.
23 Iar el mi-a vorbit, zicând: Da,
øi cea mai a plæcutæ sufletului.
24 Øi dupæ ce a spus aceste
cuvinte, el mi-a spus: Priveøte!
Øi am privit øi L-am væzut
pe Fiul lui Dumnezeu a înaintând printre copiii oamenilor;
øi i-am væzut pe mulﬂi cæzând
la picioarele Lui øi preaslavindu-L.
25 Øi s-a întâmplat cæ am væzut
cæ a bara de fier pe care tatæl
meu a væzut-o era cuvântul lui
Dumnezeu care ducea la izvorul apelor b vieﬂii sau la c pomul
vieﬂii; apele acestea reprezentând dragostea lui Dumnezeu;
øi eu am væzut cæ pomul vieﬂii

19a Mat. 1:20.
20a Luca 2:16.
21a gs Mielul lui
Dumnezeu.
b gs Isus Hristos.
c gs Dumnezeu,
divinitate—
Dumnezeu Tatæl.
d 1 Ne. 8:10;
Alma 5:62.

22a
23a
24a
25a
b
c

gs Pomul vieﬂii.
gs Dragoste.
gs Bucurie.
Luca 4:14–21.
1 Ne. 8:19.
gs Apæ vie.
Gen. 2:9;
Alma 32:40–41;
Moise 4:28, 31.

1 Nefi 11:26–35
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era un simbol al dragostei lui
Dumnezeu.
26 Iar îngerul mi-a spus iaræøi:
Priveøte øi vezi a bunævoinﬂa lui
Dumnezeu!
27 Iar eu am privit øi L-am
a
væzut pe Mântuitorul lumii
despre care vorbise tatæl meu;
øi, de asemenea, l-am væzut pe
b
profetul care trebuia sæ pregæteascæ calea înaintea Lui. Iar
Mielul lui Dumnezeu a mers
înainte øi a fost botezat de cætre
el; iar dupæ ce a fost c botezat,
am væzut cerurile deschizându-se øi pe Duhul Sfânt pogorând din cer øi stând asupra
Lui în chip de d porumbel.
28 Øi am væzut cæ El a mers
înainte, slujind poporului, cu
a
putere øi cu mare slavæ; iar noroadele erau adunate laolaltæ
ca sæ-L audæ pe El; øi am væzut
cæ L-au alungat dintre ei.
29 Øi am mai væzut pe alﬂi
a
doisprezece mergând dupæ El.
Øi s-a întâmplat cæ ei erau purtaﬂi în Spirit din faﬂa mea øi nu
i-am mai væzut.
30 Øi s-a întâmplat cæ îngerul
mi-a vorbit iaræøi, zicând: Priveøte! Øi am privit øi am væzut
cerurile deschizându-se iaræøi
øi am væzut a îngeri pogorând
asupra copiilor oamenilor; øi ei
le-au slujit acestora.
31 Iar el mi-a vorbit iaræøi,
26a 1 Ne. 11:16–33.
27a 2 Ne. 25:13.
b Mat. 11:10;
1 Ne. 10:7–10;
2 Ne. 31:4.
c gs Botez, (a) boteza.
d gs Porumbel,
semnul.
28a D&L 138:25–26.

zicând: Priveøte! Øi am privit øi
L-am væzut pe Mielul lui Dumnezeu mergând înainte printre
copiii oamenilor. Øi am væzut
mulﬂimi de oameni care erau
bolnavi øi chinuiﬂi de tot felul
de boli, precum øi de a diavoli øi
de spirite b necurate; iar îngerul
mi-a vorbit øi mi-a arætat toate
aceste lucruri. Iar ei au fost c vindecaﬂi prin puterea Mielului lui
Dumnezeu; iar diavolii øi spiritele necurate au fost alungate.
32 Øi s-a întâmplat cæ îngerul
mi-a vorbit iaræøi, zicând: Priveøte! Øi eu am privit øi L-am
væzut pe Mielul lui Dumnezeu
cum era luat de cætre oameni;
da, Fiul Dumnezeului Veønic
era a judecat de cætre lume; øi am
væzut øi depun mærturie.
33 Øi eu, Nefi, am væzut cæ El a
fost ridicat pe a cruce øi a fost
b
ucis pentru pæcatele lumii.
34 Øi dupæ ce El a fost ucis, am
væzut cæ mulﬂimile pæmântului
erau adunate laolaltæ ca sæ lupte
împotriva Apostolilor Mielului;
cæci aøa erau numiﬂi cei Doisprezece de cætre îngerul Domnului.
35 Iar mulﬂimea pæmântului
era adunatæ laolaltæ; øi am
væzut cæ ea era adunatæ într-o
a
clædire mare øi spaﬂioasæ, la fel
ca aceea pe care tatæl meu a
væzut-o. Iar îngerul Domnului
mi-a vorbit iaræøi, zicând: Iatæ

29a gs Apostol.
30a gs Îngeri.
31a Marcu 5:15–20;
Mosia 3:5–7.
gs Diavol.
b gs Spirit—Spirite
rele.
c gs (a) Tæmædui,
tæmæduiri.

32a Marcu 15:17–20.
33a Ioan 19:16–19;
Mosia 3:9–10;
3 Ne. 27:14.
gs Cruce.
b gs Ispæøire,
(a) ispæøi.
35a 1 Ne. 8:26; 12:18.
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lumea øi înﬂelepciunea ei; da,
iatæ cum cei din casa lui Israel
s-au adunat laolaltæ ca sæ lupte
împotriva celor Doisprezece
Apostoli ai Mielului.
36 Øi s-a întâmplat cæ am væzut
øi depun mærturie cæ acea
clædire mare øi spaﬂioasæ era
a
mândria lumii; øi ea s-a dærâmat, iar cæderea ei a fost grozavæ. Iar îngerul Domnului mi-a
vorbit iaræøi, zicând: Aøa va fi
distrugerea tuturor naﬂiunilor,
neamurilor, limbilor øi popoarelor care vor lupta împotriva
celor Doisprezece Apostoli ai
Mielului.
CAPITOLUL 12
Nefi vede într-o viziune ﬂara fægæduinﬂei; dreptatea, nedreptatea øi
decæderea locuitorilor ei; venirea
printre ei a Mielului lui Dumnezeu; cum cei Doisprezece Ucenici øi
cei Doisprezece Apostoli vor judeca
Israelul; starea dezgustætoare øi
murdaræ a celor care rætæcesc în
necredinﬂæ. Circa 600–592 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ îngerul a
græit cætre mine: Priveøte øi
vezi-ﬂi seminﬂia, precum øi pe
aceea a fraﬂilor tæi. Iar eu am
privit øi am væzut a ﬂara fægæduinﬂei; øi am væzut mulﬂimi
de oameni, da, aøa de multe la
numær ca øi nisipul mærii.
2 Øi s-a întâmplat cæ am væzut
mulﬂimi adunate laolaltæ ca sæ
lupte unele împotriva altora;
36a gs Mândrie.
12 1a gs Pæmântul
fægæduinﬂei.
2 a Enos 1:24;

øi am væzut a ræzboaie øi zvonuri
de ræzboaie øi multe værsæri
de sânge cu sabia în rândurile
poporului meu.
3 Øi s-a întâmplat cæ am væzut
multe generaﬂii murind din
cauza ræzboaielor øi a conflictelor din ﬂaræ; øi eu am væzut
multe oraøe, da, chiar dacæ nu
le-am numærat.
4 Øi s-a întâmplat cæ am væzut
a
negura b întunericului pe faﬂa
ﬂærii fægæduinﬂei; øi am væzut
fulgere øi am auzit tunete øi cutremure de pæmânt, precum øi
tot felul de zgomote tumultuoase; øi am væzut pæmântul
øi pietrele cutremurându-se; øi
am væzut munﬂi sfærâmându-se
în bucæﬂi; øi am væzut câmpiile
pæmântului cum erau despicate;
øi am væzut multe oraøe c scufundându-se; øi i-am væzut pe mulﬂi
arzând în foc; øi i-am væzut pe
mulﬂi cæzând la pæmânt din
cauza cutremurelor.
5 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ ce
am væzut aceste lucruri, am
væzut cum a aburul întunericului
s-a risipit de pe faﬂa pæmântului;
øi iatæ, am væzut mulﬂimi care
nu cæzuseræ din cauza judecæﬂilor mari øi înfricoøætoare ale
Domnului.
6 Øi am væzut cerurile deschizându-se øi pe a Mielul lui
Dumnezeu pogorând din cer;
iar El a coborât øi li S-a arætat.
7 Øi, de asemenea, am væzut øi
depun mærturie cæ Duhul Sfânt
s-a pogorât asupra celorlalﬂi

Morm. 8:7–8.
gs Ræzboi.
4 a Hel. 14:20–28.
b 1 Ne. 19:10.

c 3 Ne. 8:14.
5 a 3 Ne. 8:20; 10:9.
6 a 2 Ne. 26:1, 9;
3 Ne. 11:3–17.

1 Nefi 12:8–18
a
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doisprezece; iar ei erau rânduiﬂi de Dumnezeu øi aleøi.
8 Iar îngerul mi-a vorbit, zicând: Iatæ-i pe cei doisprezece
ucenici ai Mielului care sunt
aleøi ca sæ slujeascæ printre cei
din seminﬂia ta.
9 Iar el mi-a spus: Îﬂi aduci
aminte de cei a Doisprezece
Apostoli ai Mielului? Iatæ, ei
sunt cei care le vor b judeca pe
cele douæsprezece triburi ale
lui Israel; prin urmare, cei doisprezece preoﬂi din seminﬂia ta
vor fi judecaﬂi de cætre ei; cæci
voi sunteﬂi din casa lui Israel.
10 Øi aceøti a doisprezece preoﬂi
pe care tu îi vezi vor judeca
pe cei din seminﬂia ta. Øi iatæ,
ei sunt drepﬂi în vecii vecilor;
cæci datoritæ credinﬂei lor în
Mielul lui Dumnezeu, b veømintele lor sunt albite în sângele Lui.
11 Iar îngerul mi-a spus: Priveøte! Iar eu am privit øi am
væzut a trei generaﬂii murind în
dreptate; iar veømintele lor erau
albe, la fel ca øi cele ale Mielului
lui Dumnezeu. Iar îngerul a
spus cætre mine: Acestea sunt
albite în sângele Mielului datoritæ credinﬂei lor în El.
12 Iar eu, Nefi, am væzut,
de asemenea, pe mulﬂi din a
7 a 3 Ne. 12:1; 19:12–13.
9 a Luca 6:13.
b Mat. 19:28;
D&L 29:12.
gs Judecatæ, ultima.
10a 3 Ne. 27:27;
Morm. 3:18–19.
b Apoc. 7:14;
Alma 5:21–27;
13:11–13;
3 Ne. 27:19–20.

a

patra generaﬂie murind în
dreptate.
13 Øi s-a întâmplat cæ am væzut
mulﬂimile pæmântului adunate
laolaltæ.
14 Iar îngerul a spus cætre
mine: Iatæ seminﬂia ta, precum
øi seminﬂia fraﬂilor tæi.
15 Øi s-a întâmplat cæ am privit
øi am væzut oamenii din seminﬂia mea adunaﬂi laolaltæ în
mulﬂimi a împotriva celor din
seminﬂia fraﬂilor mei; øi ei erau
adunaﬂi laolaltæ ca sæ lupte.
16 Iar îngerul mi-a spus, zicând: Iatæ fântâna cu apæ a murdaræ pe care tatæl tæu a væzut-o;
da, chiar øi b râul despre care a
vorbit; iar adâncimile lor sunt
adâncimile c iadului.
17 Iar a negurile întunericului
sunt ademenirile diavolului,
care b orbesc ochii øi împietresc
inimile copiilor oamenilor øi îi
duc pe aceøtia pe drumuri c largi
pentru ca ei sæ disparæ øi sæ fie
pierduﬂi.
18 Iar a clædirea cea mare øi
spaﬂioasæ pe care tatæl tæu a
væzut-o este b închipuirea deøartæ øi c mândria copiilor oamenilor. Øi o d præpastie mare øi
înfricoøætoare îi despærﬂea pe
ei; da, chiar cuvântul e dreptæﬂii Dumnezeului Veønic, øi

11a 2 Ne. 26:9–10;
3 Ne. 27:30–32.
12a Alma 45:10–12;
Hel. 13:5, 9–10;
3 Ne. 27:32;
4 Ne. 1:14–27.
15a Morm. 6.
16a gs Murdærie,
necuræﬂenie.
b 1 Ne. 8:13; 15:26–29.
c gs Iad.

17a 1 Ne. 8:23; 15:24;
D&L 10:20–32.
b gs Apostazie.
c Mat. 7:13–14.
18a 1 Ne. 8:26; 11:35–36.
b Ier. 7:24.
c gs Mândrie.
d Luca 16:26;
1 Ne. 15:28–30.
e gs Dreptate.
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Mesia, care este Mielul lui Dumnezeu despre care Duhul Sfânt
depune mærturie de la începutul lumii pânæ la acest timp,
øi din acest timp pânæ în vecii
vecilor.
19 Øi în timp ce îngerul spunea
aceste cuvinte, am privit øi
am væzut cæ cei din seminﬂia
fraﬂilor mei luptau împotriva
celor din seminﬂia mea, potrivit
cuvântului îngerului; øi din cauza mândriei celor din seminﬂia
mea øi a a ademenirilor diavolului, am væzut cæ cei din seminﬂia
fraﬂilor mei i-au b învins pe cei
din seminﬂia mea.
20 Øi s-a întâmplat cæ am privit
øi am væzut pe cei din seminﬂia
fraﬂilor mei cum i-au învins pe
cei din seminﬂia mea; øi ei au
mers înainte în mulﬂimi pe întinsul ﬂærii.
21 Øi i-am væzut adunaﬂi laolaltæ în mulﬂimi; øi am væzut
a
ræzboaie øi zvonuri de ræzboaie
printre ei; iar în ræzboaie øi în
zvonuri de ræzboaie am væzut
murind multe generaﬂii.
22 Iar îngerul mi-a spus: Iatæ,
aceøtia vor a rætæci în necredinﬂæ.
23 Øi s-a întâmplat cæ am væzut
cæ, dupæ ce cæzuseræ în necredinﬂæ, au devenit un popor
a
întunecat la culoare øi dezgustætor, un popor b murdar, plin
de c trândævie øi de tot felul de
urâciuni.
19a gs Ispitæ, (a) ispiti.
b Iarom 1:10;
C. lui M. 1:1–2.
21a Morm. 8:8;
Moro. 1:2.
gs Ræzboi.
22a 1 Ne. 15:13;

CAPITOLUL 13
Nefi vede într-o viziune biserica
diavolului ridicatæ printre neamuri, descoperirea øi colonizarea
Americii, pierderea multor pærﬂi
clare øi preﬂioase ale Bibliei, starea
de apostazie a neamurilor care a
urmat, restaurarea Evangheliei,
apariﬂia scripturilor din zilele
din urmæ øi construirea Sionului.
Circa 600–592 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ îngerul mi-a
vorbit, zicând: Priveøte! Iar eu
am privit øi am væzut multe
neamuri øi împæræﬂii.
2 Iar îngerul mi-a spus: Ce vezi
tu? Iar eu am spus: Væd multe
popoare øi împæræﬂii.
3 Iar el mi-a spus: Acestea
sunt popoarele øi împæræﬂiile
neamurilor.
4 Øi s-a întâmplat cæ eu am
væzut printre popoarele a neamurilor formarea unei biserici
b
mari.
5 Iar îngerul mi-a spus: Iatæ
formarea unei biserici care este
cea mai odioasæ, mai odioasæ
decât toate celelalte biserici, care
îi a ucide pe sfinﬂii lui Dumnezeu, da, øi îi tortureazæ øi îi
leagæ øi îi înjugæ cu b jug de fier
øi îi coboaræ în robie.
6 Øi s-a întâmplat cæ am væzut
aceastæ bisericæ a mare øi odioasæ; øi l-am væzut pe b diavolul
care era întemeietorul ei.

2 Ne. 26:15.
23a 2 Ne. 26:33.
b 2 Ne. 5:20–25.
c gs Leneø, lenevie.
13 4a gs Neamuri.
b 1 Ne. 13:26, 34;
14:3, 9–17.

5 a Apoc. 17:3–6;
1 Ne. 14:13.
b Ier. 28:10–14.
6 a D&L 88:94.
gs Diavol—Biserica
diavolului.
b 1 Ne. 22:22–23.

1 Nefi 13:7–20
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7 Øi am væzut, de asemenea,
aur øi argint øi mætase, øi
veøminte roøii, strælucitoare, øi
pânze fin ﬂesute, øi tot felul de
haine de preﬂ; øi am væzut multe
curve.
8 Iar îngerul mi-a vorbit, zicând: Iatæ, aurul, øi argintul,
øi mætæsurile, øi veømintele
roøii, strælucitoare, øi pânzele
fin ﬂesute, øi hainele de preﬂ, øi
curvele sunt a dorinﬂele acestei
biserici mari øi odioase.
9 Øi, de asemenea, pentru a
câøtiga lauda lumii, ei îi a distrug
pe sfinﬂii lui Dumnezeu øi îi
coboaræ în robie.
10 Øi s-a întâmplat cæ m-am
uitat øi am væzut multe ape; øi
acestea despærﬂeau neamurile
de cei din seminﬂia fraﬂilor mei.
11 Øi s-a întâmplat cæ îngerul
mi-a spus: Iatæ, mânia lui Dumnezeu este asupra celor din
seminﬂia fraﬂilor tæi.
12 Øi am privit øi am væzut un
om printre neamuri, care era
despærﬂit de cei din seminﬂia
fraﬂilor mei de cætre apele cele
multe; øi am væzut a Spiritul lui
Dumnezeu cæ s-a pogorât øi a
lucrat asupra oamenilor; øi El
a mers înainte pe apele cele
multe, chiar pânæ la cei din seminﬂia fraﬂilor mei care erau în
ﬂara fægæduinﬂei.
13 Øi s-a întâmplat cæ am væzut
Spiritul lui Dumnezeu cum a
lucrat asupra altor neamuri; øi
a

7 a Morm. 8:36–38.
8 a Apoc. 18:10–24;
Morm. 8:35–38.
9 a Apoc. 13:4–7.
12a gs Inspiraﬂie, a
inspira.
14a 2 Ne. 1:11;

ele au mers înainte, afaræ din
robie, peste apele cele multe.
14 Øi s-a întâmplat cæ am væzut
multe a mulﬂimi de neamuri în
b
ﬂara fægæduinﬂei; øi am væzut
mânia lui Dumnezeu asupra
celor din seminﬂia fraﬂilor mei; øi
ei au fost c împræøtiaﬂi în faﬂa
neamurilor øi au fost pedepsiﬂi.
15 Iar eu am væzut Spiritul
Domnului, cæ era asupra neamurilor, iar acestea au prosperat
øi au cæpætat a ﬂara drept moøtenire; iar eu am væzut cæ ele erau
albe øi foarte pure øi b frumoase,
la fel ca øi poporul meu înainte
de a fi fost c ucis.
16 Øi s-a întâmplat cæ eu, Nefi,
am væzut cæ neamurile care au
ieøit din robie s-au plecat cu
umilinﬂæ în faﬂa Domnului; iar
puterea Domnului era cu a ele.
17 Iar eu am væzut cæ neamurile din patria lor mamæ erau adunate laolaltæ peste ape øi peste
ﬂaræ ca sæ lupte împotriva lor.
18 Øi am væzut cæ puterea lui
Dumnezeu era cu ele øi cæ mânia
lui Dumnezeu era peste toﬂi cei
care erau adunaﬂi laolaltæ ca sæ
lupte împotriva lor.
19 Øi eu, Nefi, am væzut cæ
neamurile care ieøiseræ din robie erau a salvate prin puterea lui
Dumnezeu din mâinile tuturor
celorlalte popoare.
20 Øi s-a întâmplat cæ eu, Nefi,
am væzut cæ ele prosperau în
ﬂaræ; øi am væzut o a carte øi

Morm. 5:19–20.
b gs Pæmântul
fægæduinﬂei.
c 1 Ne. 22:7–8.
gs Israel—
Împræøtierea
Israelului.

15a
b
c
16a
19a

2 Ne. 10:19.
2 Ne. 5:21.
Morm. 6:17–22.
D&L 101:80.
2 Ne. 10:10–14;
3 Ne. 21:4; Eter 2:12.
20a 1 Ne. 14:23.
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aceasta era ræspânditæ printre
ele.
2 1 I a r î n g e r u l m i-a s p u s :
Cunoøti înﬂelesul acestei cærﬂi?
22 Iar eu i-am ræspuns: Nu-l
cunosc.
23 Iar el a spus: Iatæ, ea iese
din gura unui iudeu. Iar eu,
Nefi, am væzut asta; iar el
mi-a spus: a Cartea pe care tu o
vezi este o b cronicæ a c Iudeilor
care cuprinde legæmintele
Domnului pe care El le-a
fæcut cu cei din casa lui Israel;
øi ea conﬂine, de asemenea,
multe dintre profeﬂiile profeﬂilor celor sfinﬂi; øi ea este o
cronicæ la fel ca øi inscripﬂiile
de pe d plæcile de aramæ, numai
cæ ele nu sunt aøa de multe; cu
toate acestea, ele cuprind legæmintele Domnului pe care El
le-a fæcut cu casa lui Israel; de
aceea, ele sunt de mare valoare
pentru neamuri.
24 Iar îngerul Domnului mi-a
spus: Tu ai væzut cæ aceastæ
carte a ieøit din gura unui
iudeu; øi atunci când a ieøit
din gura unui iudeu, ea a cuprins plenitudinea Evangheliei
Domnului despre care cei
Doisprezece Apostoli depun
mærturie; iar ei depun mærturie
potrivit cu adeværul, care este
în Mielul lui Dumnezeu.
25 Prin urmare, aceste lucruri
se ræspândesc de la a iudei cætre b neamuri, în puritatea lor,
23a 1 Ne. 13:38;
2 Ne. 29:4–12.
b gs Scripturi.
c 2 Ne. 3:12.
d 1 Ne. 5:10–13.
25a 2 Ne. 29:4–6;
D&L 3:16.

potrivit cu adeværul, care este
în Dumnezeu.
26 Øi dupæ ce ele sunt ræspândite de mâna celor Doisprezece
Apostoli ai Mielului de la iudei
a
cætre neamuri, tu vezi formarea
acelei b mari øi odioase c biserici
care este mai odioasæ decât toate
celelalte biserici; cæci iatæ, ei au
d
dat deoparte din Evanghelia
Mielului multe pærﬂi care sunt
e
simple øi foarte preﬂioase; øi, de
asemenea, multe legæminte ale
Domnului au dat ei deoparte.
27 Øi toate acestea le-au fæcut
pentru ca sæ poatæ sæ strice drumurile drepte ale Domnului,
pentru ca ei sæ poatæ sæ orbeascæ ochii øi sæ întæreascæ inimile
copiilor oamenilor.
28 Prin urmare, ai væzut cæ,
dupæ ce cartea a trecut prin
mâinile bisericii celei mari øi
odioase, multe lucruri clare øi
preﬂioase au fost date deoparte
din carte, care este cartea Mielului lui Dumnezeu.
29 Øi dupæ ce aceste lucruri
clare øi preﬂioase au fost date
deoparte, ea pætrunde printre
toate popoarele neamurilor; øi
dupæ ce pætrunde printre toate
popoarele neamurilor, da, chiar
øi peste apele cele multe pe care
tu le-ai væzut cu neamurile care
au ieøit din robie, vezi—datoritæ
multelor lucruri clare øi preﬂioase care au fost scoase din carte,
care erau clare pentru înﬂelege-

gs Iudei.
b gs Neamuri.
26a Mat. 21:43.
b 1 Ne. 13:4–6;
14:3, 9–17.
c gs Apostazie—
Apostazia bisericii

creøtine timpurii.
d Morm. 8:33;
Moise 1:41.
e 1 Ne. 14:20–26;
A. de C. 1:8.
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rea copiilor oamenilor, potrivit
cu limpezimea care este în
Mielul lui Dumnezeu—datoritæ
acestor lucruri, care sunt scoase
din Evanghelia Mielului, foarte
mulﬂi se poticnesc, da, într-aøa
mæsuræ, încât Satana are o mare
putere asupra lor.
30 Øi totuøi, tu vezi cæ neamurile care au ieøit din robie
øi au fost înælﬂate prin puterea
lui Dumnezeu deasupra tuturor celorlalte popoare de pe
faﬂa ﬂærii, care este aleasæ mai
presus decât oricare altæ ﬂaræ,
care este ﬂara în care Domnul
Dumnezeu a fæcut legæmânt
cu tatæl tæu cæ seminﬂia acestuia
o sæ aibæ o a ﬂaræ a moøtenirii
lor; prin urmare, tu vezi cæ
Domnul Dumnezeu nu va permite ca neamurile sæ distrugæ
cu totul pe cei din b amestecul
sæmânﬂei tale, care sunt printre
fraﬂii tæi.
31 Øi, de asemenea, El nu va
permite ca neamurile sæ a distrugæ seminﬂia fraﬂilor tæi.
32 Øi, de asemenea, Domnul
Dumnezeu nu va permite ca
neamurile sæ ræmânæ pentru
veønicie în starea aceea groaznicæ de orbire în care tu vezi cæ
sunt, din cauza pærﬂilor celor mai
clare øi preﬂioase ale Evangheliei
Mielului, care au fost ascunse
de cætre acea bisericæ a odioasæ
a cærei formare tu ai væzut-o.
33 Prin urmare spune Mielul
30a gs Pæmântul
fægæduinﬂei.
b Alma 45:10–14.
31a 2 Ne. 4:7; 10:18–19;
Iacov 3:5–9;
Hel. 15:12;
3 Ne. 16:8–9;

lui Dumnezeu: Voi fi milos cu
neamurile în timp ce voi vizita
cu judecatæ mare ræmæøiﬂa din
casa lui Israel.
34 Øi s-a întâmplat cæ îngerul
Domnului mi-a vorbit, zicând:
Iatæ, spune Mielul lui Dumnezeu, dupæ ce voi vizita a ræmæøiﬂa
casei lui Israel — iar ræmæøiﬂa
asta despre care vorbesc este
seminﬂia tatælui tæu — prin urmare, dupæ ce îi voi vizita cu
judecatæ øi-i voi lovi cu mâna
neamurilor; øi dupæ ce neamurile se vor b poticni foarte mult
din cauza pærﬂilor celor mai
clare øi preﬂioase ale c Evangheliei Mielului, care au fost
scoase de cætre acea bisericæ
odioasæ, care este mama curvelor, spune Mielul — voi fi milos
cu neamurile în ziua aceea, în
aøa mæsuræ încât le voi d aduce
lor, prin puterea Mea, mult din
Evanghelia Mea care va fi claræ
øi preﬂioasæ, a zis Mielul.
35 Cæci iatæ, spune Mielul: Mæ
voi aræta Eu Însumi celor din
seminﬂia ta pentru ca ei sæ scrie
multe lucruri pe care Eu le voi
propovædui, care vor fi clare øi
preﬂioase; iar dupæ ce seminﬂia
ta va fi distrusæ øi va rætæci în
necredinﬂæ, precum øi seminﬂia
fraﬂilor tæi, iatæ, a aceste lucruri
vor fi ascunse pentru ca sæ
ajungæ pânæ la neamuri prin
darul øi puterea Mielului.
36 Øi în acestea va fi scrisæ

Morm. 5:20–21.
32a gs Diavol—Biserica
diavolului.
34a gs Iosif, fiul lui
Iacov.
b 1 Ne. 14:1–3;
2 Ne. 26:20.

c gs Evanghelie.
d D&L 10:62.
gs Restaurarea
Evangheliei.
35a 2 Ne. 27:6; 29:1–2.
gs Cartea lui
Mormon.
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Evanghelia Mea, spune Mielul,
precum øi b stânca øi Salvarea
Mea.
37 Øi a binecuvântaﬂi sunt aceia
care vor cæuta sæ înfæptuiascæ
b
Sionul Meu în ziua aceea, cæci
ei vor avea c darul øi puterea
Duhului Sfânt; øi, dacæ ei vor
d
ræbda pânæ la sfârøit, ei vor fi
înælﬂaﬂi în ultima zi øi vor fi salvaﬂi în e Împæræﬂia nepieritoare a
Mielului; øi toﬂi cei care vor f vesti
pacea, da, vestea cea bunæ, cât de
frumoøi vor fi ei sus pe munﬂi.
38 Øi s-a întâmplat cæ am væzut ræmæøiﬂa seminﬂiei fraﬂilor
mei, precum øi a cartea Mielului
lui Dumnezeu, care a ieøit din
gura iudeului, cum a pætruns
de la neamuri b pânæ la ræmæøiﬂa
seminﬂiei fraﬂilor mei.
39 Øi dupæ ce a pætruns printre
ei, am væzut alte a cærﬂi care au
pætruns prin puterea Mielului
de la neamuri pânæ la ei, pentru
b
convingerea neamurilor øi a
ræmæøiﬂei sæmânﬂei fraﬂilor mei
øi a iudeilor care erau împræøtiaﬂi pe toatæ faﬂa pæmântului,
cæ scrierile profeﬂilor øi ale celor
Doisprezece Apostoli ai Mielului sunt c adeværate.
40 Iar îngerul mi-a vorbit,
36a 3 Ne. 27:13–21.
b Hel. 5:12;
3 Ne. 11:38–39.
gs Stâncæ.
37a D&L 21:9.
b gs Sion.
c gs Darul Duhului
Sfânt.
d 3 Ne. 27:16.
gs (a) Îndura.
e gs Gloria celestialæ.
f Isa. 52:7;
Mosia 15:14–18;

zicând: Aceste cronici de pe
urmæ, pe care tu le-ai væzut
printre neamuri, vor b conferma
adeværul celor c dintâi, care sunt
de la cei Doisprezece Apostoli
ai Mielului øi care vor face cunoscute lucrurile cele clare øi
preﬂioase care au fost luate de la
ei; øi vor face cunoscut tuturor
neamurilor, limbilor øi popoarelor cæ Mielul lui Dumnezeu
este Fiul Tatælui cel Veønic øi
d
Salvatorul lumii; øi cæ toﬂi
oamenii trebuie sæ vinæ la El,
altfel ei nu vor putea fi salvaﬂi.
41 Øi ei trebuie sæ vinæ potrivit
cuvintelor care vor fi confirmate
de cætre gura Mielului; iar cuvintele Mielului vor fi fæcute
cunoscute în cronicile celor din
seminﬂia ta, ca øi în cronicile
celor Doisprezece Apostoli ai
Mielului; prin urmare, acestea
amândouæ vor fi unite într-una
a
singuræ; cæci existæ un b singur
Dumnezeu øi un singur c Pæstor
peste tot pæmântul.
42 Øi vine timpul când El Se va
aræta tuturor naﬂiunilor, atât
a
iudeilor, cât øi neamurilor; iar
dupæ ce El s-a arætat iudeilor,
precum øi neamurilor, atunci
El Se va aræta neamurilor, prea

3 Ne. 20:40.
Mormon.
38a 1 Ne. 13:23;
b Morm. 7:8–9.
2 Ne. 29:4–6.
c gs Biblie.
b Morm. 5:15.
d Vezi pagina de titlu
39a gs Scripturi—
a Cærﬂii lui Mormon.
Scripturile au fost
Moise 1:6.
profeﬂite cæ vor
41a Ezec. 37:17.
apare.
b Deut. 6:4;
b Ezec. 37:15–20;
Ioan 17:21–23;
2 Ne. 3:11–12.
2 Ne. 31:21.
c 1 Ne. 14:30.
c gs Pæstorul cel bun.
40a 2 Ne. 26:16–17; 29:12. 42a D&L 90:8–9; 107:33;
gs Cartea lui
112:4.
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cum øi iudeilor, iar b cel de pe
urmæ va fi cel dintâi, iar c cel
dintâi va fi cel de pe urmæ.
CAPITOLUL 14
Un înger îi spune lui Nefi despre
binecuvântærile øi blestemele care
vor cædea asupra neamurilor —
Numai douæ biserici sunt: Biserica
Mielului lui Dumnezeu øi biserica
diavolului—Sfinﬂii lui Dumnezeu
din toate naﬂiunile sunt prigoniﬂi
de cætre biserica cea mare øi odioasæ
— Apostolul Ioan va scrie despre
sfârøitul lumii. Circa 600–592 î.H.
Øi se va întâmpla cæ, dacæ a neamurile vor asculta de Mielul lui
Dumnezeu în ziua în care El li
Se va aræta în cuvânt, precum
øi în b putere, chiar prin faptæ,
El va înlætura pietrele lor de
c
poticnire —
2 Øi dacæ nu-øi întæresc inimile
lor împotriva Mielului lui Dumnezeu, le vor fi a numærate printre cei din seminﬂia tatælui tæu;
da, ele vor fi numærate printre
cele din casa lui Israel; øi vor
fi un popor b binecuvântat în
ﬂara fægæduinﬂei în vecii vecilor;
ele nu vor mai fi duse în robie;
iar casa lui Israel nu va mai fi
încurcatæ.
3 Øi acea a groapæ mare care le-a
42b Iacov 5:63.
c Luca 13:30;
1 Ne. 15:13–20.
14 1a 3 Ne. 16:6–13.
gs Neamuri.
b 1 Tes. 1:5;
1 Ne. 14:14;
Iacov 6:2–3.
c Isa. 57:14;
1 Ne. 13:29, 34;

fost sæpatæ de cætre biserica
aceea mare øi odioasæ înfiinﬂatæ
de cætre diavol øi copiii lui
pentru ca el sæ poatæ conduce
în rætæcire sufletele oamenilor
în adâncul iadului — da, acea
groapæ mare care a fost sæpatæ
pentru distrugerea oamenilor,
va fi umplutæ de cætre cei care
au sæpat-o, pentru distrugerea
lor completæ, a spus Mielul
lui Dumnezeu; nu distrugerea
sufletului, decât dacæ el este
aruncat în acel b iad færæ de
sfârøit.
4 Cæci iatæ, aceasta este robia
diavolului, precum øi dreptatea
lui Dumnezeu faﬂæ de toﬂi cei
care vor face fapte de ticæloøie øi
lucruri abominabile în faﬂa Lui.
5 Øi s-a întâmplat cæ îngerul
mi-a vorbit, Nefi, zicând: Tu ai
væzut cæ, dacæ neamurile se vor
pocæi, atunci va fi bine de ei; øi
mai øtii despre legæmintele
Domnului cu casa lui Israel; øi,
de asemenea, ai auzit cæ cel
care se va a pocæi nu va pieri.
6 De aceea, a blestemate sæ fie
neamurile dacæ îøi vor împietri
inimile împotriva Mielului lui
Dumnezeu.
7 Cæci va veni un timp, a spus
Mielul lui Dumnezeu, când voi
face o lucrare mare øi a minunatæ
printre copiii oamenilor; o lucra-

2 Ne. 26:20.
2 a Gal. 3:7, 29;
2 Ne. 10:18–19;
3 Ne. 16:13; 21:6, 22;
Avr. 2:9–11.
b 2 Ne. 6:12; 10:8–14;
3 Ne. 16:6–7; 20:27.
3 a 1 Ne. 22:14;
D&L 109:25.
b gs Condamnare; Iad.

5 a gs Pocæinﬂæ,
(a) se pocæi.
6 a 2 Ne. 28:32.
7 a Isa. 29:14;
1 Ne. 22:8; 2 Ne.
27:26; 29:1–2;
D&L 4:1.
gs Restaurarea
Evangheliei.
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re care va fi nepieritoare, deopotrivæ pentru unii sau pentru
alﬂii — fie convingându-i pe ei
pentru pace øi b viaﬂæ veønicæ,
fie læsându-i pradæ împietririi
inimilor lor øi orbirii minﬂilor
lor, spre înrobirea øi distrugerea
lor vremelnicæ øi spiritualæ, potrivit c robiei diavolului, despre
care am vorbit.
8 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când îngerul a glæsuit aceste
cuvinte, el mi-a spus: Îﬂi aduci
aminte de a legæmintele Tatælui
faﬂæ de casa lui Israel? Iar eu
i-am ræspuns: Da.
9 Øi s-a întâmplat cæ el mi-a
spus: Priveøte øi vezi acea
bisericæ mare øi odioasæ care
este mama lucrurilor abominabile, al cærei întemeietor este
a
diavolul.
10 Øi el mi-a spus: Iatæ, sunt
numai a douæ biserici; una este
Biserica Mielului lui Dumnezeu,
iar b cealaltæ este biserica diavolului; prin urmare, oricine nu
face parte din Biserica Mielului
lui Dumnezeu, face parte din
biserica aceea mare care este
mama lucrurilor abominabile; øi
ea este c curva întregului pæmânt.
11 Øi s-a întâmplat cæ am privit
øi am væzut-o pe curva întregului pæmânt, iar ea stætea peste
multe a ape; øi b ea avea stæpânire
peste tot pæmântul, printre toate
7 b gs Viaﬂæ veønicæ.
c 2 Ne. 2:26–29;
Alma 12:9–11.
8 a gs Legæmântul
avraamic.
9 a 1 Ne. 15:35;
D&L 1:35.
gs Diavol.
10a 1 Ne. 22:23.

naﬂiunile, neamurile, limbile øi
popoarele.
12 Øi s-a întâmplat cæ am væzut
Biserica Mielului lui Dumnezeu
øi ea numæra a puﬂini, din cauza
ticæloøiei øi a lucrurilor abominabile ale curvei care stætea peste multe ape; cu toate acestea,
am væzut cæ Biserica Mielului,
care cuprindea pe sfinﬂii lui
Dumnezeu, de asemenea, era
pe b toatæ faﬂa pæmântului; iar
stæpânirile acesteia pe faﬂa pæmântului erau mici din cauza
ticæloøiilor curvei celei mari pe
care am væzut-o.
13 Øi s-a întâmplat cæ am
væzut cæ mama cea mare a lucrurilor abominabile adunase
laolaltæ mulﬂimi de pe toatæ
faﬂa pæmântului, printre toate
popoarele neamurilor, ca sæ se
a
lupte împotriva Mielului lui
Dumnezeu.
14 Øi s-a întâmplat cæ eu, Nefi,
am væzut puterea Mielului lui
Dumnezeu cum se pogora asupra sfinﬂilor Bisericii Mielului,
precum øi asupra celor care
fæcuseræ legæmânt cu Domnul,
care erau împræøtiaﬂi pe toatæ
faﬂa pæmântului; iar ei erau
înarmaﬂi cu dreptate øi cu a puterea lui Dumnezeu în mare slavæ.
15 Øi s-a întâmplat cæ eu am
væzut cæ mânia lui Dumnezeu
s-a a reværsat asupra bisericii

b 1 Ne. 13:4–6, 26.
c Apoc. 17:5, 15;
2 Ne. 10:16.
11a Ier. 51:13;
Apoc. 17:15.
b D&L 35:11.
12a Mat. 7:14;
3 Ne. 14:14;
D&L 138:26.

b D&L 90:11.
13a Apoc. 17:1–6; 18:24;
1 Ne. 13:5;
D&L 123:7–8.
14a Iacov 6:2;
D&L 38:32–38.
15a D&L 1:13–14.

1 Nefi 14:16–27
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aceleia mari øi odioase într-atât
de mult, încât erau ræzboaie
øi zvonuri de ræzboaie printre
toate b neamurile øi seminﬂiile
pæmântului.
16 Øi în timp ce începeau ræzboaie øi zvonuri de a ræzboaie
printre toate neamurile care
aparﬂineau mamei lucrurilor
abominabile, îngerul mi-a vorbit, zicând: Iatæ, mânia lui
Dumnezeu este asupra mamei
curvelor; øi iatæ, tu vezi toate
aceste lucruri —
17 Iar atunci când va veni
a
ziua în care b mânia lui Dumnezeu se va reværsa asupra
mamei curvelor, care este
biserica cea mare øi odioasæ a
întregului pæmânt, al cærei
întemeietor este diavolul,
atunci, în ziua aceea, c lucrarea
Tatælui va începe, pregætind
calea pentru îndeplinirea
d
legæmintelor Sale pe care le-a
fæcut cu poporul Sæu, care este
din casa lui Israel.
18 Øi s-a întâmplat cæ îngerul
mi-a vorbit, zicând: Priveøte!
19 Øi eu am privit øi am væzut
un om, iar el era îmbræcat într-o
mantie albæ.
20 Iar îngerul mi-a spus: Iatæ-l
pe a unul dintre cei Doisprezece
Apostoli ai Mielului.
21 Iatæ, el va vedea øi va scrie
ceea ce a mai ræmas din aceste
15b Marcu 13:8;
D&L 87:6.
16a 1 Ne. 22:13–14;
Morm. 8:30.
17a gs Ultimele zile,
zilele din urmæ.
b 1 Ne. 22:15–16.
c 3 Ne. 21:7, 20–29.
gs Restaurarea

lucruri; da, precum øi multe
lucruri care au fost.
22 Øi el, de asemenea, va scrie
despre sfârøitul lumii.
23 Prin urmare, lucrurile pe
care le va scrie sunt drepte øi
adeværate; øi iatæ, ele sunt scrise în a cartea pe care tu o vezi
ieøind din gura Iudeului; øi la
timpul când ele ieøeau din gura
Iudeului sau la timpul când
cartea ieøea din gura Iudeului,
lucrurile care erau scrise erau
clare øi pure, precum øi b preﬂioase øi uøor de înﬂeles pentru
toﬂi oamenii.
24 Øi iatæ, lucrurile pe care
acest aApostol al Mielului le va
scrie sunt multe lucruri pe care
tu le-ai væzut; øi iatæ, pe cele
care au mai ræmas le vei vedea.
25 Dar lucrurile pe care le vei
vedea dupæ aceea, nu le vei
scrie; cæci Domnul Dumnezeu
l-a rânduit Apostol al Mielului
lui Dumnezeu pentru ca el sæ
le a scrie.
26 Øi, de asemenea, El a arætat
multora toate lucrurile care au
fost, iar ei le-au scris; iar acestea
sunt a pecetluite, pentru ca ele sæ
ajungæ în puritatea lor, potrivit
cu adeværul care este în Miel, la
timpul ales de Domnul, pentru
casa lui Israel.
27 Iar eu, Nefi, am auzit øi
depun mærturie cæ numele

Evangheliei.
d Morm. 8:21, 41.
gs Legæmântul
avraamic.
20a Apoc. 1:1–3;
1 Ne. 14:27.
23a 1 Ne. 13:20–24;
Morm. 8:33.
b 1 Ne. 13:28–32.

24a Eter 4:16.
25a Ioan 20:30–31;
Apoc. 1:19.
26a 2 Ne. 27:6–23;
Eter 3:21–27; 4:4–7;
D&L 35:18;
JS—I 1:65.
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Apostolului Mielului era a Ioan,
potrivit cuvântului îngerului.
28 Øi iatæ mie, Nefi, îmi
este interzis de a scrie ceea ce a
ræmas din lucrurile pe care
le-am væzut øi le-am auzit; de
aceea, lucrurile pe care le-am
scris sunt destule pentru mine;
øi am scris numai o parte
micæ din lucrurile pe care le-am
væzut.
29 Øi eu depun mærturie cæ am
væzut lucrurile pe care a tatæl
meu le-a væzut øi cæ îngerul
Domnului mi le-a fæcut mie
cunoscute.
30 Øi acum, termin povestirea
despre lucrurile pe care le-am
væzut în timp ce eram purtat
în Spirit; øi dacæ nu toate lucrurile pe care le-am væzut sunt
scrise, lucrurile pe care le-am
scris sunt a adeværate. Øi aøa
este. Amin.
CAPITOLUL 15
Seminﬂia lui Lehi va primi Evanghelia de la neamuri în zilele din
urmæ — Adunarea lui Israel se
aseamænæ cu un mæslin ale cærui
ramuri naturale vor fi iaræøi altoite
— Nefi tælmæceøte viziunea pomului vieﬂii øi vorbeøte despre dreptatea lui Dumnezeu în ceea ce priveøte separarea celor pæcætoøi de
cei drepﬂi. Circa 600–592 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce eu,
Nefi, am fost purtat în Spirit øi
am væzut toate aceste lucruri,
27a Apoc. 1:1–3.
29a 1 Ne. 8.
30a 2 Ne. 33:10–14.
15 3a 1 Cor. 2:10–12;

m-am reîntors la cortul tatælui
meu.
2 Øi s-a întâmplat cæ i-am væzut
pe fraﬂii mei, iar ei se certau unul
cu altul despre lucrurile pe care
tatæl meu le-a spus.
3 Cæci el într-adevær le-a spus
multe lucruri mari, care erau
greu de a înﬂeles, în afaræ de cazul când omul l-ar întreba pe
Domnul; dar ei fiind împietriﬂi
în inimile lor, nu øi-au înælﬂat
privirile cætre Domnul aøa cum
ar fi trebuit.
4 Øi acum eu, Nefi, m-am întristat din cauza împietririi inimilor lor øi, de asemenea, din
cauza lucrurilor pe care le-am
væzut øi care øtiam cæ trebuie sæ
se îndeplineascæ negreøit din
cauza ticæloøiei mari a copiilor
oamenilor.
5 Øi s-a întâmplat cæ am fost
doborât de supærærile mele, cæci
am crezut cæ a supærærile mele
erau mai mari decât oricare
altele din cauza b distrugerii oamenilor mei, cæci eu am væzut
cæderea lor.
6 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ ce
eu am cæpætat a putere, am vorbit
cætre fraﬂii mei, dorind sæ cunosc de la ei cauza certurilor lor.
7 Iar ei au spus: Iatæ, noi nu
putem sæ înﬂelegem cuvintele pe
care tatæl nostru le-a spus despre ramurile naturale ale mæslinului øi, de asemenea, despre
neamuri.
8 Iar eu le-am spus: L-aﬂi a întrebat voi pe Domnul?

Alma 12:9–11.
5 a gs Adversitate.
b Enos 1:13; Morm. 6:1.
6 a Moise 1:10;

JS—I 1:20, 48.
8 a Mosia 26:13;
Alma 40:3.
gs Rugæciune.
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9 Iar ei au ræspuns: N-am
fæcut-o; cæci Domnul nu ne
face nouæ cunoscute asemenea
lucruri.
10 Iatæ, le-am spus eu: Cum
se face cæ nu ﬂineﬂi poruncile
Domnului? Cum se face cæ
veﬂi pieri din cauza a împietririi
inimilor voastre?
11 Nu væ aduceﬂi aminte de
lucrurile pe care Domnul le-a
spus?—Dacæ nu væ veﬂi împietri
inimile øi cu credinﬂæ Mæ veﬂi
a
întreba pe Mine, crezând cæ le
veﬂi cæpæta, øi cu sârguinﬂæ în
ﬂinerea poruncilor Mele, atunci
cu siguranﬂæ aceste lucruri væ
vor fi fæcute cunoscute.
12 Iatæ, eu væ spun cæ a fost
asemænatæ casa lui Israel cu un
mæslin, de cætre Spiritul Domnului care era în tatæl nostru; øi
iatæ, nu suntem noi rupﬂi din
casa lui Israel øi nu suntem noi
o a ramuræ a casei lui Israel?
13 Øi acum, lucrul pe care tatæl
nostru l-a pomenit despre altoirea ramurilor naturale printre
toate neamurile, înseamnæ cæ,
în zilele din urmæ, când cei din
seminﬂia noastræ vor fi a rætæciﬂi
în necredinﬂæ, da, în timpul unui
mare numær de ani øi multe
generaﬂii dupæ ce b Mesia se va
aræta întrupat în faﬂa copiilor
10a gs Apostazie.
11a Iac. 1:5–6;
Enos 1:15;
Moro. 7:26;
D&L 18:18.
gs (a) Cere.
12a Gen. 49:22–26;
1 Ne. 10:12–14;
19:24.
gs Lehi, tatæl lui
Nefi.

oamenilor, atunci plenitudinea
Evangheliei lui Mesia va ajunge la neamuri, iar de la d neamuri la cei ræmaøi din seminﬂia
noastræ —
14 Øi în ziua aceea, cei ræmaøi
din a seminﬂia noastræ vor afla
cæ sunt din casa lui Israel øi cæ
ei sunt poporul de b legæmânt al
Domnului; øi atunci vor øti øi
vor ajunge la c cunoaøterea stræmoøilor lor øi, de asemenea, la
cunoaøterea Evangheliei Mântuitorului lor, care a fost propovæduitæ stræmoøilor de cætre El;
astfel cæ ei vor ajunge la cunoaøterea Mântuitorului lor, precum
øi a punctelor adeværate ale doctrinei Lui, pentru ca ei sæ øtie
cum sæ vinæ la El øi sæ fie salvaﬂi.
15 Øi oare atunci, în ziua aceea,
nu se vor bucura øi nu-L vor
preamæri pe Dumnezeul lor
veønic, a stânca lor øi salvarea
lor? Da, în ziua aceea, nu vor
cæpæta ei puterea øi hrana de la
b
viﬂa cea adeværatæ? Da, nu vor
veni ei la adeværata turmæ a lui
Dumnezeu?
16 Iatæ, væ zic eu vouæ, da; ei
vor fi iaræøi pomeniﬂi printre
cei din casa lui Israel; vor fi
a
altoiﬂi, fiind o ramuræ naturalæ
a mæslinului, în mæslinul cel
adeværat.
c

13a 1 Ne. 12:22–23;
2 Ne. 26:15.
b gs Mesia.
c gs Evanghelie.
d 1 Ne. 13:42; 22:5–10;
D&L 14:10.
gs Neamuri.
14a 2 Ne. 10:2;
3 Ne. 5:21–26; 21:4–7.
b gs Legæmântul
avraamic.

c 2 Ne. 3:12; 30:5;
Morm. 7:1, 9–10;
D&L 3:16–20.
Vezi, de asemenea,
pagina de titlu a
Cærﬂii lui Mormon.
15a gs Stâncæ.
b Gen. 49:11;
Ioan 15:1.
16a Iacov 5:60–68.
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17 Øi aceasta este ceea ce tatæl
nostru doreøte; øi el doreøte ca
aceasta sæ nu se întâmple decât
dupæ ce ei sunt împræøtiaﬂi de
cætre neamuri; øi el doreøte
ca aceasta sæ se întâmple dupæ
felul neamurilor, pentru ca
Domnul sæ poatæ sæ le arate
neamurilor puterea Sa, deoarece El va fi a respins de cætre Iudei
sau de cætre casa lui Israel.
18 Prin urmare, tatæl nostru nu
a vorbit numai despre seminﬂia
noastræ, ci øi despre toatæ casa
lui Israel, arætând legæmântul
care va trebui sæ fie împlinit
în zilele din urmæ; legæmânt
pe care Domnul l-a fæcut cu tatæl nostru, Avraam, zicând: În
a
seminﬂia ta, toate neamurile de
pe pæmânt vor fi binecuvântate.
19 Øi s-a întâmplat cæ eu, Nefi,
le-am vorbit mult despre aceste
lucruri; da, am cuvântat cætre
ei despre a restaurarea Iudeilor
în zilele din urmæ.
20 Øi am repetat cætre ei cuvintele lui a Isaia care a vorbit despre restaurarea Iudeilor sau a
casei lui Israel; iar dupæ ce au
fost restauraﬂi, ei nu vor mai fi
iaræøi amestecaﬂi sau împræøtiaﬂi.
Øi s-a întâmplat cæ am spus multe cuvinte cætre fraﬂii mei, aøa
încât ei s-au potolit øi s-au plecat
cu b umilinﬂæ în faﬂa Domnului.
21 Øi s-a întâmplat cæ ei au
17a gs Ræstignire.
18a Gen. 12:1–3;
Avr. 2:6–11.
19a 1 Ne. 19:15.
gs Israel—Adunarea
lui Israel.
20a 1 Ne. 19:23.
b 1 Ne. 16:5, 24, 39.
21a 1 Ne. 8:10–12.

vorbit iaræøi cætre mine, zicând:
Ce înseamnæ lucrul acesta pe
care tatæl nostru l-a væzut în vis?
Ce înseamnæ a pomul pe care l-a
væzut?
22 Iar eu le-am spus: Acesta era
o reprezentare a a pomului vieﬂii.
23 Øi ei mi-au spus: Ce înseamnæ a bara de fier pe care tatæl
nostru a væzut-o øi care ducea
cætre pom?
24 Iar eu le-am spus cæ era
cuvântul lui Dumnezeu; iar
aceia care vor asculta de a cuvântul lui Dumnezeu øi se vor
b
ﬂine tare de el, aceia nu vor
pieri niciodatæ; øi, de asemenea,
nici c ispitele øi nici d sægeﬂile de
foc ale e duømanilor nu-i vor
învinge pânæ la orbire ca sæ-i
ducæ la distrugere.
25 Prin urmare, eu, Nefi, i-am
îndemnat sæ dea a ascultare
cuvântului Domnului; da, eu
i-am îndemnat cu toatæ puterea
sufletului meu øi cu toatæ capacitatea pe care o aveam, pentru
ca ei sæ dea ascultare cuvântului lui Dumnezeu øi sæ-øi aducæ
aminte sæ ﬂinæ poruncile Lui
întotdeauna, în toate lucrurile.
26 Iar ei mi-au spus: Ce înseamnæ a râul cu apæ pe care tatæl
nostru l-a væzut?
27 Iar eu le-am spus lor cæ a apa
pe care tatæl meu a væzut-o era
b
necuræﬂie; iar mintea lui era aøa

22a 1 Ne. 11:4, 25;
Moise 3:9.
23a 1 Ne. 8:19–24.
24a gs Cuvântul lui
Dumnezeu.
b 1 Ne. 8:30;
2 Ne. 31:20.
c 1 Ne. 8:23.
gs Ispitæ, (a) ispiti.

d Ef. 6:16;
D&L 3:8; 27:17.
e gs Diavol.
25a D&L 11:2; 32:4;
84:43–44.
26a 1 Ne. 8:13.
27a 1 Ne. 12:16.
b gs Murdærie,
necuræﬂenie.

1 Nefi 15:28–36
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de absorbitæ de alte lucruri,
încât nu a væzut necuræﬂia apei.
28 Iar eu le-am spus lor cæ era
o a præpastie îngrozitoare care îi
despærﬂea pe cei pæcætoøi de
pomul vieﬂii, precum øi de sfinﬂii
lui Dumnezeu.
29 Iar eu le-am spus lor cæ
aceasta era o reprezentare a acelui a iad îngrozitor, despre care
îngerul mi-a spus cæ era pregætit
pentru cei pæcætoøi.
30 Iar eu le-am spus lor cæ tatæl
nostru, de asemenea, a væzut cæ
a
dreptatea lui Dumnezeu îi
despærﬂea pe cei pæcætoøi de cei
drepﬂi; iar strælucirea acesteia
era ca strælucirea unui foc cu
flæcæri, care se ridicæ pânæ la
Dumnezeu în vecii vecilor øi nu
are sfârøit.
31 Iar ei mi-au spus: Înseamnæ acest lucru chinul trupului
în zilele de a încercare, ori înseamnæ starea de pe urmæ a
sufletului dupæ b moartea trupului vremelnic, ori vorbeøte
despre lucrurile care sunt vremelnice?
32 Øi s-a întâmplat cæ le-am
spus cæ aceasta era o reprezentare atât a lucrurilor vremelnice,
cât øi a celor spirituale; cæci va
veni ziua când ei vor fi judecaﬂi
dupæ a faptele lor, da, chiar øi
faptele care au fost fæcute de
28a Luca 16:26;
1 Ne. 12:18;
2 Ne. 1:13.
29a gs Iad.
30a gs Dreptate.
31a Alma 12:24; 42:10;
Hel. 13:38.
b Alma 40:6, 11–14.
32a gs Fapte.
33a Mosia 15:26;

cætre trupul vremelnic în zilele
lor de încercare.
33 Prin urmare, dacæ ei vor
a
muri în ticæloøia lor, vor trebui,
de asemenea, sæ fie b alungaﬂi,
datoritæ lucrurilor spirituale
care aparﬂin dreptæﬂii; prin urmare, ei trebuie sæ fie aduøi ca
sæ stea în faﬂa lui Dumnezeu øi
sæ fie c judecaﬂi pentru d faptele
lor; iar dacæ faptele lor au fost
necurate, atunci ei sunt e necuraﬂi; iar dacæ sunt necuraﬂi, ei nu
pot sæ f locuiascæ în Împæræﬂia lui
Dumnezeu; cæci dacæ ar fi aøa,
atunci øi Împæræﬂia lui Dumnezeu ar fi necuratæ, de asemenea.
34 Dar iatæ, væ spun eu vouæ,
Împæræﬂia lui Dumnezeu nu este
a
necuratæ øi nu este cu putinﬂæ
ca vreun lucru necurat sæ intre
în Împæræﬂia lui Dumnezeu; prin
urmare, trebuie sæ fie un loc de
necuræﬂie pregætit pentru ceea
ce este necurat.
35 Øi este un loc pregætit, da,
øi anume acel a iad îngrozitor
despre care am vorbit, iar b diavolul este cel care l-a pregætit;
prin urmare, starea de pe urmæ
a sufletelor oamenilor este sæ
træiascæ în Împæræﬂia lui Dumnezeu sau sæ fie alungate în numele acelei c dreptæﬂi despre care
am vorbit.
36 Prin urmare, pæcætoøii sunt

Moro. 10:26.
b Alma 12:12–16;
40:26.
c gs Judecatæ, ultima.
d 3 Ne. 27:23–27.
e 2 Ne. 9:16;
D&L 88:35.
f Ps. 15:1–5; 24:3–4;
Alma 11:37;
D&L 76:50–70;

Moise 6:57.
34a gs Murdærie,
necuræﬂenie.
35a 2 Ne. 9:19;
Mosia 26:27.
gs Iad.
b 1 Ne. 14:9;
D&L 1:35.
c gs Dreptate.
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alungaﬂi dintre cei drepﬂi, precum øi de la acel a pom al vieﬂii,
al cærui fruct este cel mai preﬂios
øi cel mai b dorit, mai presus
decât toate celelalte fructe; da,
øi este c cel mai mare dintre toate
d
darurile de la Dumnezeu. Øi
astfel am vorbit eu cætre fraﬂii
mei. Amin.
CAPITOLUL 16
Pentru cei pæcætoøi adeværul este
greu de suportat — Fiii lui Lehi
se însoaræ cu fiicele lui Ismael —
Liahona le aratæ drumul prin pustiu — Mesajele Domnului sunt
scrise pe Liahona din când în când
— Ismael moare; cei din familia
lui cârtesc din cauza suferinﬂelor.
Circa 600–592 î.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ dupæ
ce eu, Nefi, am terminat de vorbit cætre fraﬂii mei, iatæ ei mi-au
spus: Tu ne-ai spus lucruri grele,
mai mult decât suntem noi în
stare sæ suportæm.
2 Øi s-a întâmplat cæ eu le-am
spus cæ øtiam cæ le vorbisem lucruri grele împotriva celor pæcætoøi, potrivit cu adeværul; iar pe
cei drepﬂi i-am justificat øi am
purtat mærturie cæ vor fi înælﬂaﬂi
în ziua din urmæ; prin urmare,
cei a vinovaﬂi consideræ b adeværul ca fiind greu de suportat
36a Gen. 2:9;
2 Ne. 2:15.
b 1 Ne. 8:10–12;
Alma 32:42.
c D&L 6:13.
d D&L 14:7.
gs Viaﬂæ veønicæ.
16 2a Ioan 3:20;
2 Ne. 33:5;

pentru cæ acesta îi c loveøte drept
în inimæ.
3 Øi acum fraﬂii mei, dacæ voi
aﬂi fi drepﬂi øi aﬂi fi dornici sæ
ascultaﬂi adeværul øi sæ daﬂi
atenﬂie acestuia pentru ca sæ
puteﬂi a merge drept în faﬂa lui
Dumnezeu, atunci n-aﬂi cârti din
cauza adeværului øi aﬂi spune:
Tu spui lucruri grele împotriva
noastræ.
4 Øi s-a întâmplat cæ eu, Nefi,
i-am îndemnat pe fraﬂii mei cu
toatæ sârguinﬂa, sæ ﬂinæ poruncile Domnului.
5 Øi s-a întâmplat cæ ei s-au
plecat cu a umilinﬂæ în faﬂa Domnului; într-atât, încât am avut
mare bucurie øi speranﬂæ în ei
cæ vor pæøi pe drumul dreptæﬂii.
6 Acum, toate lucrurile acestea
au fost spuse øi fæcute în timp
ce tatæl meu locuia într-un cort
în valea pe care el a numit-o
Lemuel.
7 Øi s-a întâmplat cæ eu, Nefi,
am luat de a nevastæ pe una
dintre b fiicele lui Ismael; øi, de
asemenea, fraﬂii mei au luat de
neveste fiice de-ale lui Ismael;
øi, de asemenea, c Zoram a luat
de nevastæ pe fiica cea mai mare
a lui Ismael.
8 Øi în felul acesta tatæl meu
îndeplinise toate poruncile Domnului care-i fuseseræ date. Øi, de
asemenea, øi eu, Nefi, fusesem

Enos 1:23;
Hel. 14:10.
gs Vinæ.
b Prov. 15:10;
2 Ne. 1:26; 9:40;
Hel. 13:24–26.
c Fapte 5:33;
Mosia 13:7.
3 a D&L 5:21.

5a
7a
b
c

gs (a) Merge,
(a) merge cu
Dumnezeu.
1 Ne. 16:24, 39; 18:4.
gs Cæsætorie,
(a) se cæsætori.
1 Ne. 7:1.
1 Ne. 4:35;
2 Ne. 5:5–6.
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binecuvântat nespus de mult de
Domnul.
9 Øi s-a întâmplat cæ glasul
Domnului i-a vorbit tatælui meu
în timp de noapte øi i-a poruncit
ca, de dimineaﬂæ, sæ porneascæ
în cælætorie în pustiu.
10 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când tatæl meu s-a sculat de
dimineaﬂæ øi s-a dus cætre uøa
cortului, spre marea lui mirare
a væzut pe pæmânt un a glob rotund, fæcut cu o mæiestrie deosebitæ; øi el era fæcut din aramæ
finæ. Iar înæuntrul globului erau
douæ sægeﬂi; iar una dintre ele
aræta drumul pe care noi trebuia
sæ mergem în pustiu.
11 Øi s-a întâmplat cæ noi am
adunat lucrurile pe care trebuia
sæ le ducem în pustiu, precum
øi ræmæøiﬂele proviziilor pe care
Domnul ni le dæduse; øi am luat
seminﬂe de toate felurile pe care
le puteam duce în pustiu.
12 Øi s-a întâmplat cæ ne-am
luat corturile øi am plecat în
pustiu, peste râul Laman.
13 Øi s-a întâmplat cæ am cælætorit timp de patru zile, cam
în direcﬂia sud-sud-est øi iaræøi
ne-am pus corturile; øi am dat
locului aceluia numele Øazer.
14 Øi s-a întâmplat cæ am luat
cu noi arcurile øi sægeﬂile øi
ne-am dus în pustiu ca sæ vânæm
hranæ pentru familiile noastre;
iar dupæ ce vânasem hranæ
pentru familiile noastre, ne-am
reîntors la familiile noastre în
pustiu, în locul Øazer. Øi am
plecat iaræøi în pustiu, urmând
10a Alma 37:38–46.
gs Liahona.
14a D&L 17:1.

aceeaøi direcﬂie, ræmânând în
pærﬂile cele mai fertile ale pustiului, care erau lângæ malurile
a
Mærii Roøii.
15 Øi s-a întâmplat cæ am cælætorit timp de multe zile, vânând
hranæ pe drum, cu arcurile øi
sægeﬂile noastre øi cu pietrele øi
praøtiile noastre.
16 Øi am urmat a direcﬂia arætatæ
de glob, care ne-a dus la pærﬂile
cele mai fertile ale pustiului.
17 Øi dupæ ce am cælætorit timp
de multe zile, ne-am pus corturile pentru un timp ca sæ ne odihnim øi sæ gæsim hranæ pentru
familiile noastre.
18 Øi s-a întâmplat cæ în timp
ce eu, Nefi, m-am dus sæ vânez
hranæ, iatæ, mi-am rupt arcul,
care era fæcut din a oﬂel fin; øi
dupæ ce mi-am rupt arcul, iatæ,
fraﬂii mei erau furioøi pe mine
din cauza pierderii arcului
meu, cæci noi n-am gæsit nimic
de hranæ.
19 Øi s-a întâmplat cæ ne-am
reîntors færæ hranæ la familiile
noastre care, fiind foarte obosite
din cauza cælætoriei, au suferit
mult din cauza lipsei de hranæ.
20 Øi s-a întâmplat cæ Laman
øi Lemuel øi fiii lui Ismael au
început sæ cârteascæ foarte mult
din cauza suferinﬂelor øi supærærilor din pustiu; øi, de asemenea, øi tatæl meu a început sæ
cârteascæ împotriva Domnului
Dumnezeului sæu; da, øi ei erau
foarte supæraﬂi, într-atât, încât
au cârtit împotriva Domnului.
21 Acum s-a întâmplat cæ eu,

16a 1 Ne. 16:10, 16, 26;
18:12;
Alma 37:38–46.

18a 2 Sam. 22:35.
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Nefi, fiind supærat de fraﬂii mei
din cauza pierderii arcului meu,
iar arcurile lor pierzându-øi corzile, a început sæ fie foarte greu,
da, într-atât, încât noi nu mai
puteam sæ facem rost de hranæ.
22 Øi s-a întâmplat cæ eu, Nefi,
le-am vorbit mult fraﬂilor mei
pentru cæ ei îøi împietriseræ
inimile din nou, chiar într-atât,
încât se a plângeau împotriva
Domnului Dumnezeului lor.
23 Øi s-a întâmplat cæ eu, Nefi,
am fæcut un arc din lemn øi o
sægeatæ dintr-o ramuræ dreaptæ;
prin urmare, m-am înarmat cu
un arc øi o sægeatæ, cu o praøtie
øi cu pietre. Øi i-am spus a tatælui
meu: Unde sæ mæ duc sæ fac
rost de hranæ?
24 Øi s-a întâmplat cæ el L-a
a
întrebat pe Domnul, cæci ei s-au
plecat cu umilinﬂæ din cauza
cuvintelor mele; cæci am spus
multe lucruri cætre ei cu puterea
sufletului meu.
25 Øi s-a întâmplat cæ glasul
Domnului a ajuns pânæ la tatæl
meu; iar el a fost cu adeværat
a
dojenit din cauza cârtelilor
sale împotriva Domnului în aøa
mæsuræ, încât s-a cufundat în
adâncimile supærærii.
26 Øi s-a întâmplat cæ glasul
Domnului i-a spus: Priveøte
globul øi vezi lucrurile care
sunt scrise pe el.
27 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când tatæl meu a væzut lucrurile
care erau scrise pe glob, s-a
22a Ex. 16:8;
Num. 11:1.
23a Ex. 20:12;
Mosia 13:20.
24a gs Rugæciune.

temut øi s-a cutremurat foarte
mult øi, de asemenea, fraﬂii mei
øi fiii lui Ismael øi nevestele
noastre.
28 Øi s-a întâmplat cæ eu, Nefi,
am væzut sægeﬂile care erau în
glob øi cæ ele funcﬂionau dupæ
a
credinﬂa øi sârguinﬂa øi ascultarea pe care noi le-o dædeam.
29 Øi, de asemenea, era pe ele
o nouæ scriere, care era simplu
de citit øi care ne ajuta sæ a pricepem despre cæile Domnului; øi
aceasta era scrisæ øi schimbatæ
din când în când, conform
credinﬂei øi sârguinﬂei pe care
noi i-o dædeam. Øi astfel vedem
cum, cu mijloace b mici, Domnul
poate sæ îndeplineascæ lucruri
mari.
30 Øi s-a întâmplat cæ eu, Nefi,
m-am dus pânæ în vârful muntelui, dupæ direcﬂiile care erau
arætate pe glob.
31 Øi s-a întâmplat cæ eu am
ucis animale sælbatice, atât de
multe, încât am fæcut rost de
hranæ pentru familiile noastre.
32 Øi s-a întâmplat cæ m-am întors la corturile noastre, cærând
animalele pe care le ucisesem; øi
acum, cât de mare a fost bucuria
lor când au væzut cæ fæcusem
rost de hranæ! Øi s-a întâmplat
cæ s-au plecat în faﬂa Domnului
øi I-au dat mulﬂumiri.
33 Øi s-a întâmplat cæ noi am
pornit iaræøi la drum, cælætorind
pe aproape aceeaøi cale ca øi la
început; øi, dupæ ce am cælætorit

25a Eter 2:14.
gs (a) Mustra,
mustrare.
28a Alma 37:40.
gs Credinﬂæ.

29a gs Înﬂelegere.
b 2 Regi 5:13;
Iac. 3:4;
Alma 37:6–7, 41;
D&L 123:16.

1 Nefi 16:34–17:2
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multe zile, ne-am întins iaræøi
corturile, ca sæ putem sæ stæm
un timp.
34 Øi s-a întâmplat cæ a Ismael a
murit øi a fost îngropat în locul
numit Nahom.
35 Øi s-a întâmplat cæ fiicele
lui Ismael au jelit foarte mult
din cauza pierderii tatælui lor
øi din cauza a suferinﬂelor lor în
pustiu; øi au cârtit împotriva
tatælui meu, deoarece el le adusese din ﬂara Ierusalimului, zicând: Tatæl nostru este mort; da,
øi noi am rætæcit mult în pustiu
øi am suferit multe neajunsuri,
foamete, sete øi obosealæ; øi dupæ toate aceste suferinﬂe trebuie
sæ pierim de foame în pustiu.
36 Øi astfel au cârtit ele împotriva tatælui meu, precum øi
împotriva mea; øi doreau sæ se
întoarcæ la Ierusalim.
37 Iar Laman a spus cætre
Lemuel øi, de asemenea, cætre
fiii lui Ismael: Iatæ, sæ-l a ucidem
pe tatæl nostru, precum øi pe fratele nostru Nefi, care øi-a luat
asupra sa sæ ne fie b conducætor
øi învæﬂætor nouæ, care suntem
fraﬂii lui mai vârstnici.
38 Acum, el spune cæ Domnul
a vorbit cu el øi, de asemenea,
cæ a îngeri i-au slujit. Dar iatæ,
noi øtim cæ ne minte; øi ne spune
nouæ aceste lucruri øi fæptuieøte
multe lucruri dupæ meøteøugul
lui înøelætor, pentru ca sæ ne
înøele ochii, gândindu-se probabil cæ va putea sæ ne ducæ
într-un pustiu stræin; øi dupæ
34a 1 Ne. 7:2–6.
35a gs Adversitate.
37a 1 Ne. 17:44.

ce ne-a dus departe, s-a gândit
sæ se facæ rege øi conducætor
asupra noastræ, pentru ca sæ
poatæ face cu noi dupæ voinﬂa
øi plæcerea lui. Øi în felul acesta
a aﬂâﬂat fratele meu, Laman,
inimile lor în mânie.
39 Øi s-a întâmplat cæ Domnul
era cu noi, da, chiar glasul
Domnului a venit øi a vorbit
multe cuvinte cætre ei øi i-a
a
dojenit foarte mult; iar dupæ
ce au fost dojeniﬂi de cætre glasul Domnului, øi-au abætut
mânia øi s-au pocæit de pæcatele
lor într-atât, încât Domnul ne-a
binecuvântat iaræøi cu hranæ,
ca sæ nu pierim.
CAPITOLUL 17
Nefi primeøte poruncæ sæ construiascæ o corabie — Fraﬂii lui se împotrivesc — El îi îndeamnæ reamintindu-le istoria înﬂelegerilor lui
Dumnezeu cu Israelul — Nefi este
plin de puterea lui Dumnezeu —
Fraﬂii lui nu au voie sæ-l atingæ,
cæci altfel ei se vor ofili ca o trestie
uscatæ. Circa 592–591 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ am pornit
iaræøi în cælætoria noastræ în pustiu; øi am cælætorit cætre ræsærit
de atunci încolo. Øi am cælætorit
øi am ræbdat multe suferinﬂe în
pustiu; iar femeile noastre au
næscut copii în pustiu.
2 Iar binecuvântærile Domnului asupra noastræ erau aøa de
mari, încât, în timp ce noi am

gs (a) Omorî.
b Gen. 37:9–11;
1 Ne. 2:22; 18:10.

38a 1 Ne. 3:30–31; 4:3.
39a gs (a) Mustra,
mustrare.
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træit cu carne a crudæ în pustiu,
femeile noastre au avut lapte
din abundenﬂæ pentru copiii lor
øi au fost puternice, da, chiar la
fel ca øi bærbaﬂii; øi au început
sæ suporte cælætoriile færæ sæ
cârteascæ.
3 Øi astfel vedem cæ poruncile
lui Dumnezeu trebuie sæ fie
împlinite. Øi dacæ copiii oamenilor a ﬂin poruncile lui Dumnezeu, El îi hræneøte, îi întæreøte
øi le dæ mijloace ca sæ poatæ
înfæptui lucrul pe care El le-a
poruncit lor; de aceea, El ne-a
b
dat ajutor în timp ce noi cælætoream în pustiu.
4 Øi am cælætorit mulﬂi ani, da,
chiar timp de opt ani în pustiu.
5 Øi am ajuns la ﬂara pe care noi
am numit-o Abundenﬂa, datoritæ abundenﬂei roadelor ei øi mierii de albine sælbatice; øi toate
aceste lucruri au fost pregætite
de cætre Domnul, ca noi sæ nu
pierim. Iar noi am væzut marea,
pe care am numit-o Irreantum,
care tælmæcitæ înseamnæ multe
ape.
6 Øi s-a întâmplat cæ ne-am
întins corturile la malul mærii;
øi cu toate cæ suferisem multe
a
necazuri øi dificultæﬂi, da, chiar
aøa de multe încât nici nu putem
sæ le însemnæm pe toate, am fost
foarte bucuroøi atunci când am
ajuns la malul mærii; øi am
numit locul Abundenﬂa, datoritæ
abundenﬂei roadelor.
7 Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce
eu, Nefi, petrecusem în ﬂinutul
17 2a 1 Ne. 17:12.
3 a Mosia 2:41;
Alma 26:12.
gs Supunere, supus,

Abundenﬂei multe zile, glasul
Domnului a vorbit cætre mine,
zicând: Ridicæ-te øi du-te la
munte. Øi s-a întâmplat cæ eu
m-am ridicat øi m-am dus la
munte øi L-am implorat pe
Domnul.
8 Øi s-a întâmplat cæ Domnul
mi-a vorbit, zicând: Vei construi o corabie dupæ a felul în
care îﬂi voi aræta Eu, pentru ca
sæ pot sæ-i duc pe oamenii tæi
peste aceste ape.
9 Iar eu am spus: Doamne,
unde sæ mæ duc ca sæ pot gæsi
minereuri sæ le topesc, pentru
ca sæ îmi pot face unelte cu care
sæ construiesc corabia dupæ
felul în care Tu mi-ai arætat?
10 Øi s-a întâmplat cæ Domnul
mi-a spus unde sæ mæ duc ca sæ
gæsesc minereuri, pentru a-mi
face unelte.
11 Øi s-a întâmplat cæ eu, Nefi,
am fæcut din piele de animale
foale cu care sæ suflu în foc; øi
dupæ ce am fæcut foalele, ca
sæ pot sæ suflu în foc, am lovit
douæ pietre una de alta ca sæ
pot face focul.
12 Cæci Domnul pânæ atunci
nu ne læsase sæ facem mult foc
în timp ce cælætoream prin pustiu; cæci El a zis: Eu voi face
hrana voastræ dulce, aøa ca voi
sæ nu trebuiascæ s-o a gætiﬂi.
13 Øi Eu, de asemenea, voi fi
lumina voastræ în pustiu; øi voi
a
pregæti calea înaintea voastræ,
dacæ voi veﬂi ﬂine poruncile
Mele; prin urmare, în mæsura

(a) se supune.
b 1 Ne. 3:7.
6 a 2 Ne. 4:20.
8 a 1 Ne. 18:2.

12a 1 Ne. 17:2.
13a Alma 37:38–39.

1 Nefi 17:14–23
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în care voi veﬂi ﬂine poruncile
Mele, veﬂi fi conduøi cætre b ﬂara
fægæduitæ; øi veﬂi c øti cæ Eu sunt
Cel de care voi sunteﬂi conduøi.
14 Da, øi Domnul a mai spus:
Dupæ ce veﬂi ajunge în ﬂara fægæduitæ, veﬂi a øti cæ Eu, Domnul,
sunt b Dumnezeu; øi cæ Eu,
Domnul, v-am salvat de la distrugere; da, cæ Eu v-am scos pe
voi din ﬂara Ierusalimului.
15 Prin urmare eu, Nefi, m-am
stræduit sæ ﬂin poruncile Domnului øi i-am îndemnat pe fraﬂii
mei la credinﬂæ øi sârguinﬂæ.
16 Øi s-a întâmplat cæ eu am
fæcut unelte din minereul pe
care l-am topit din stâncæ.
17 Øi atunci când fraﬂii mei
au væzut cæ mæ pregæteam sæ
a
construiesc o corabie, ei au
început sæ cârteascæ împotriva
mea, zicând: Fratele nostru este
nebun, cæci el crede cæ poate sæ
construiascæ o corabie; da, øi
crede, de asemenea, cæ poate sæ
treacæ peste apele acestea mari.
18 Øi astfel fraﬂii mei s-au plâns
împotriva mea øi nu doreau sæ
munceascæ deoarece nu credeau
cæ puteam sæ construiesc o corabie; øi nu credeau nici cæ primisem învæﬂætura de la Domnul.
19 Øi acum s-a întâmplat cæ eu,
Nefi, am fost foarte supærat din
cauza împietririi inimilor lor; øi
acum, când au væzut cæ începusem sæ fiu supærat, erau încântaﬂi în inimile lor într-atât, încât
s-au a bucurat, zicând: Noi am
øtiut cæ n-ai putea sæ construieøti
13b 1 Ne. 2:20;
Iacov 2:12.
c Ex. 6:7.
14a 2 Ne. 1:4.

o corabie, cæci am øtiut cæ îﬂi
lipsea judecata; prin urmare, nu
puteai sæ îndeplineøti o lucrare
aøa de mare.
20 Øi tu eøti la fel ca øi tatæl
nostru, purtat de a imaginaﬂia
nebuneascæ a inimii lui; da, el
ne-a scos din ﬂara Ierusalimului
øi noi am rætæcit prin pustiu
toﬂi aceøti ani mulﬂi; øi femeile
noastre au muncit din greu,
fiind grele cu copii; øi ele au
næscut copii în pustiu øi au suferit toate lucrurile în afaræ de
moarte; øi ar fi fost mai bine
dacæ ele ar fi murit înainte de a
fi pæræsit Ierusalimul decât sæ fi
suferit aceste neajunsuri.
21 Iatæ, aceøti ani mulﬂi am
suferit în pustiu, timp în care
am fi putut sæ ne bucuræm de
avuﬂiile noastre øi de ﬂara moøtenirii noastre; da, øi am fi putut
fi fericiﬂi.
22 Øi noi øtim cæ oamenii care
erau în Ierusalim erau a drepﬂi;
cæci au ﬂinut legile øi judecæﬂile
Domnului, precum øi toate
poruncile Lui, dupæ legea lui
Moise; prin urmare, noi øtim cæ
ei sunt un popor drept; iar tatæl
nostru i-a judecat øi ne-a dus
pe noi departe pentru cæ am
ascultat de cuvintele lui; da, iar
fratele nostru este la fel ca øi el.
Øi în felul acesta de vorbire
au cârtit fraﬂii mei øi s-au plâns
împotriva noastræ.
23 Øi s-a întâmplat cæ eu, Nefi,
le-am vorbit zicând: Credeﬂi
cæ stræmoøii noøtri, care erau

gs Mærturie.
b D&L 5:2.
17a 1 Ne. 18:1–6.
19a gs (a) Persecuta,

persecuﬂie.
20a 1 Ne. 2:11.
22a 1 Ne. 1:13.
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copiii lui Israel, ar fi fost scoøi
din mâinile Egiptenilor dacæ
nu ar fi ascultat de cuvintele
Domnului?
24 Da, presupuneﬂi voi cæ ei
ar fi fost scoøi din a robie, dacæ
Domnul nu i-ar fi dat poruncæ
lui Moise sæ-i scoatæ din robie?
25 Acum voi øtiﬂi, copiii lui
Israel erau în a robie; øi voi øtiﬂi
cæ erau încærcaﬂi de b poveri care
erau greu de dus; prin urmare,
øtiﬂi cæ trebuie sæ fi fost un lucru
bun pentru ei sæ fie scoøi din
robie.
26 Acum voi øtiﬂi cæ lui a Moise
i-a poruncit Domnul sæ facæ acea
lucrare mæreaﬂæ; øi voi øtiﬂi cæ la
b
cuvântul lui apele Mærii Roøii
s-au despærﬂit întâi într-o parte
øi apoi în cealaltæ, iar ei au trecut
prin aceasta ca pe uscat.
27 Dar voi øtiﬂi cæ egiptenii,
care erau în oøtile Faraonului,
au fost înecaﬂi în Marea Roøie.
28 Øi voi, de asemenea, øtiﬂi
cæ ei au fost hræniﬂi cu a manæ în
pustiu.
29 Da, øi, de asemenea, øtiﬂi cæ
Moise, prin cuvântul lui, dupæ
puterea lui Dumnezeu care era
în el, a a lovit stânca øi a izvorât
apæ pentru copiii lui Israel, ca
sæ-øi poatæ stinge setea.
30 Øi în ciuda faptului cæ erau
conduøi de Domnul Dumnezeul
24a Ex. 3:2–10;
1 Ne. 19:10;
2 Ne. 3:9; 25:20.
25a Gen. 15:13–14.
b Ex. 1:11; 2:11.
26a Fapte 7:22–39.
b Ex. 14:21–31;
1 Ne. 4:2; Mosia 7:19;
Hel. 8:11; D&L 8:3;
Moise 1:25.

lor, Mântuitorul lor, mergând
înaintea lor, conducându-i în
timp de zi øi dându-le luminæ în
timp de noapte øi fæcând astfel
ca ei sæ primeascæ toate lucrurile
care erau a folositoare omului,
ei totuøi øi-au împietrit inimile
øi øi-au orbit minﬂile øi au b hulit
împotriva lui Moise øi împotriva lui Dumnezeu cel Adeværat
øi Viu.
31 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ
cuvântul Lui, El i-a a distrus;
øi dupæ cuvântul Lui, El i-a
b
condus; øi dupæ cuvântul Lui,
El a fæcut toate lucrurile pentru
ei; øi nimic nu a fost fæcut decât
prin cuvântul Lui.
32 Øi dupæ ce au trecut râul
Iordan, El i-a fæcut puternici ca
sæ poatæ sæ-i a alunge pe copiii
pæmântului afaræ din ﬂinut,
da, împræøtiindu-i pânæ la distrugere.
33 Øi acum, presupuneﬂi cæ
copiii acestui pæmânt, care erau
în ﬂara fægæduinﬂei, care au fost
alungaﬂi de stræmoøii noøtri,
credeﬂi voi cæ ei erau drepﬂi?
Iatæ eu væ spun vouæ: Nu.
34 Presupuneﬂi cæ stræmoøii
noøtri ar mai fi fost aleøi dacæ
ei nu ar fi fost drepﬂi? Eu væ
spun vouæ: Nu.
35 Iatæ, Domnul preﬂuieøte
toate a fiinﬂele ca pe una; cel care

28a Ex. 16:4, 14–15, 35;
Num. 11:7–8;
Deut. 8:3;
Mosia 7:19.
29a Ex. 17:6; Num. 20:11;
Deut. 8:15;
1 Ne. 20:21.
30a D&L 18:18; 88:64–65.
b Ex. 32:8;
Num. 14:2–3;

31a
b
32a
35a

Ezec. 20:13–16;
D&L 84:23–25.
Num. 26:65.
1 Ne. 5:15;
D&L 103:16–18.
Num. 33:52–53;
Ios. 24:8.
Fapte 10:15, 34;
Rom. 2:11;
2 Ne. 26:23–33.

1 Nefi 17:36–44
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este b drept are c bunævoinﬂa lui
Dumnezeu. Dar iatæ, acest popor a respins fiecare cuvânt
al lui Dumnezeu øi era plin de
nedreptate; iar întreaga mânie
a lui Dumnezeu era asupra
lor, iar Domnul a blestemat ﬂara
pentru ei øi a binecuvântat-o
pentru stræmoøii noøtri; da, El
a blestemat-o spre distrugerea
lor øi a binecuvântat-o pentru
stræmoøii noøtri pentru ca ei sæ
capete putere asupra ei.
36 Iatæ, Domnul a a creat b pæmântul ca sæ fie c locuit; øi El i-a
creat pe copiii Sæi pentru ca ei
sæ-l stæpâneascæ.
37 Øi El a ridicæ un popor
drept øi distruge popoarele
pæcætoøilor.
38 Øi El îi conduce pe cei drepﬂi
în a ﬂinuturi bogate, iar pe cei
pæcætoøi îi b distruge øi le blestemæ ﬂara din cauza lor.
39 El domneøte sus în ceruri,
cæci acesta este tronul Lui, iar
pæmântul acesta este a aøternutul
picioarelor Lui.
40 Øi îi iubeøte pe aceia care Îl
recunosc pe El ca fiind Dumnezeul lor. Iatæ, i-a iubit pe stræmoøii noøtri øi a a fæcut legæmânt cu
ei, da, chiar cu Avraam, b Isaac
øi c Iacov; øi El øi-a adus aminte
de legæmintele pe care le fæcuse
35b Ps. 55:22;
1 Ne. 22:17.
c 1 Sam. 2:30;
Ps. 97:10; 145:20;
Alma 13:4;
D&L 82:10.
36a gs (a) Crea, creaﬂie.
b gs Pæmânt.
c Isa. 45:18;
Avr. 3:24–25.
37a Prov. 14:34;
1 Ne. 4:13;

cu ei; prin urmare, i-a scos din
ﬂara d Egiptului.
41 Øi El le-a dat greutæﬂi în
pustiu cu toiagul Sæu; cæci ei
øi-au a împietrit inimile, la fel ca
øi voi; iar Domnul le-a dat greutæﬂi din cauza nedreptæﬂii lor. El
a trimis b øerpi zburætori înfocaﬂi
printre ei; iar dupæ ce au fost
muøcaﬂi, El a pregætit o cale
pentru ca ei sæ fie c vindecaﬂi; iar
singurul lucru pe care trebuia
sæ-l facæ era sæ priveascæ; øi
datoritæ d simplitæﬂii acestei cæi
sau a uøurinﬂei ei, mulﬂi au fost
aceia care au pierit.
42 Øi ei øi-au împietrit inimile
din când în când øi au a hulit împotriva lui b Moise øi, de asemenea, împotriva lui Dumnezeu;
cu toate acestea, voi øtiﬂi cæ au
fost conduøi de cætre puterea
Lui færæ de asemænare pânæ în
ﬂara fægæduinﬂei.
43 Øi acum, dupæ toate aceste
lucruri, a venit timpul ca ei sæ
devinæ pæcætoøi, da, aproape
pânæ la culme; øi nu øtiu, dar în
aceastæ zi ei sunt pe cale de a fi
distruøi; cæci øtiu cæ va trebui
cu siguranﬂæ sæ vinæ ziua aceea,
când ei vor trebui sæ fie distruøi,
în afaræ de câﬂiva numai, care
vor fi duøi în robie.
44 Prin urmare, Domnul i-a

Eter 2:10;
D&L 117:6.
38a gs Pæmântul
fægæduinﬂei.
b Lev. 20:22.
39a Isa. 66:1; D&L 38:17;
Avr. 2:7.
40a gs Legæmântul
avraamic.
b Gen. 21:12;
D&L 27:10.
c Gen. 28:1–5.

d Deut. 4:37.
41a 2 Regi 17:7–23.
b Num. 21:4–9;
Deut. 8:15;
Alma 33:18–22.
c Ioan 3:13–15;
2 Ne. 25:20.
d Alma 37:44–47;
Hel. 8:15.
42a Num. 14:1–12.
gs Ræzvrætire.
b D&L 84:23–24.

47

1 Nefi 17:45–52

a

dat poruncæ tatælui meu sæ
plece în pustiu; iar Iudeii, de
asemenea, au cæutat sæ-i ia viaﬂa;
da, øi b voi, de asemenea, aﬂi cæutat sæ-i luaﬂi viaﬂa; prin urmare,
voi sunteﬂi ucigaøi în inimile
voastre øi sunteﬂi la fel ca øi ei.
45 Voi sunteﬂi a iuﬂi în a face
nedreptate, dar sunteﬂi înceﬂi în
a væ aduce aminte de Domnul
Dumnezeul vostru. Aﬂi væzut un
b
înger, iar el a glæsuit cætre voi;
da, aﬂi auzit glasul lui din când
în când; iar el a vorbit cætre voi
cu un glas blând øi încet, dar
eraﬂi c lipsiﬂi de sentimente, aøa
încât nu aﬂi putut sæ simﬂiﬂi
cuvintele lui; prin urmare, a
glæsuit cætre voi cu un glas ca
de tunet, care a fæcut pæmântul
sæ se cutremure ca øi cum s-ar
sæ se despicat în bucæﬂi.
46 Øi voi øtiﬂi, de asemenea, cæ
prin a puterea cuvântului Sæu
atotputernic, El poate sæ facæ
pæmântul sæ piaræ; da, øi voi øtiﬂi
cæ prin cuvântul Sæu El poate
face locurile aspre sæ devinæ
netede, iar locurile netede sæ
fie sfærâmate. O, atunci, cum
puteﬂi sæ fiﬂi atât de împietriﬂi
în inimile voastre?
47 Iatæ, sufletul meu este sfâøiat
de suferinﬂæ din cauza voastræ
øi inima mea este îndureratæ;
mæ tem sæ nu fiﬂi alungaﬂi pentru totdeauna. Iatæ, eu sunt
a
plin de Spiritul lui Dumnezeu
într-atât, încât trupul meu este
b
lipsit de putere.
44a
b
45a
b
c

1 Ne. 2:1–2.
1 Ne. 16:37.
Mosia 13:29.
1 Ne. 4:3.
Ef. 4:19.

48 Øi acum, s-a întâmplat cæ
atunci când am glæsuit aceste
cuvinte, ei s-au mâniat pe mine
øi voiau sæ mæ arunce în adâncurile mærii; øi cum veneau
sæ punæ mâna pe mine, le-am
spus, zicând: În numele lui
Dumnezeu cel Atotputernic, væ
poruncesc sæ nu mæ a atingeﬂi,
cæci eu sunt plin de b puterea lui
Dumnezeu, chiar pânæ la mistuirea trupului meu; øi cel care
va pune mâna pe mine se va
c
veøteji chiar ca o trestie uscatæ;
øi el va fi o nimica toatæ în faﬂa
puterii lui Dumnezeu pentru
cæ Dumnezeu îl va lovi.
49 Øi s-a întâmplat cæ eu, Nefi,
le-am spus cæ n-ar mai trebui
sæ cârteascæ împotriva tatælui
lor; øi nici sæ nu øovæiascæ
sæ mæ ajute la lucrul meu, cæci
Dumnezeu îmi dæduse poruncæ
sæ construiesc o corabie.
50 Øi eu le-am spus: a Dacæ
Dumnezeu mi-a poruncit sæ fac
toate lucrurile, atunci eu voi fi
în stare sæ le fac. Dacæ El mi-ar
da poruncæ sæ-i spun acestei ape
sæ se facæ pæmânt, atunci ea ar fi
pæmânt; øi dacæ aø zice aceasta,
atunci aøa s-ar întâmpla.
51 Øi acum, dacæ Domnul are o
putere aøa de mare øi a fæcut
aøa de multe minuni printre
copiii oamenilor, atunci cum
de nu ar putea sæ mæ a înveﬂe sæ
construiesc o corabie?
52 Øi s-a întâmplat cæ eu, Nefi,
am spus multe lucruri cætre

46a Hel. 12:6–18.
47a Mica 3:8.
b 1 Ne. 19:20.
48a Mosia 13:3.
b 2 Ne. 1:26–27.

gs Putere.
c 1 Regi 13:4–7.
50a Filip. 4:13; 1 Ne. 3:7.
51a Gen. 6:14–16;
1 Ne. 18:1.

1 Nefi 17:53–18:5
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fraﬂii mei, atâtea încât ei au fost
fæcuﬂi de ruøine øi nu au mai
putut sæ mi se împotriveascæ; øi
nici n-au mai îndræznit sæ punæ
mâna pe mine sau sæ mæ atingæ
cu degetele lor, chiar timp de
mai multe zile. Acum, ei nu îndræzneau sæ facæ aceasta ca sæ
nu se ofileascæ în faﬂa mea, cæci
aøa de puternic era a Spiritul lui
Dumnezeu; øi astfel a lucrat El
asupra lor.
53 Øi s-a întâmplat cæ Domnul
a vorbit cætre mine: Întinde-ﬂi
iaræøi mâna cætre fraﬂii tæi øi nu
se vor ofili în faﬂa ta, dar Eu îi
voi cutremura, a spus Domnul,
øi asta o voi face pentru ca ei
sæ øtie cæ Eu sunt Domnul
Dumnezeul lor.
54 Øi s-a întâmplat cæ mi-am
întins mâna cætre fraﬂii mei, iar
ei nu s-au ofilit în faﬂa mea;
dar Domnul i-a fæcut sæ se cutremure, chiar dupæ cuvântul
pe care El l-a spus.
55 Øi acum, ei au spus: Noi
øtim cu siguranﬂæ cæ Domnul
este cu tine, cæci noi øtim cæ
puterea Domnului este aceea
care ne-a fæcut sæ ne cutremuræm. Øi au cæzut în faﬂa mea øi
erau gata sæ mæ a preaslæveascæ,
dar nu am permis aceasta, zicându-le: Eu sunt fratele vostru, da,
chiar fratele vostru mai tânær;
prin urmare, preaslæviti-L pe
Domnul Dumnezeul vostru øi
cinstiﬂi pe tatæl øi pe mama voastræ, pentru ca b zilele voastre sæ
fie lungi în ﬂara pe care Domnul
Dumnezeul vostru v-o va da.
52a gs Duhul Sfânt.
55a Fapte 14:11–15.
b Ex. 20:12;

CAPITOLUL 18
Corabia este terminatæ — Sunt
pomenite naøterile lui Iacov øi a lui
Iosif — Grupul se îmbarcæ pentru
cælætoria cætre ﬂara fægæduinﬂei —
Fiii lui Ismael øi nevestele lor se
unesc în orgii øi ræzvrætire — Nefi
este legat øi corabia este mânatæ
înapoi de o furtunæ grozavæ —
Nefi este eliberat øi, prin rugæciunea lui, furtuna se potoleøte —
Oamenii ajung în ﬂara fægæduinﬂei.
Circa 591–589 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ ei L-au
preaslævit pe Domnul øi au
mers mai departe împreunæ cu
mine; iar noi am prelucrat lemnul cu o iscusinﬂæ neobiønuitæ.
Iar Domnul mi-a arætat din
când în când în ce fel trebuia sæ
lucrez lemnul corabiei.
2 Acum eu, Nefi, nu am lucrat
lemnul în modul învæﬂat de oameni, nici nu am construit corabia dupæ felul oamenilor; ci am
construit-o dupæ felul în care
Domnul mi-a arætat; prin urmare, nu era dupæ felul oamenilor.
3 Øi eu, Nefi, m-am dus deseori
în munﬂi øi m-am a rugat deseori
Domnului; prin urmare, Domnul mi-a b arætat lucruri mæreﬂe.
4 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ ce
am terminat corabia, potrivit
cuvântului Domnului, fraﬂii mei
au væzut cæ ea era bunæ øi cæ
lucrætura ei era foarte finæ; prin
urmare, ei s-au plecat cu a umilinﬂæ iaræøi în faﬂa Domnului.
5 Øi s-a întâmplat cæ glasul

Mosia 13:20.
18 3a gs Rugæciune.
b gs Revelaﬂie.

4 a 1 Ne. 16:5.
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Domnului i-a spus tatælui meu
cæ noi trebuia sæ ne sculæm øi sæ
coborâm în corabie.
6 Øi s-a întâmplat cæ dimineaﬂa,
dupæ ce pregætisem toate lucrurile, multe roade øi a carne din
pustiu øi miere din beløug,
precum øi provizii aøa cum
Domnul ne poruncise, am coborât în corabie împreunæ cu
toatæ încærcætura noastræ øi cu
seminﬂele noastre øi cu fiecare
lucru pe care noi îl adusesem
cu noi, fiecare dupæ vârsta lui;
prin urmare, ne-am coborât
cu toﬂii în corabie, împreunæ cu
nevestele øi copiii noøtri.
7 Øi acum, tatæl meu avusese
doi fii în pustiu; cel mai vârstnic
a fost numit a Iacov, iar cel mai
tânær, b Iosif.
8 Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce
noi toﬂi am coborât în corabie
øi am luat cu noi proviziile,
precum øi lucrurile care ni s-au
poruncit, am început sæ înaintæm pe a mare øi am fost mânaﬂi
înainte de vânt cætre b pæmântul
fægæduit.
9 Øi dupæ ce am fost împinøi
de vânt timp de multe zile, iatæ,
fraﬂii mei øi fiii lui Ismael, precum øi nevestele lor au început
sæ se veseleascæ aøa de tare, încât
au început sæ danseze øi sæ cânte
øi sæ vorbeascæ cu multæ grosolænie, da, într-atât, încât au uitat
prin ce putere fuseseræ aduøi
acolo; da, ei s-au dedat la o nemaipomenitæ grosolænie.
6 a 1 Ne. 17:2.
7 a 2 Ne. 2:1.
b 2 Ne. 3:1.
8 a 2 Ne. 10:20.
b 1 Ne. 2:20.
gs Pæmântul

10 Øi eu, Nefi, am început sæ
mæ tem foarte tare ca Domnul
sæ nu se mânieze pe noi øi sæ nu
ne loveascæ din cauza nedreptæﬂii noastre øi sæ fim înghiﬂiﬂi de
adâncurile mærii; prin urmare eu,
Nefi, am început sæ le vorbesc
cu multæ seriozitate; dar iatæ, ei
erau a mânioøi pe mine, zicând:
Nu vrem ca fratele nostru mai
tânær sæ fie b conducætor peste noi.
11 Øi s-a întâmplat cæ Laman øi
Lemuel m-au luat øi m-au legat
cu frânghii øi s-au purtat cu
mine cu multæ cruzime; totuøi,
Domnul a a permis toate acestea
pentru ca sæ-Øi poatæ aræta
puterea, pentru îndeplinirea
cuvântului Sæu pe care L-a rostit despre cei pæcætoøi.
12 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ ce
m-au legat astfel încât sæ nu mai
pot sæ mæ miøc, a busola care fusese pregætitæ de cætre Domnul
a încetat sæ mai meargæ.
13 Prin urmare, ei nu øtiau încotro sæ conducæ corabia, cu atât
mai mult cu cât s-a pornit o furtunæ mare, da, un uragan mare
øi teribil øi noi am fost a împinøi
pe ape înapoi timp de trei zile;
iar ei au început sæ se înfricoøeze foarte mult cæ se vor îneca
în mare; øi totuøi, nu m-au dezlegat.
14 Øi în a patra zi în care am
fost împinøi înapoi, furtuna a
început sæ se înteﬂeascæ.
15 Øi s-a întâmplat cæ era cât
pe ce sæ fim înghiﬂiﬂi de adân-

fægæduinﬂei.
10a 1 Ne. 17:17–55.
b Gen. 37:9–11;
1 Ne. 16:37–38;
2 Ne. 1:25–27.
11a Alma 14:11.

12a 1 Ne. 16:10, 16, 26;
2 Ne. 5:12;
Alma 37:38–47;
D&L 17:1.
13a Mosia 1:17.

1 Nefi 18:16–24
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curile mærii. Øi dupæ ce am fost
împinøi înapoi pe ape timp de
patru zile, fraﬂii mei au început
sæ a vadæ cæ pedepsele lui Dumnezeu erau asupra lor øi cæ ei
trebuia sæ piaræ dacæ nu se pocæiau de nedreptæﬂile lor; prin
urmare, au venit la mine øi au
dezlegat legæturile care erau
în jurul încheieturilor mâinilor
mele; øi iatæ cæ acestea erau
foarte umflate; øi, de asemenea,
gleznele mele erau foarte umflate øi mare îmi era durerea
din cauza aceasta.
16 Cu toate acestea, mi-am
înælﬂat privirea cætre Dumnezeul
meu øi L-am a preamærit cât a
fost ziua de lungæ; øi nu am
cârtit împotriva Domnului din
cauza suferinﬂelor mele.
17 Acum tatæl meu, Lehi, le-a
spus multe lucruri lor øi fiilor
lui a Ismael; dar, iatæ, ei au spus
multe ameninﬂæri împotriva
oricui ar fi vorbit în sprijinul
meu; iar pærinﬂii mei fiind împoværaﬂi de ani øi suferind multe
supæræri din cauza copiilor lor
erau doborâﬂi, da, chiar pe patul
de moarte.
18 Din cauza supærærii øi marii
lor întristæri, precum øi din
cauza nedreptæﬂii fraﬂilor mei,
ei au ajuns aproape sæ fie luaﬂi
din lumea aceasta ca sæ-L întâlneascæ pe Dumnezeul lor; da,
pærul lor cærunt era aproape sæ
zacæ în ﬂærânæ; da, øi chiar erau
aproape de a fi aruncaﬂi cu jale
într-un mormânt de apæ.
19 Iar Iacov øi Iosif, fiind tineri
øi având nevoie de multæ îngriji15a Hel. 12:3.
16a Alma 36:28.

re, erau necæjiﬂi din cauza suferinﬂelor mamei lor; øi, de asemenea, a nevasta mea cu lacrimile
øi rugæciunile ei, precum øi copiii mei nu au înmuiat inimile
fraﬂilor mei ca sæ mæ dezlege.
20 Øi nu a fost nimic în afaræ de
puterea lui Dumnezeu, care i-a
ameninﬂat cu distrugerea, care a
putut sæ le înmoaie inimile; prin
urmare, atunci când au væzut
cæ erau aproape sæ fie înghiﬂiﬂi
în adâncurile mærii, s-au pocæit
de lucrul pe care îl fæcuseræ,
într-atât, încât m-au dezlegat.
21 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ
ce m-au dezlegat, iatæ, am luat
busola, iar aceasta a mers aøa
cum am dorit eu. Øi s-a întâmplat cæ m-am rugat Domnului; øi
dupæ ce m-am rugat, vânturile
s-au oprit, iar furtuna a încetat
øi era o liniøte desævârøitæ.
22 Øi s-a întâmplat cæ eu, Nefi,
am condus corabia, astfel încât
am navigat iaræøi cætre ﬂara
fægæduinﬂei.
23 Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce
am navigat timp de mai multe
zile, am ajuns în a ﬂara fægæduinﬂei; øi am înaintat pe uscat øi
ne-am pus corturile; øi am numit-o ﬂara fægæduinﬂei.
24 Øi s-a întâmplat cæ, am început sæ cultivæm pæmântul øi am
început sæ plantæm seminﬂele;
da, am pus toate seminﬂele noastre în pæmânt, cele pe care le
adusesem din ﬂara Ierusalimului. Øi s-a întâmplat cæ ele au
crescut foarte bine; prin urmare am fost binecuvântaﬂi din
beløug.

17a 1 Ne. 7:4–20.
19a 1 Ne. 7:19; 16:7.

23a gs Pæmântul
fægæduinﬂei.
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25 Øi s-a întâmplat cæ am descoperit, în ﬂara fægæduinﬂei, în
timp ce umblam prin pustiu, cæ
în pæduri erau animale de tot
felul, atât vaci, cât øi boi, mægari
øi cai, capre øi capre sælbatice,
precum øi tot felul de animale
sælbatice, care erau pentru folosul oamenilor. Øi noi am gæsit
tot felul de minereuri, atât de
aur, cât øi de argint øi de cupru.
CAPITOLUL 19
Nefi face plæci din metal øi scrie
istoria poporului sæu—Dumnezeul
lui Israel va veni dupæ øase sute de
ani de la timpul când Lehi a plecat
din Ierusalim — Nefi vorbeøte
despre suferinﬂele Lui øi despre
ræstignire — Iudeii vor fi dispreﬂuiﬂi øi împræøtiaﬂi pânæ în zilele
din urmæ, când ei se vor reîntoarce
la Domnul. Circa 588–570 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ Domnul mi-a
poruncit, prin urmare am fæcut
plæci din metal pentru ca sæ pot
grava pe ele cronica poporului
meu. Øi pe a plæcile pe care le-am
fæcut am gravat cronica b tatælui
meu, precum øi cælætoria noastræ prin pustiu øi profeﬂiile tatælui meu; øi, de asemenea, multe
din propriile mele profeﬂii am
gravat pe ele.
2 Øi n-am øtiut atunci când
le-am fæcut cæ Domnul îmi va
porunci sæ fac a aceste plæci; prin
urmare, cronica tatælui meu,
genealogia stræmoøilor lui øi
19 1a gs Plæci.
b 1 Ne. 1:16–17; 6:1–3.
2 a 2 Ne. 5:30.
b 1 Ne. 9:1–5.

cea mai mare parte a tuturor
întâmplærilor noastre din pustiu sunt gravate pe aceste plæci
dintâi despre care eu am vorbit;
prin urmare, lucrurile care s-au
întâmplat înainte ca eu sæ fi
fæcut b aceste plæci sunt, într-adevær, pomenite în detaliu în
primele plæci.
3 Øi dupæ ce am fæcut aceste
plæci dupæ poruncæ, eu, Nefi,
am primit o poruncæ precum cæ
slujirea øi profeﬂiile, pærﬂile cele
mai clare øi mai preﬂioase ale
acestora, trebuia sæ fie scrise pe
a
aceste plæci; øi cæ lucrurile care
erau scrise trebuia pæstrate pentru instruirea poporului meu,
care trebuia sæ stæpâneascæ ﬂara
øi, de asemenea, øi pentru alte
scopuri b înﬂelepte, care scopuri
sunt cunoscute Domnului.
4 De aceea eu, Nefi, am scris o
cronicæ pe celelalte plæci, care
face o descriere sau care face o
relatare mai amænunﬂitæ a ræzboaielor øi conflictelor øi distrugerilor poporului meu. Øi
aøa am fæcut øi am dat poruncæ
poporului meu despre ceea ce
trebuia sæ facæ dupæ moartea
mea; øi anume cæ aceste plæci
trebuia sæ fie transmise de la o
generaﬂie la alta sau de la un
profet la altul, pânæ la alte
porunci ale Domnului.
5 Iar o relatare a împrejurærilor în care am a fæcut aceste plæci
se va face în cele ce urmeazæ; øi
apoi, iatæ, eu continui aøa cum
am spus; øi fac aceasta pentru ca

3 a Iacov 1:1–4; 3:13–14;
4:1–4.
b 1 Ne. 9:4–5;
C. lui M. 1:7;

D&L 3:19–20;
10:1–51.
5 a 2 Ne. 5:28–33.

1 Nefi 19:6–11
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cele mai sfinte lucruri sæ poatæ
fi pæstrate pentru a fi b aduse la
cunoøtinﬂæ poporului meu.
6 Cu toate acestea, eu nu scriu
nimic pe plæci în afaræ doar de
ceea ce cred cæ este a sfânt. Øi
acum, dacæ eu greøesc, tot aøa
au greøit øi cei din vechime; nu
cæ m-aø scuza pe mine pe seama
altor oameni, ci numai din cauza
b
slæbiciunii trupeøti care este în
mine m-aø putea scuza.
7 Cæci lucrurile pe care unii
oameni le consideræ de mare
valoare, atât pentru trup, cât øi
pentru suflet, alﬂii nu a ﬂin seama
de ele øi le b calcæ în picioare. Da,
chiar øi pe Dumnezeul lui Israel
Îl calcæ oamenii în picioare;
spun Îl calcæ în picioare, dar
dacæ aø folosi alte cuvinte — ei
Îl nesocotesc øi nu ascultæ de
glasul sfaturilor Lui.
8 Øi iatæ, dupæ cuvintele îngerului, El va a veni dupæ b øase sute
de ani de la plecarea tatælui
meu din Ierusalim.
9 Øi lumea, din cauza nedreptæﬂii ei, Îl va judeca pe El ca pe
un lucru de nimic; prin urmare,
5 b gs Scripturi—
Scripturile vor fi
pæstrate.
6 a Vezi pagina titlu a
Cærﬂii lui Mormon.
gs Sfânt.
b Morm. 8:13–17;
Eter 12:23–28.
7 a 2 Ne. 33:2;
Iacov 4:14.
b gs Ræzvrætire.
8 a gs Isus Hristos—
Profeﬂii despre
naøterea øi moartea
lui Isus Hristos.
b 1 Ne. 10:4;
2 Ne. 25:19.

ei Îl biciuiesc, iar El rabdæ; øi Îl
lovesc, iar El rabdæ. Da, ei Îl
a
scuipæ, iar El rabdæ, datoritæ
bunætæﬂii Sale pline de iubire øi
a îndelungatei Sale suferinﬂe
pentru copiii oamenilor.
10 Iar a Dumnezeul stræmoøilor
noøtri, care au fost b scoøi din
Egipt din robie øi care, de asemenea, au fost apæraﬂi în pustiu
de cætre El, da, Dumnezeul lui
Avraam øi al lui Isaac øi c Dumnezeul lui Iacov, se va d preda
El Însuøi, potrivit cuvintelor
îngerului, ca om, în mâinile
oamenilor pæcætoøi, pentru ca
sæ fie e ridicat, potrivit cuvintelor
lui f Zenoc, øi sæ fie g ræstignit,
potrivit cuvintelor lui Neum,
øi sæ fie îngropat într-un h mormânt, potrivit cuvintelor lui
i
Zenos pe care acesta le-a vorbit
despre cele trei zile de j întuneric, care trebuiau sæ fie un semn
despre moartea Lui dat celor
care vor popula insulele mærii øi
mai ales celor care sunt din k casa
lui Israel.
11 Cæci aøa a glæsuit profetul:
Domnul Dumnezeu cu siguran-

9 a Isa. 50:5–6;
Mat. 27:30.
10a 2 Ne. 26:12;
Mosia 7:27; 27:30–31;
Alma 11:38–39;
3 Ne. 11:14–15.
b Ex. 3:2–10; 6:6;
1 Ne. 5:15;
D&L 136:22.
c Gen. 32:9;
Mosia 7:19;
D&L 136:21.
gs Iehova.
d gs Ispæøire,
(a) ispæøi.
e 3 Ne. 27:14.
f Alma 33:15; 34:7;

Hel. 8:19–20;
3 Ne. 10:15–16.
gs Scripturi—
Scripturi pierdute;
Zenoc.
g 2 Ne. 6:9; Mosia 3:9.
gs Ræstignire.
h Mat. 27:60;
Luca 23:53;
2 Ne. 25:13.
i Iacov 6:1;
Hel. 15:11.
gs Zenos.
j 1 Ne. 12:4–5;
Hel. 14:20, 27;
3 Ne. 8:3, 19–23; 10:9.
k 3 Ne. 16:1–4.
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ﬂæ îi va a vizita pe toﬂi cei din casa
lui Israel în ziua aceea, pe unii
cu glasul Sæu, datoritæ dreptæﬂii
lor, spre marea lor bucurie øi
salvare, iar pe alﬂii cu b tunetele øi
fulgerele puterii Sale, cu furtunæ, cu foc øi cu fum øi cu aburul
c
întunericului øi prin deschiderea d pæmântului øi prin e munﬂii
care se vor înælﬂa.
12 Øi a toate aceste lucruri trebuie cu siguranﬂæ sæ se întâmple,
a spus profetul b Zenos. Iar c pietrele pæmântului vor trebui sæ
crape; øi din cauza gemetelor
pæmântului, mulﬂi dintre regii
insulelor mærii vor fi inspiraﬂi
de cætre Spiritul lui Dumnezeu
sæ exclame: Dumnezeul naturii
suferæ.
13 Cât despre cei care sunt în
Ierusalim, a spus profetul, ei
vor fi a pedepsiﬂi de cætre toﬂi
oamenii, deoarece Îl b ræstignesc
pe Dumnezeul lui Israel øi îøi
întorc inimile de la El, respingând semnele øi minunile, precum øi puterea øi slava Dumnezeului lui Israel.
14 Øi deoarece ei îøi întorc inimile de la El, a spus profetul, øi
L-au a dispreﬂuit pe Cel Sfânt al
lui Israel, ei vor rætæci în trup øi
vor pieri øi vor deveni o pricinæ
de b dispreﬂ øi de c batjocuræ øi vor
fi urâﬂi printre toate naﬂiunile.
11a 3 Ne. 9:1–22;
D&L 5:16.
b Hel. 14:20–27;
3 Ne. 8:5–23.
c Luca 23:44–45;
3 Ne. 8:19–20.
d 2 Ne. 26:5.
e 3 Ne. 8:10.
12a Hel. 14:20–28.
b Iacov 5:1.

c
13a
b
14a

15 Cu toate acestea, atunci când
ziua aceea va veni, a spus
profetul, atunci când ei a nu-øi
vor mai întoarce inimile împotriva Celui Sfânt al lui Israel,
atunci El îøi va aduce aminte de
b
legæmintele pe care le-a fæcut
cu stræmoøii lor.
16 Da, atunci El îøi va aduce
aminte de a insulele mærii; da, øi
pe toﬂi oamenii care sunt din
casa lui Israel, Eu îi voi b aduna,
a spus Domnul, potrivit cuvintelor profetului Zenos, din cele
patru colﬂuri ale pæmântului.
17 Da, øi tot pæmântul va
a
vedea Salvarea Domnului, a
spus profetul; fiecare naﬂiune,
neam, limbæ øi popor va fi binecuvântat.
18 Øi eu, Nefi, am scris aceste
lucruri cætre poporul meu, pentru cæ poate aø reuøi sæ-i conving
sæ-øi aducæ aminte de Domnul,
Mântuitorul lor.
19 Prin urmare, vorbesc întregii case a lui Israel, dacæ se va
întâmpla ca ei sæ capete a aceste
lucruri.
20 Cæci iatæ, am lucræri în
spirit pentru cei care sunt în
Ierusalim, care mæ istovesc
într-atât, încât încheieturile mele
sunt slabe; cæci dacæ Domnul
n-ar fi fost milos øi nu mi-ar fi
dezvæluit despre ei, tot aøa cum

Mat. 27:51.
Luca 23:27–30.
2 Ne. 10:3.
Isa. 53:3–6;
Mosia 14:3–6.
b gs Iudei.
c Deut. 28:37;
1 Regi 9:7;
3 Ne. 16:9.
15a 1 Ne. 22:11–12.

b gs Legæmântul
avraamic.
16a 1 Ne. 22:4;
2 Ne. 10:21.
b Isa. 49:20–22.
gs Israel—Adunarea
lui Israel.
17a Isa. 40:4–5.
19a Enos 1:16;
Morm. 5:12; 7:9–10.

1 Nefi 19:21–20:5
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a fæcut cu profeﬂii din vechime,
aø fi pierit øi eu.
21 Øi El cu siguranﬂæ le-a dezvæluit a profeﬂilor din vechime toate
lucrurile b despre ei; øi, de asemenea, El a dezvæluit multora
lucrurile despre noi; prin urmare, trebuie ca noi sæ cunoaøtem
lucrurile acestea pentru cæ ele
sunt scrise pe plæcile de aramæ.
22 Acum, s-a întâmplat cæ eu,
Nefi, i-am învæﬂat pe fraﬂii mei
aceste lucruri; øi s-a întâmplat
cæ le-am citit multe lucruri, care
erau gravate pe a plæcile de
aramæ, aøa ca ei sæ øtie despre
lucrærile Domnului în alte ﬂæri,
printre popoarele din vechime.
23 Øi le-am citit multe lucruri
care erau scrise în a cærﬂile lui
Moise; dar, pentru ca sæ-i conving mai mult sæ creadæ în
Domnul, Mântuitorul lor, le-am
citit ceea ce era scris de cætre
profetul b Isaia; cæci eu am c fæcut
ca toate scripturile sæ ni se aplice
nouæ, pentru ca ele sæ fie spre
d
folosul øi învæﬂætura noastræ.
24 Prin urmare, le-am vorbit,
zicând: Auziﬂi cuvintele profetului, voi care sunteﬂi o ræmæøiﬂæ a casei lui Israel, o a ramuræ
care a fost ruptæ; auziﬂi cuvintele
profetului, care au fost scrise
pentru toatæ casa lui Israel, øi
aplicaﬂi-le vouæ înøivæ, pentru
ca sæ aveﬂi speranﬂæ la fel ca
øi fraﬂii voøtri de care v-aﬂi
21a 2 Regi 17:13;
Amos 3:7.
gs Profet.
b 3 Ne. 10:16–17.
22a 1 Ne. 22:1.
23a Ex. 17:14;
1 Ne. 5:11;
Moise 1:40–41.

despærﬂit; cæci în felul acesta a
scris profetul.
CAPITOLUL 20
Domnul îi dezvæluie lui Israel
planurile Sale — Israel a fost ales
în vâltoarea de foc a suferinﬂei øi
va ieøi din Babilon — Comparæ cu
Isaia 48. Circa 588–570 î.H.
Ascultaﬂi øi auziﬂi aceasta, o,
voi cei din casa lui Iacov, care
sunteﬂi chemaﬂi cu numele de
Israel øi care aﬂi ieøit din apele
lui Iuda, sau din apele a botezului, care juraﬂi pe numele Domnului øi pomeniﬂi pe Dumnezeul
lui Israel øi care totuøi nu juraﬂi
în adevær øi nici în dreptate.
2 Øi totuøi, ei îøi iau numele de
la oraøul a sfânt, dar nu se b sprijinæ pe Dumnezeul lui Israel, care
este Domnul oøtirilor; da, Domnul oøtirilor este numele Lui.
3 Iatæ, am dezvæluit lucrurile
cele a dintâi de la început; øi
ele au ieøit din gura Mea øi Eu
le-am vestit. Le-am vestit pe
neaøteptate.
4 Øi am fæcut aceasta pentru
cæ am øtiut cæ a eøti îndærætnic,
iar gâtul tæu este o vânæ de fier,
iar fruntea ta este de aramæ;
5 Øi eu ﬂi-am vestit chiar de la
început; înainte de a se întâmpla, ﬂi le-am arætat; øi ﬂi le-am
arætat de teamæ ca sæ nu poﬂi

b 1 Ne. 15:20;
2 Ne. 25:4–6;
3 Ne. 23:1.
c gs Scripturi—
Valoarea
scripturilor.
d 2 Ne. 4:15.
24a Gen. 49:22–26;

1 Ne. 15:12;
2 Ne. 3:4–5.
20 1a gs Botez, (a) boteza.
2 a Isa. 52:1.
gs Ierusalim.
b i.e. se bazeazæ.
3 a Isa. 46:9–10.
4 a i.e. Israel.
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sæ zici — a Idolul meu le-a fæcut
iar chipul meu cioplit øi chipul
meu turnat le-a poruncit.
6 Tu ai væzut øi ai auzit toate
acestea; øi nu vrei sæ le mærturiseøti? Øi Eu ﬂi-am arætat lucruri
noi de acum, chiar lucruri ascunse, pe care nu le-ai cunoscut.
7 Ele sunt create acum øi nu de
la început, chiar înainte de ziua
când nu le-ai auzit ele ﬂi-au fost
vestite, ca sæ nu poﬂi zice—Iatæ,
eu le øtiam.
8 Da, øi tu nu ai auzit; da, nu ai
øtiut; da, de la acel timp încolo
urechea ta nu a fost deschisæ;
cæci am øtiut cæ tu te vei purta
cu necredinﬂæ øi tu vei numi
a
pæcætos din pântece.
9 Cu toate acestea, din pricina
a
numelui Meu, Îmi voi potoli
mânia øi pentru slava Mea, Mæ
voi stæpâni ca sæ nu te nimicesc.
10 Cæci iatæ, Eu te-am purificat,
te-am ales în vâltoarea de foc a
a
suferinﬂei.
11 Pentru Mine Însumi, da,
pentru Mine Însumi voi face
aceasta, cæci Eu nu voi permite
ca a numele Meu sæ fie profanat
øi b nu voi da slava Mea altuia.
12 Ascultaﬂi-Mæ, o, Iacov øi tu,
Israel, alesul Meu, cæci Eu sunt
Acela; Eu sunt Cel a dintâi øi tot
Eu sunt øi Cel din b urmæ.
13 Mâna Mea a a pus, de asemenea, temelia pæmântului, iar
mâna Mea dreaptæ a cuprins
5 a gs Idolatrie.
8 a Ps. 58:3.
9 a 1 Sam. 12:22;
Ps. 23:3; 1 Ioan 2:12.
10a gs Adversitate.
11a Ier. 44:26.
b Isa. 42:8;
Moise 4:1–4.

cerurile. Le chem øi ele stau în
faﬂa Mea laolaltæ.
14 Voi cu toﬂii, adunaﬂi-væ øi
ascultaﬂi; care dintre ei le-a vestit
aceste lucruri? Domnul L-a iubit
pe El; da, øi El va a îndeplini
cuvântul Sæu pe care l-a vestit
lor; øi El va împlini voia Lui
împotriva b Babilonului, iar braﬂul Lui se va ridica asupra
haldeilor.
15 Øi Domnul a mai spus: Eu,
Domnul, da, Eu am glæsuit; da,
Eu L-am chemat pe El ca sæ
vesteascæ, Eu L-am adus pe El,
iar El va face ca lucrarea Sa sæ
izbuteascæ.
16 Veniﬂi aproape de Mine;
nu am vorbit în a ascuns; de la
început, din timpul care fusese
vestit, Eu am glæsuit; øi Domnul
Dumnezeu øi Spiritul Sæu M-au
trimis.
17 Øi astfel a spus Domnul,
a
Mântuitorul tæu, Cel Sfânt al
lui Israel; Eu L-am trimis pe El;
pe Domnul Dumnezeul tæu, care
te învaﬂæ pe tine spre folosul
tæu, Cel care te b conduce pe tine
pe calea pe care trebuie sæ mergi
øi El a fæcut aceasta.
18 O, de-ai fi ascultat de a poruncile Mele — pacea ta ar fi
fost ca un râu, iar dreptatea ta
ca valurile mærii.
19 a Seminﬂia ta ar fi fost la fel
ca øi nisipul; roadele pântecelui
tæu la fel ca øi pietriøul; numele

12a Apoc. 1:17; 22:13.
gs Alfa;
Primul næscut.
b gs Omega.
13a Ps. 102:25.
gs (a) Crea, creaﬂie.
14a 1 Regi 8:56;
D&L 64:31; 76:3.

b
16a
17a
b

gs Babel, Babilon.
Isa. 45:19.
gs Mântuitor.
gs Inspiraﬂie, a
inspira; Revelaﬂie.
18a Ecl. 8:5.
19a Gen. 22:15–19;
Osea 1:10.

1 Nefi 20:20–21:7
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lui nu ar fi fost alungat sau
distrus din faﬂa Mea.
20 a Plecaﬂi din Babilon, fugiﬂi
de Haldei øi cu un glas de cântare vestiﬂi, da, spuneﬂi aceasta,
daﬂi de øtire pânæ la capætul
pæmântului; ziceﬂi: Domnul l-a
mântuit pe b robul Sæu, Iacov.
21 Øi ei nu au a suferit de sete;
El i-a condus prin pustiuri; El a
fæcut sæ curgæ ape din b stânci
pentru ei; de asemenea, El a
cræpat stânca øi apele au ﬂâønit
din ea.
22 Øi cu toate cæ El a fæcut toate
acestea øi chiar lucruri øi mai
mari, nu existæ a pace pentru cei
pæcætoøi, a spus Domnul.
CAPITOLUL 21
Mesia va fi o luminæ pentru
neamuri øi îi va elibera pe robi —
Israelul va fi adunat cu putere în
ultimele zile—Regii vor fi pærinﬂii
lor adoptivi—Comparæ cu Isaia 49.
Circa 588–570 î.H.
Øi iaræøi: Ascultaﬂi, o, voi cei din
casa lui Israel, voi toﬂi cei care
sunteﬂi despærﬂiﬂi øi alungaﬂi din
cauza ticæloøiei preoﬂilor poporului Meu; da, voi toﬂi cei
care sunteﬂi despærﬂiﬂi, care sunteﬂi împræøtiaﬂi în stræinætæﬂi,
care sunteﬂi poporul Meu, o,
voi cei din casa lui Israel. Ascultaﬂi-Mæ pe Mine, o, voi a insule,
øi ascultaﬂi voi popoare din
20a Ier. 51:6;
D&L 133:5-14.
b Isa. 44:1–2, 21.
21a Isa. 41:17–20.
b Ex. 17:6; Num. 20:11;
1 Ne. 17:29;
2 Ne. 25:20.

b

depærtare; Domnul M-a chemat
pe Mine din pântece; din pântecele mamei Mele a chemat El
numele Meu.
2 Øi El a fæcut gura Mea ca o
sabie ascuﬂitæ; cu umbra mâinii
Sale El M-a ascuns pe Mine øi
M-a fæcut ca o sægeatæ ascuﬂitæ;
în tolba Lui M-a ascuns El pe
Mine;
3 Øi Mi-a spus: Tu eøti a robul
Meu, o, Israel, în care Mæ voi
slævi.
4 Øi apoi am spus cæ am lucrat
în zadar, Mi-am irosit puterea
pentru nimic øi în zadar; cu siguranﬂæ, judecata Mea este cu
Domnul øi lucrul meu este cu
Dumnezeul Meu.
5 Øi acum, a spus Domnul —
care M-a a fæcut încæ din pântece
ca sæ fiu robul Lui, ca sæ-l aduc
pe Iacov iaræøi la El—chiar dacæ
Israelul nu va fi adunat, Eu tot
voi fi slævit în ochii Domnului,
iar Dumnezeul Meu va fi
puterea Mea.
6 Iar El a spus: Este un lucru
uøor ca Tu sæ fii robul Meu øi sæ
ridici a triburile lui Iacov øi sæ
aduci înapoi pe cei ræmaøi din
Israel. Te voi da ca pe o b luminæ
pentru c neamuri, pentru ca Tu
sæ fii Salvarea Mea pânæ la
marginile pæmântului.
7 Aøa a spus Domnul, Mântuitorul lui Israel, Cel Sfânt, cætre
Cel pe care oamenii Îl dispreﬂuiesc, cætre Cel pe care naﬂiunile

22a gs Pace.
21 1a 1 Ne. 22:4;
2 Ne. 10:20–22.
b D&L 1:1.
3 a Lev. 25:55;
Isa. 41:8;
D&L 93:45–46.

5 a Isa. 44:24.
6 a gs Israel—Cele
douæsprezece triburi
ale lui Israel.
b D&L 103:8–10;
Avr. 2:10–11.
c 3 Ne. 21:11.
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Îl uræsc, cætre robul celor care
domnesc: Regii vor vedea øi se
vor înælﬂa, prinﬂii, de asemenea,
vor preaslævi, din cauza Domnului care este credincios.
8 Astfel a spus Domnul: La
timpul potrivit Te-am auzit, o,
insule ale mærii, øi în ziua salværii Te-am ajutat; øi Te voi pæstra
øi-ﬂi voi da pe robul a Meu pentru
un legæmânt cu poporul, ca
sæ întemeieze pæmântul, ca sæ
împartæ moøtenirile pustiite.
9 Pentru ca Tu sæ poﬂi spune
celor în a robie: Ieøiﬂi; øi celor
care sunt în b întuneric: Arætaﬂi-væ. Ei se vor hræni pe
drumuri, iar c pæøunile lor vor fi
în toate locurile înalte.
10 Ei nu vor suferi de foame
ori de sete, iar cældura sau soarele nu-i vor lovi; cæci Cel care
este milostiv faﬂæ de ei îi va
cælæuzi, chiar la izvoare de apæ
îi va cælæuzi El.
11 Øi voi face ca toﬂi munﬂii
Mei sæ fie drumuri, iar a drumurile Mele mari vor fi înælﬂate.
12 Øi atunci, o, casæ a lui Israel,
iatæ, a acestea vor veni din depærtare; øi iatæ, acestea de la nord
øi de la apus; øi acestea de la
ﬂara Sinimului.
13 a Cântaﬂi, o, voi ceruri; øi fii
bucuros, o, tu pæmânt; cæci picioarele celor care sunt la ræsærit
vor fi întemeiate; øi începeﬂi sæ
cântaﬂi, o, voi munﬂi; cæci ei nu
vor mai fi loviﬂi niciodatæ; cæci
Domnul Øi-a mângâiat poporul
8 a 2 Ne. 3:6–15;
3 Ne. 21:8–11;
Morm. 8:16, 25.
9 a gs Salvarea pentru
morﬂi.
b 2 Ne. 3:5.

Sæu øi va avea milæ de cei în
suferinﬂæ.
14 Dar iatæ, a spus Sionul:
Domnul m-a pæræsit øi Domnul
a uitat de mine—dar El va aræta
cæ nu a fæcut aøa.
15 Cæci poate o a femeie sæ-øi
uite pruncul care suge øi sæ nu
aibæ milæ de fiul pântecelui
sæu? Da, ele pot sæ-i b uite, dar
Eu nu te voi uita pe tine, o, casæ
a lui Israel.
16 Iatæ, Eu te-am întipærit pe
tine pe a palmele mâinilor Mele;
zidurile tale sunt tot timpul în
faﬂa Mea.
17 Copiii tæi se vor græbi împotriva celor care vor sæ te distrugæ; iar cei care te-au a distrus
se vor îndepærta de tine.
18 Ridicæ-ﬂi ochii de jur împrejur øi priveøte; toﬂi aceøtia
se a adunæ laolaltæ øi vor veni
la tine. Øi pe viaﬂa Mea, a spus
Domnul, tu te vei înveømânta
cu ei toﬂi ca øi cu o podoabæ øi te
vei lega de ei ca de o mireasæ.
19 Cæci deøerturile øi locurile
tale pustiite, precum øi ﬂara ta
nimicitæ, vor fi chiar acum prea
strâmte pentru locuitorii lor;
iar cei care voiau sæ te înghitæ
se vor depærta de tine.
20 Copiii pe care îi vei avea,
dupæ ce i-ai pierdut pe primii,
vor spune iaræøi în urechile tale:
Locul este prea strâmt pentru
mine, dæ-mi un loc în care sæ
pot locui.
21 Øi atunci a vei spune în inima

c Ezec. 34:14.
11a Isa. 62:10;
D&L 133:23–32.
12a Isa. 43:5–6.
13a Isa. 44:23.
15a gs Femeie, femei.

b Isa. 41:17; Alma 46:8;
D&L 61:36.
16a Zah. 13:6.
17a 3 Ne. 21:12–20.
18a Mica 4:11–13.
21a i.e. Sion.

1 Nefi 21:22–22:3
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ta: Cine mi-a dat mie toate acestea væzând cæ mi-am pierdut
copiii øi cæ sunt b însingurat øi
captiv øi izgonit de ici-colo? Øi
cine a fæcut toate acestea? Iatæ,
eu am fost læsat singur; toate
acestea, unde au fost ele?
22 Aøa spune Domnul Dumnezeu: Iatæ, Eu Îmi voi ridica
mâna cætre a neamuri øi voi înælﬂa b steagul Meu cætre popor; iar
ei îi vor aduce pe fiii tæi în c braﬂe,
iar fiicele tale vor fi purtate pe
umerii lor.
23 Øi a regii vor fi pærinﬂii tæi
adoptivi øi reginele lor vor fi
mamele tale b adoptive; ei se
vor pleca înaintea ta cu faﬂa la
pæmânt øi vor linge ﬂærâna de
pe picioarele tale; iar tu vei
øti cæ Eu sunt Domnul; cæci cei
care Mæ vor c aøtepta pe Mine
nu vor fi daﬂi de ruøine.
24 Cæci poate prada sæ fie luatæ
de la cel puternic sau robii de
a
drept sæ scape?
25 Dar aøa spune Domnul,
pânæ øi robii celor puternici vor
fi luaﬂi, iar cei care sunt pradæ
celor de temut vor fi eliberaﬂi;
cæci Eu Mæ voi lupta cu cei care
se luptæ împotriva ta øi îi voi
salva pe copiii tæi.
26 Iar pe cei care te-au asuprit
îi voi a hræni cu carnea lor proprie; ei vor fi îmbætaﬂi cu sângele
lor propriu ca øi cu un vin dulce;
øi orice fæpturæ va b øti cæ Eu,
Domnul, sunt Salvatorul tæu øi
21b
22a
b
c

Isa. 54:1; Gal. 4:27.
Isa. 66:18–20.
Isa. 11:12; 18:3.
1 Ne. 22:8;
2 Ne. 10:8–9.
23a Isa. 60:16.
b 1 Ne. 22:6.

Mântuitorul tæu, Cel c Puternic
al lui Iacov.
CAPITOLUL 22
Israelul va fi împræøtiat pe toatæ
faﬂa pæmântului — Neamurile vor
îngriji øi vor hræni Israelul cu
Evanghelia în ultimele zile —
Israelul va fi adunat øi salvat, iar
cei pæcætoøi vor arde ca miriøtea —
Împæræﬂia diavolului va fi distrusæ
øi Satana va fi legat. Circa 588–
570 î.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ dupæ ce
eu, Nefi, am citit aceste lucruri,
care erau gravate pe a plæcile de
aramæ, fraﬂii mei au venit la
mine øi mi-au spus: Ce înseamnæ toate aceste lucruri pe care
tu le-ai citit? Iatæ, oare trebuie
sæ fie ele înﬂelese dupæ lucrurile
care sunt spirituale, care se vor
împlini potrivit spiritului øi nu
trupului?
2 Iar eu, Nefi, le-am spus:
Iatæ, ele s-au a arætat profetului
prin glasul b Spiritului; cæci prin
Spirit sunt fæcute cunoscute
c
profeﬂilor toate lucrurile, care
vor veni la copiii oamenilor
potrivit trupului.
3 Prin urmare, lucrurile pe
care eu le-am citit se referæ la
lucruri care sunt deopotrivæ
a
vremelnice øi spirituale; cæci
se pare cæ cei din casa lui Israel,
mai devreme sau mai târziu,

c 2 Ne. 6:13;
D&L 98:2;
133:10–11, 45.
24a 1 Ne. 21:25.
26a 1 Ne. 22:13–14.
b Mosia 11:22.
c gs Iehova.

22 1a 1 Ne. 19:22;
2 Ne. 4:2.
2 a 2 Pet. 1:19–21.
b gs Duhul Sfânt.
c gs Profeﬂie,
(a) profeﬂi.
3 a D&L 29:31–34.
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vor fi b împræøtiaﬂi pe toatæ faﬂa
pæmântului øi, de asemenea,
printre toate naﬂiunile.
4 Øi iatæ, mulﬂi sunt aceia care
deja nu mai sunt cunoscuﬂi celor
care se aflæ la Ierusalim. Da,
cea mai mare parte a tuturor
a
triburilor a fost b alungatæ; iar
ei sunt împræøtiaﬂi încoace øi
încolo pe c insulele mærii; øi nimeni nu øtie unde sunt, øtim
doar cæ au fost alungaﬂi.
5 Øi pentru cæ au fost alungaﬂi,
aceste lucruri au fost profeﬂite
despre ei, øi, de asemenea, despre toﬂi cei care dupæ aceea
vor fi împræøtiaﬂi øi amestecaﬂi
din pricina Celui Sfânt al lui
Israel; cæci îøi vor împietri inimile împotriva Lui; prin urmare, ei vor fi împræøtiaﬂi printre
toate naﬂiunile øi vor fi a urâﬂi de
cætre toﬂi oamenii.
6 Cu toate acestea, dupæ ce
vor fi a hræniﬂi de b neamuri, iar
Domnul îøi va ridica mâna cætre
neamuri øi le va înælﬂa ca pe un
steag, iar c copiii lor vor fi purtaﬂi în braﬂe, iar fiicele lor vor
fi purtate pe umeri, iatæ, aceste
lucruri despre care s-a vorbit
sunt vremelnice; cæci aøa
sunt legæmintele Domnului cu
stræmoøii noøtri; øi aceasta are
3 b 1 Ne. 10:12–14;
2 Ne. 25:14–16.
gs Israel—
Împræøtierea
Israelului.
4 a gs Israel—Cele zece
triburi pierdute ale
lui Israel.
b 2 Ne. 10:22.
c 1 Ne. 21:1;
2 Ne. 10:8, 20.
5 a 1 Ne. 19:14.

însemnætate pentru noi în zilele
care vor veni, precum øi pentru
fraﬂii noøtri care sunt din casa
lui Israel.
7 Øi aceasta înseamnæ cæ va
veni un timp când, dupæ ce toﬂi
din casa lui Israel vor fi fost împræøtiaﬂi øi amestecaﬂi, Domnul
Dumnezeu va ridica un popor
puternic printre a neamuri, da,
chiar pe faﬂa acestei ﬂæri; øi prin
el va fi seminﬂia noastræ b împræøtiatæ.
8 Iar dupæ ce seminﬂia noastræ
va fi împræøtiatæ, Domnul Dumnezeu va începe sæ facæ o lucrare
a
minunatæ printre b neamuri,
care va fi de mare c preﬂ pentru
seminﬂia noastræ; prin urmare,
este ca øi când ar fi hræniﬂi de
neamuri øi purtaﬂi pe braﬂele øi
pe umerii lor.
9 Øi aceasta va fi, de asemenea,
de a preﬂ øi pentru neamuri; øi
nu numai pentru neamuri, dar
øi b pentru toﬂi cei din c casa lui
Israel pentru ca d legæmintele
Tatælui Cerului cu Avraam sæ fie
cunoscute, zicând: În e seminﬂia
ta vor fi toate neamurile pæmântului f binecuvântate.
10 Øi aø vrea, fraﬂii mei, ca voi
sæ øtiﬂi cæ toate seminﬂiile de pe
pæmânt nu pot fi binecuvântate

6 a 1 Ne. 21:23.
b gs Neamuri.
c 1 Ne. 15:13.
7 a 3 Ne. 20:27.
b 1 Ne. 13:12–14;
2 Ne. 1:11.
8 a Isa. 29:14; 1 Ne. 14:7;
2 Ne. 27:26.
gs Restaurarea
Evangheliei.
b 2 Ne. 10:10–11;
3 Ne. 16:4–7;

Morm. 5:19.
c 1 Ne. 15:13–18;
3 Ne. 5:21–26; 21:7.
9 a 1 Ne. 14:1–5.
b 2 Ne. 30:1–7.
c 2 Ne. 29:13–14.
d Deut. 4:31.
e gs Legæmântul
avraamic.
f Gen. 12:2–3;
3 Ne. 20:27;
Avr. 2:9–11.

1 Nefi 22:11–18
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decât dacæ El Îøi va a dezvælui
braﬂul în faﬂa naﬂiunilor.
11 Prin urmare, Domnul Dumnezeu Îøi va dezvælui braﬂul în
faﬂa tuturor naﬂiunilor, înfæptuind legæmintele Sale øi Evanghelia Sa pentru cei care sunt
din casa lui Israel.
12 Prin urmare, El îi va scoate
iaræøi din robie, iar ei vor fi
a
adunaﬂi laolaltæ în ﬂara moøtenirii lor; øi vor fi scoøi din
obscuritate øi din b întuneric; øi
vor øti cæ c Domnul este d Salvatorul øi Mântuitorul lor, cel
e
Puternic al lui Israel.
13 Iar sângele bisericii aceleia
mari øi a odioase, care este curva
întregului pæmânt, se va întoarce împotriva propriilor lor capete; cæci ei se vor b lupta unii
cu alﬂii, iar sabia din c propria
lor mânæ va cædea pe propriile
lor capete øi ei se vor îmbæta cu
propriul lor sânge.
14 Øi fiecare a naﬂiune care va
purta ræzboi împotriva ta, o,
casæ a lui Israel, va fi întorsæ
una împotriva alteia, iar ele
vor b cædea în groapa pe care au
sæpat-o ca sæ prindæ în cursæ
poporul Domnului. Øi toatæ
acea c luptæ împotriva Sionului
va fi nimicitæ, iar curva aceea
mare, care a stricat cæile drepte ale Domnului, da, biserica
10a Isa. 52:10.
12a gs Israel—Adunarea
lui Israel.
b gs Întunecime
spiritualæ.
c 2 Ne. 6:10–11.
d gs Salvator.
e gs Iehova.
13a gs Diavol—Biserica
diavolului.
b 1 Ne. 14:3, 15–17.

aceea mare øi odioasæ, se va
præbuøi în d ﬂærânæ øi mare va fi
cæderea ei.
15 Cæci iatæ, a spus profetul, cu
mare iuﬂealæ vine timpul când
Satana nu va mai avea nici o
putere asupra inimilor copiilor
oamenilor; cæci curând va veni
ziua aceea când toﬂi cei mândri
øi cei care fac ræutæﬂi vor fi ca
a
miriøtea; øi vine ziua când ei
trebuie sæ fie b arøi.
16 Cæci curând va veni timpul
când întreaga a mânie a lui
Dumnezeu se va reværsa asupra tuturor copiilor oamenilor;
cæci El nu va îngædui ca cei pæcætoøi sæ-i nimiceascæ pe cei drepﬂi.
17 Prin urmare, El îi va a apæra
pe cei b drepﬂi cu puterea Sa,
chiar dacæ mânia Sa întreagæ se
va reværsa, iar cei drepﬂi vor fi
apæraﬂi prin nimicirea duømanilor lor prin foc. Prin urmare,
cei drepﬂi nu trebuie sæ se teamæ; cæci aøa a spus profetul, cæ
ei vor fi salvaﬂi, de va trebui
chiar prin foc.
18 Iatæ, fraﬂii mei, væ spun
vouæ cæ aceste lucruri trebuie
sæ se întâmple curând; da, chiar
sânge øi foc øi abur de fum trebuie sæ vinæ; øi aceasta trebuie
sæ se întâmple pe faﬂa acestui
pæmânt; øi vine asupra oamenilor potrivit trupului, dacæ ei îøi

c 1 Ne. 21:26.
14a Luca 21:10.
b Isa. 60:12;
1 Ne. 14:3;
D&L 109:25.
c 2 Ne. 10:13; 27:3.
d Isa. 25:12.
15a Isa. 5:23–24;
Naum 1:10;
Mal. 4:1;
2 Ne. 15:24; 26:4–6;

b

16a
17a
b

D&L 64:23–24;
133:64.
Ps. 21:9; 3 Ne. 25:1;
D&L 29:9.
gs Pæmânt—
Curæﬂirea
pæmântului.
1 Ne. 14:17.
2 Ne. 30:10;
Moise 7:61.
1 Ne. 17:33–40.
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vor împietri inimile împotriva
Celui Sfânt al lui Israel.
19 Cæci iatæ, cei drepﬂi nu vor
pieri; cæci acel timp trebuie sæ
vinæ cu siguranﬂæ, când toﬂi cei
care luptæ împotriva Sionului
vor fi alungaﬂi.
20 Iar Domnul va pregæti cu
siguranﬂæ o cale pentru poporul
Sæu, pentru îndeplinirea cuvintelor lui Moise, care a glæsuit,
zicând: Domnul Dumnezeu va
ridica un a profet pentru voi, ca
øi pentru mine; pe El trebuie
sæ-L ascultaﬂi în toate lucrurile
pe care El vi le va spune. Øi se
va întâmpla cæ toﬂi aceia care
nu-L vor asculta pe profet vor
fi b alungaﬂi dintre oameni.
21 Øi acum eu, Nefi, væ vestesc
cæ acest a profet despre care
Moise a vorbit era Cel Sfânt al
lui Israel ; prin urmare, b judecata Sa va fi dreaptæ —
22 Iar cei drepﬂi nu trebuie sæ
se teamæ, cæci nu ei sunt cei care
vor fi fæcuﬂi de ruøine. Ci este
împæræﬂia diavolului, care va fi
ridicatæ printre copiii oamenilor,
împæræﬂie care va fi întemeiatæ
printre cei care sunt de-ai
cærnii —
23 Cæci curând va veni timpul
când toate a bisericile care sunt
construite pentru câøtig øi acelea
care sunt construite ca sæ capete
putere asupra trupului øi acelea
20a Ioan 4:19; 7:40.
b D&L 133:63.
21a Deut. 18:15, 18;
Fapte 3:20–23;
1 Ne. 10:4;
3 Ne. 20:23.
b Ps. 98:9; Moise 6:57.
23a 1 Ne. 14:10;
2 Ne. 26:20.

care sunt construite ca sæ
devinæ b plæcute în ochii lumii øi
acelea care cautæ plæcerea cærnii øi lucrurile lumeøti øi sæ facæ
tot felul de nedreptæﬂi; da, în
sfârøit, toﬂi aceia care aparﬂin
împæræﬂiei diavolului, sunt cei
care trebuie sæ se teamæ øi sæ
c
tremure øi sæ se cutremure; ei
sunt aceia care vor trebui sæ fie
doborâﬂi în ﬂærânæ; ei sunt aceia
care vor trebui sæ fie d mistuiﬂi
de foc ca miriøtea; øi aøa este
dupæ spusele profetului.
24 Øi cu repeziciune vine timpul când cei drepﬂi trebuie sæ
fie conduøi ca a viﬂeii din staul,
øi Cel Sfânt al lui Israel trebuie
sæ domneascæ precum un stæpân
øi cu tærie øi cu putere øi cu mare
slavæ.
25 Øi El îøi a adunæ copiii Lui
din cele patru colﬂuri ale lumii;
øi El numæræ oile Lui, iar ele Îl
cunosc pe El; øi va exista o singuræ turmæ øi un singur b pæstor; iar El îøi va hræni oile, iar
ele vor gæsi c hranæ în El.
26 Øi datoritæ neprihænirii poporului Sæu, a Satana nu are nici
o putere; prin urmare, el nu poate fi læsat liber timp de b mulﬂi
ani; cæci el nu are putere asupra
inimilor oamenilor, cæci ei træiesc în dreptate, iar Cel Sfânt al
lui Israel c domneøte.
27 Øi acum iatæ, eu, Nefi, væ

gs Vicleøug preoﬂesc.
b Luca 6:26;
Alma 1:3.
c 2 Ne. 28:19.
d 2 Ne. 26:6.
24a Amos 6:4; Mal. 4:2;
3 Ne. 25:2.
25a gs Israel—Adunarea
lui Israel.

b gs Pæstorul cel bun.
c Ps. 23.
26a Apoc. 20:2;
Alma 48:17;
D&L 43:31; 45:55;
88:110; 101:28.
gs Diavol.
b Iacov 5:76.
c gs Mileniu.

1 Nefi 22:28–2 Nefi 1:5
spun vouæ cæ toate aceste lucruri
trebuie sæ vinæ potrivit trupului.
28 Dar iatæ, toate naﬂiunile,
neamurile, limbile øi popoarele
vor locui în liniøte în Cel Sfânt al
lui Israel, dacæ se vor a pocæi.
29 Øi acum eu, Nefi, închei;
cæci nu îndræznesc sæ spun mai
mult despre aceste lucruri.
30 Prin urmare, fraﬂii mei, aø
vrea ca voi sæ credeﬂi cæ lucrurile
care au fost scrise pe aceste
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plæci de aramæ sunt adeværate;
iar ele poartæ mærturie cæ omul
trebuie sæ fie supus poruncilor
lui Dumnezeu.
31 Prin urmare, nu trebuie sæ
credeﬂi cæ eu øi tatæl meu suntem
singurii care am mærturisit øi
care am propovæduit. Prin urmare, dacæ veﬂi fi supuøi a poruncilor øi veﬂi ræbda pânæ la sfârøit,
veﬂi fi salvaﬂi în ziua de pe urmæ.
Øi aøa este aceasta. Amin.

A Doua Carte a lui Nefi

O

relatare a morﬂii lui Lehi. Fraﬂii lui Nefi se ræzvrætesc împotriva lui. Domnul îl avertizeazæ pe Nefi sæ plece în pustiu.
Cælætoriile lui în pustiu ø.a.m.d.
CAPITOLUL 1
Lehi profeﬂeøte despre o ﬂaræ a libertæﬂii — Seminﬂia lui va fi împræøtiatæ øi pedepsitæ dacæ Îl vor
respinge pe Cel Sfânt al lui Israel
— El îi îndeamnæ pe fiii sæi
sæ-øi îmbrace armura dreptæﬂii.
Circa 588–570 î.H.

Ø

I acum, s-a întâmplat cæ dupæ
ce eu, Nefi, am terminat de
predicat fraﬂilor mei, a tatæl
nostru, Lehi, de asemenea, le-a
vorbit despre multe lucruri øi
le-a repetat ce lucruri mari a
fæcut Domnul pentru ei atunci
când El i-a scos din ﬂara Ierusalimului.
28a gs Pocæinﬂæ,
(a) se pocæi; (a) Ierta.
30a 2 Ne. 4:2.
31a Mat. 19:17.
gs Poruncile lui

2 Øi el le-a vorbit despre a ræzvrætirile lor de pe apæ øi despre
mila lui Dumnezeu pentru salvarea vieﬂilor lor, cæci nu au
fost înghiﬂiﬂi de mare.
3 Øi, de asemenea, le-a vorbit
despre ﬂara fægæduinﬂei pe care
ei au cæpætat-o — cât de milos a
fost Domnul atunci când El ne-a
avertizat sæ fugim din ﬂara
Ierusalimului.
4 Cæci iatæ, a spus el, am
væzut o a viziune din care am
aflat cæ b Ierusalimul este distrus; øi dacæ am fi ræmas în
Ierusalim, noi, de asemenea,
am fi c pierit.
5 Dar, a spus el, în ciuda suferinﬂelor noastre, am cæpætat o

Dumnezeu.
[2 nefi]
1 1a gs Patriarh,
patriarhal.
2 a 1 Ne. 18:9–20.

4 a gs Viziune.
b 2 Regi 24:14–15;
Ier. 44:2; 1 Ne. 1:4;
Hel. 8:20.
c Alma 9:22.

63
a

2 Nefi 1:6–11

ﬂaræ a fægæduinﬂei, o ﬂaræ care
este b aleasæ mai presus de toate
celelalte ﬂæri; o ﬂaræ pentru care
Domnul Dumnezeu a fæcut legæmânt cu mine ca sæ fie ﬂara
moøtenirii seminﬂiei mele. Da,
Domnul mi-a c fægæduit aceastæ
ﬂaræ prin legæmânt, mie øi copiilor mei, pentru veønicie, precum
øi tuturor acelora care vor fi
conduøi din alte ﬂæri de cætre
mâna Domnului.
6 Prin urmare, eu, Lehi, profeﬂesc, potrivit cu lucrærile
Spiritului care este în mine, cæ
a
nimeni nu va veni în aceastæ
ﬂaræ, decât dacæ va fi adus de
mâna Domnului.
7 Prin urmare, aceastæ a ﬂaræ
este sfinﬂitæ aceluia pe care El îl
va aduce. Øi dacæ ei Îl vor sluji
dupæ poruncile pe care El le-a
dat, atunci aceasta va fi pentru
ei o ﬂaræ a b libertæﬂii; prin urmare, nu vor fi niciodatæ duøi în
robie; dacæ aceasta se va întâmpla, atunci va fi din cauza nedreptæﬂii; cæci dacæ nedreptatea
va abunda, atunci c blestematæ
va fi ﬂara pentru ei; dar pentru
cei drepﬂi, va fi binecuvântatæ
pentru veønicie.
8 Øi iatæ, este înﬂelept ca aceastæ
ﬂaræ sæ fie ﬂinutæ departe de cunoøtinﬂa celorlalte naﬂiuni; cæci
iatæ, multe naﬂiuni ar cotropi-o
øi atunci n-ar mai fi nici un loc
de moøtenire.
9 Prin urmare, eu, Lehi, am
5 a gs Pæmântul
fægæduinﬂei.
b Eter 2:9–10.
c gs Legæmânt.
6 a 2 Ne. 10:22.
7 a Mosia 29:32;
Alma 46:10, 20.

obﬂinut o fægæduinﬂæ, cæ a atât
timp cât cei pe care Domnul
Dumnezeu îi va aduce din ﬂara
Ierusalimului vor ﬂine poruncile
Lui, ei vor b prospera pe faﬂa
acestei ﬂæri; øi vor fi apæraﬂi de
toate celelalte neamuri pentru
ca sæ poatæ stæpâni aceastæ ﬂaræ
pentru ei înøiøi. Øi dacæ vor
c
ﬂine poruncile Lui, vor fi binecuvântaﬂi pe faﬂa acestei ﬂæri
øi nimeni nu-i va necæji øi nu
le va lua ﬂara moøtenirii lor; øi
vor træi acolo în siguranﬂæ în
vecii vecilor.
10 Dar iatæ, când va veni
timpul ca ei sæ rætæceascæ în
necredinﬂæ, dupæ ce au primit
binecuvântæri atât de mari din
mâna Domnului — având cunoøtinﬂæ despre crearea pæmântului øi a tuturor oamenilor,
cunoscând lucrærile cele mari øi
minunate ale Domnului de la
crearea lumii; având puterea
datæ lor ca sæ facæ toate lucrurile
prin credinﬂæ; având toate poruncile de la început øi fiind
aduøi de bunætatea Lui færæ
margini în aceastæ preﬂioasæ ﬂaræ
a fægæduinﬂei — iatæ, spun eu,
dacæ acea zi va veni când Îl vor
respinge pe Cel Sfânt al lui
Israel, a Mesia cel adeværat,
Mântuitorul øi Dumnezeul lor,
iatæ, judecæﬂile Aceluia care este drept vor apæsa asupra lor.
11 Da, El va aduce aalte
natiuni la ei øi le va da lor

b 2 Ne. 10:11.
gs Liber, libertate.
c Alma 45:10–14, 16;
Morm. 1:17;
Eter 2:8–12.
9 a 2 Ne. 4:4;
Alma 9:13.

b Deut. 29:9.
c gs Supunere, supus,
(a) se supune.
10a gs Mesia.
11a 1 Ne. 13:12–20;
Morm. 5:19–20.

2 Nefi 1:12–21
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putere, øi le va lua ﬂara din
stæpânire øi va face ca ei sæ fie
b
împræøtiaﬂi øi distruøi.
12 Da, în timp ce generaﬂiile
trec una dupæ alta, printre ei
vor fi a værsæri de sânge øi mari
pedepse; prin urmare, fiii mei,
aø dori ca voi sæ væ aduceﬂi
aminte; da, aø dori ca voi sæ
ascultaﬂi de cuvintele mele.
13 O, dacæ v-aﬂi trezi; treziﬂi-væ
din somnul cel adânc, da, chiar
din somnul a iadului øi scuturaﬂi
b
lanﬂurile groaznice cu care sunteﬂi legaﬂi, care sunt lanﬂurile
ce-i leagæ pe copiii oamenilor,
încât sæ fie duøi robi în c præpastia veønicæ a suferinﬂei øi
nenorocirii.
14 Treziﬂi-væ! øi ridicaﬂi-væ din
ﬂærânæ øi auziﬂi cuvintele unui
a
pærinte tremurætor ale cærui
mædulare voi va trebui curând
sæ le aøezaﬂi în b mormântul rece
øi tæcut de unde nici un cælætor
nu se poate întoarce; încæ vreo
câteva zile øi mæ duc pe c calea
pe care merge toatæ lumea.
15 Dar iatæ, Domnul mi-a
a
mântuit sufletul din iad; eu am
væzut slava Lui øi sunt îmbræﬂiøat pentru veønicie în b braﬂele
c
dragostei Lui.
16 Øi doresc ca voi sæ væ aduceﬂi aminte sæ respectaﬂi a legile
øi judecæﬂile Domnului; iatæ,
11b 1 Ne. 22:7.
12a Morm. 1:11–19; 4:11.
13a gs Iad.
b Alma 12:9–11.
c 1 Ne. 15:28–30;
Hel. 3:29–30.
14a gs Pærinﬂi.
b gs Moarte fizicæ.
c Ios. 23:14.
15a Alma 36:28.
gs Ispæøire,

aceasta a fost teama sufletului
meu de la început.
17 Inima mea a fost îngreunatæ de supærare din când în când,
cæci m-am temut ca, din cauza
împietririi inimilor voastre,
Domnul Dumnezeul vostru sæ
nu vinæ cu toatæ a ræzbunarea Sa
asupra voastræ, iar voi sæ fiﬂi
b
alungaﬂi øi distruøi pentru totdeauna;
18 Sau, ca un blestem sæ nu
vinæ asupra voastræ timp de
a
multe generaﬂii; øi voi sæ fiﬂi
vizitaﬂi de sabie øi de foamete øi
sæ fiﬂi urâﬂi øi sæ fiﬂi mânaﬂi de
puterea øi înrobirea b diavolului.
19 O, fiii mei, fie ca aceste lucruri sæ nu vinæ peste voi, ci voi
sæ fiﬂi un popor ales øi a favorizat
al Domnului. Dar iatæ, facæ-se
voia Lui; cæci b cæile Sale sunt
drepte, în vecii vecilor.
20 Øi El a spus: a În mæsura în
care veﬂi ﬂine b poruncile Mele,
voi veﬂi c prospera în ﬂaræ; iar
în mæsura în care nu veﬂi ﬂine
poruncile Mele, veﬂi fi alungaﬂi
din prezenﬂa Mea.
21 Øi acum, pentru ca sufletul
meu sæ poatæ sæ se bucure de
voi, iar inima mea sæ poatæ
pæræsi aceastæ lume cu bucurie
datoritæ vouæ, pentru ca sæ nu fiu
dus la groapæ cu durere øi întristare, ridicaﬂi-væ din ﬂærânæ, fiii

(a) ispæøi.
b Iacov 6:5; Alma 5:33;
3 Ne. 9:14.
c Rom. 8:39.
gs Dragoste.
16a Deut. 4:5–8;
2 Ne. 5:10–11.
17a 2 Ne. 5:21–24;
Alma 3:6–19.
b Mosia 12:8.
18a 1 Ne. 12:20–23.

b gs Diavol.
19a gs Ales (adjectiv sau
substantiv).
b Osea 14:9.
20a Iarom 1:9;
Mosia 1:6–7;
Alma 9:13–14.
b Lev. 26:3–14;
Ioel 2:23–26.
c Ps. 67:6;
Mosia 2:21–25.
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mei, øi fiﬂi a bærbaﬂi øi fiﬂi hotærâﬂi într-o b singuræ minte øi
o singuræ inimæ, uniﬂi în toate
lucrurile pentru ca sæ nu fiﬂi
duøi în robie.
22 Pentru ca sæ nu fiﬂi blestemaﬂi cu un blestem dureros;
øi, de asemenea, pentru ca sæ
nu atrageﬂi nemulﬂumirea unui
Dumnezeu a drept asupra voastræ pânæ la distrugere, da, distrugerea veønicæ atât a sufletului
cât øi a trupului.
23 Treziﬂi-væ, fiii mei; puneﬂi
pe voi a armura dreptæﬂii. Scuturaﬂi lanﬂurile cu care sunteﬂi
legaﬂi øi ieøiﬂi afaræ din obscuritate øi ridicaﬂi-væ din ﬂærânæ.
24 Nu væ mai ræzvrætiﬂi împotriva fratelui vostru ale cærui
vederi au fost glorioase øi care a
ﬂinut poruncile încæ din timpul
când noi am plecat din Ierusalim; øi care a fost o unealtæ în
mâinile lui Dumnezeu în aducerea noastræ în ﬂara fægæduinﬂei; cæci, dacæ nu ar fi fost el, noi
am fi pierit de a foame în pustiu;
cu toate acestea, voi aﬂi cæutat
sæ-i b luaﬂi viaﬂa; da, iar el a suferit multæ întristare din cauza
voastræ.
25 Øi eu mæ tem foarte tare øi
tremur din cauza voastræ, ca el
sæ nu sufere iaræøi; cæci iatæ, l-aﬂi
învinuit cæ ar fi cæutat putere øi
a
autoritate asupra voastræ; dar
eu øtiu cæ nu a cæutat putere
øi autoritate asupra voastræ, ci
a cæutat slava lui Dumnezeu,
21a 1 Sam. 4:9; 1 Regi 2:2.
b Moise 7:18.
22a D&L 3:4.
23a Ef. 6:11–17.
24a 1 Ne. 16:32.
b 1 Ne. 16:37.

precum øi bunæstarea voastræ
veønicæ.
26 Iar voi aﬂi cârtit pentru cæ
a fost sincer cu voi. Spuneﬂi
cæ a fost a aspru cu voi; spuneﬂi
cæ a fost mânios pe voi; dar iatæ,
asprimea lui a fost asprimea
puterii cuvântului lui Dumnezeu, care era în el; iar ceea ce
voi numiﬂi mânie era adeværul,
potrivit celui ce este în Dumnezeu, pe care el nu putea sæ-l ﬂinæ
ascuns øi care se manifesta cu
putere în legæturæ cu nedreptæﬂile voastre.
27 Øi trebuia ca a puterea lui
Dumnezeu sæ fie cu el, chiar øi
atunci când væ poruncea, ca voi
sæ væ supuneﬂi. Dar iatæ cæ
nu era el, ci b Spiritul Domnului
care era în el, care i-a c deschis
gura sæ vorbeascæ færæ ca el sæ
poatæ s-o închidæ.
28 Øi acum, fiul meu, Laman,
precum øi Lemuel øi Sam øi, de
asemenea, fiii mei care sunt fiii
lui Ismael, iatæ, dacæ veﬂi asculta
de glasul lui Nefi, atunci nu
veﬂi pieri. Øi dacæ veﬂi asculta
de el, atunci væ voi læsa o a binecuvântare, da, chiar prima mea
binecuvântare.
29 Dar dacæ nu veﬂi asculta de
el, atunci iau înapoi binecuvântarea mea a dintâi, da, chiar
binecuvântarea mea; øi aceasta
va ræmâne asupra lui.
30 Øi acum, Zoram, îﬂi spun
ﬂie: Iatæ, tu eøti a slujitorul lui
Laban; øi totuøi, ai fost scos din

25a Gen. 37:9–11.
26a Prov. 15:10;
1 Ne. 16:2;
Moro. 9:4;
D&L 121:41–43.
27a 1 Ne. 17:48.

b D&L 121:43.
c D&L 33:8.
28a gs Dreptul primului
næscut.
29a Avr. 1:3.
30a 1 Ne. 4:20, 35.

2 Nefi 1:31–2:7
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ﬂara Ierusalimului, iar eu øtiu cæ
eøti un prieten adeværat al fiului
meu, Nefi, pentru totdeauna.
31 Prin urmare, pentru cæ ai
fost credincios, seminﬂia ta va fi
binecuvântatæ împreunæ a cu
seminﬂia lui, pentru ca ei sæ træiascæ în prosperitate mult timp
pe suprafaﬂa acestei ﬂæri; øi, dacæ
nu va fi nedreptate printre ei,
nimic nu le va vætæma øi nu le va
tulbura prosperitatea pe suprafaﬂa acestei ﬂæri, în vecii vecilor.
32 Prin urmare, dacæ veﬂi ﬂine
poruncile Domnului, Domnul
va sfinﬂi aceastæ ﬂaræ pentru siguranﬂa seminﬂiei tale laolaltæ cu
seminﬂia fiului meu.
CAPITOLUL 2
Mântuirea vine prin Mesia cel
Sfânt—Libertatea de a alege (alegerea) este esenﬂialæ pentru existenﬂæ
øi progres—Adam a cæzut pentru ca
oamenii sæ poatæ exista—Oamenii
sunt liberi sæ aleagæ libertatea øi
viaﬂa veønicæ. Circa 588–570 î.H.
Øi acum, Iacov, îﬂi vorbesc ﬂie:
Tu eøti a primul meu næscut
în zilele suferinﬂelor mele în
pustiu. Øi iatæ, în copilæria ta ai
suferit multe necazuri øi multæ
întristare din cauza grosolæniei
fraﬂilor tæi.
2 Øi totuøi, Iacov, primul meu
næscut în pustiu, tu cunoøti
31a 2 Ne. 5:6.
2 1a 1 Ne. 18:7.
4 a 2 Ne. 11:3; Iacov 7:5.
b gs Har.
5 a Moro. 7:16.
b Rom. 3:20;
2 Ne. 25:23;
Alma 42:12–16.

mæreﬂia lui Dumnezeu; iar El va
sfinﬂi suferinﬂele tale spre binele
tæu.
3 Prin urmare, sufletul tæu va
fi binecuvântat, iar tu vei træi
în siguranﬂæ cu fratele tæu, Nefi;
iar zilele tale vor trece în slujba
Dumnezeului tæu. Prin urmare,
øtiu cæ eøti mântuit datoritæ
dreptæﬂii Mântuitorului tæu; cæci
tu ai væzut cæ, la plenitudinea
timpurilor El vine ca sæ aducæ
salvare oamenilor.
4 Øi ai a væzut în tinereﬂea ta
slava Lui; prin urmare, eøti binecuvântat la fel ca øi cei cærora
El le va sluji trupeøte; cæci Spiritul este acelaøi ieri, azi øi în vecii
vecilor. Øi calea este pregætitæ
de la cæderea omului, iar salvarea este færæ b platæ.
5 Øi oamenii sunt instruiﬂi
îndeajuns ca sæ a deosebeascæ
binele de ræu. Iar legea este datæ
oamenilor. Iar dupæ lege, nici
un trup nu este b justificat; sau,
dupæ lege, oamenii sunt c alungaﬂi; da, dupæ legea vremelnicæ
au fost alungaﬂi; øi, de asemenea, dupæ legea spiritualæ, ei se
îndepærteazæ de ceea ce este
bun øi devin mizerabili pentru
totdeauna.
6 Prin urmare, a mântuirea vine
în øi prin b Mesia cel Sfânt; cæci
El este plin de c har øi adevær.
7 Iatæ, El se jertfeøte pe El
Însuøi ca o a jertfæ pentru pæcat,

gs Neprihænire,
neprihænit.
c 1 Ne. 10:6;
2 Ne. 9:6–38;
Alma 11:40–45;
12:16, 24; 42:6–11;
Hel. 14:15–18.
6 a 1 Ne. 10:6;

2 Ne. 25:20;
Alma 12:22–25.
gs Planul mântuirii.
b gs Mesia.
c Ioan 1:14, 17;
Moise 1:6.
7 a gs Ispæøire,
(a) ispæøi.
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ca sæ ræspundæ la cerinﬂele legii
în favoarea tuturor acelora care
au o inimæ frântæ øi un spirit
smerit; øi pentru nimeni altul
b
cerinﬂele legii nu pot sæ fie
împlinite.
8 Prin urmare, cât este de
important ca aceste lucruri sæ fie
cunoscute de locuitorii pæmântului, pentru ca ei sæ poatæ øti
cæ nu este nici un trup care poate
sæ locuiascæ în prezenﬂa lui
Dumnezeu, a decât prin meritele
øi mila øi harul lui Mesia cel
Sfânt, care Øi-a oferit viaﬂa Sa
trupeascæ øi pe care a recæpætat-o prin puterea Spiritului,
pentru ca El sæ poatæ înfæptui
b
învierea morﬂilor, El fiind
primul care va învia.
9 Prin urmare, El este primul
rod al lui Dumnezeu într-atât,
încât El va a mijloci pentru toﬂi
copiii oamenilor; iar cei care
cred în El vor fi salvaﬂi.
10 Øi datoritæ mijlocirii Lui în
favoarea a tuturor, toﬂi oamenii
vor veni la Dumnezeu; prin
urmare, ei stau în prezenﬂa Lui,
pentru ca sæ fie b judecaﬂi de El
dupæ adeværul øi c sfinﬂenia care
este în El. Prin urmare, cerinﬂele
legii, pe care Cel Sfânt a dat-o
pentru aplicarea pedepsei care
este ataøatæ legii, pedeapsæ care
este opusæ fericirii care este
ataøatæ legii, sunt ca sæ îndeplineascæ cerinﬂele d ispæøirii —
7 b Rom. 10:4.
8 a 2 Ne. 25:20; 31:21;
Mosia 4:8; 5:8;
Alma 38:9.
b 1 Cor. 15:20;
Alma 7:12; 12:24–25;
42:23.
gs Înviere.

11 Cæci trebuie sæ fie o a opoziﬂie în toate lucrurile. Dacæ nu ar
fi aøa, tu, primul meu næscut în
pustiu, dreptatea nu ar putea
fi împlinitæ øi nici ticæloøia øi
nici sfinﬂenia, nici suferinﬂa,
nici binele øi nici ræul. Prin
urmare, toate lucrurile trebuie
sæ fie îmbinate într-unul singur; prin urmare, dacæ trebuie
sæ fie un singur trup, el trebuie sæ ræmânæ ca øi mort,
neavând nici viaﬂæ øi nici
moarte, nici corupﬂie øi nici
incoruptibilitate, nici fericire
øi nici suferinﬂæ, nici simﬂire øi
nici insensibilitate.
12 De aceea, acesta ar fi trebuit
sæ fie creat pentru un lucru de
nimic; prin urmare, nu ar fi avut
nici un a scop crearea lui. Prin
urmare, acest lucru ar distruge
înﬂelepciunea lui Dumnezeu øi
scopurile Sale veønice, precum
øi puterea øi mila øi b dreptatea
lui Dumnezeu.
13 Iar dacæ veﬂi spune cæ a nu
este lege, veﬂi spune, de asemenea, cæ nu este pæcat. Dacæ veﬂi
spune cæ nu este pæcat, atunci
veﬂi spune, de asemenea, cæ nu
este nici dreptate. Øi dacæ n-ar
fi dreptate, atunci n-ar fi nici
fericire. Øi dacæ n-ar fi dreptate,
nici fericire, atunci n-ar fi nici
pedeapsæ, nici nenorocire. Øi
dacæ aceste lucruri nu sunt,
atunci b nu este nici Dumnezeu.

9 a Isa. 53:1–12;
Mosia 14:12; 15:8–9.
10a gs Mântuitor.
b gs Judecatæ, ultima.
c gs Sfinﬂenie.
d 2 Ne. 9:7, 21–22, 26;
Alma 22:14; 33:22;
34:9.

11a D&L 29:39; 122:5–9.
gs Adversitate.
12a D&L 88:25–26.
gs Pæmânt—Creat
pentru om.
b gs Dreptate.
13a 2 Ne. 9:25.
b Alma 42:13.
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Øi dacæ Dumnezeu nu este,
atunci nici noi nu suntem øi
nici pæmântul; cæci n-ar fi putut
existe crearea lucrurilor øi nici
posibilitatea de a acﬂiona sau
de a fi obiectul unei acﬂiuni;
prin urmare, toate lucrurile ar
fi trebuit sæ disparæ.
14 Øi acum, fiii mei, væ spun
toate lucrurile acestea pentru
folosul øi învæﬂætura voastræ;
cæci este un Dumnezeu, iar El
a a creat toate lucrurile, atât
cerurile, cât øi pæmântul, precum øi toate lucrurile care sunt
în ele, atât lucrurile care lucreazæ, cât øi cele asupra cærora
se b lucreazæ.
15 Øi pentru a înfæptui a scopurile Sale veønice pentru folosul
omului, dupæ ce El a fæcut
pe primii pærinﬂi ai noøtri øi
animalele din câmpie øi pæsærile cerului øi, în sfârøit, toate
lucrurile care sunt fæcute, trebuie sæ fi fost o opoziﬂie; chiar
b
fructul c oprit în opoziﬂie cu
d
pomul vieﬂii; unul fiind dulce,
iar celælalt amar.
16 Prin urmare, Domnul Dumnezeu i-a dat posibilitatea omului sæ acﬂioneze pentru el însuøi.
Prin urmare, omul nu poate
a
acﬂiona pentru el însuøi, decât
14a gs (a) Crea, creaﬂie.
b D&L 93:30.
15a Isa. 45:18;
Alma 42:26;
Moise 1:31, 39.
b Gen. 3:6;
Alma 12:21–23.
c Gen. 2:16–17;
Moise 3:17.
d Gen. 2:9;
1 Ne. 15:22, 36;
Alma 32:40.
16a 2 Ne. 10:23;

b
17a
b
c
18a
b

dacæ este b ademenit fie de un
lucru, fie de altul.
17 Iar eu, Lehi, potrivit lucrurilor pe care le-am citit, trebuie
sæ presupun cæ un a înger de la
Dumnezeu, dupæ cum este scris,
a b cæzut din cer; prin urmare, el
a devenit un c diavol, cæutând sæ
facæ ceea ce era ræu în faﬂa lui
Dumnezeu.
18 Øi pentru cæ a cæzut din cer
øi a devenit nenorocit pentru
totdeauna, a a cæutat, de asemenea, sæ aducæ nenorocire întregii
omeniri. Prin urmare, a spus
cætre b Eva, da, chiar acel øarpe
bætrân, care este diavolul, care
este tatæl tuturor c minciunilor,
prin urmare, el a zis: Ia din fructul oprit øi nu vei muri, ci vei
fi ca øi Dumnezeu, d cunoscând
binele øi ræul.
19 Øi dupæ ce Adam øi Eva au
a
luat din fructul oprit, ei au fost
alungaﬂi din grædina b Edenului
ca sæ cultive pæmântul.
20 Øi ei au adus pe lume copii;
da, chiar a familia întregului
pæmânt.
21 Iar zilele copiilor a oamenilor
au fost prelungite, dupæ voinﬂa
lui Dumnezeu, pentru ca ei sæ
se poatæ b pocæi cât timp aveau
trup; prin urmare, starea lor a

Alma 12:31.
gs Libertatea de a
alege.
D&L 29:39–40.
gs Diavol.
Isa. 14:12; 2 Ne. 9:8;
Moise 4:3–4;
Avr. 3:27–28.
gs Diavol.
2 Ne. 28:19–23;
3 Ne. 18:18;
D&L 10:22–27.
gs Eva.

c 2 Ne. 28:8; Moise 4:4.
d Gen. 3:5; Alma 29:5;
Moro. 7:15–19.
19a Alma 12:31.
gs Cæderea lui
Adam øi a Evei.
b gs Eden.
20a D&L 138:38–39.
21a Alma 12:24;
Moise 4:23–25.
b Alma 34:32.
gs Pocæinﬂæ,
(a) se pocæi.
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devenit o stare de c încercare, iar
timpul lor a fost prelungit, potrivit poruncilor pe care Domnul
Dumnezeu le-a dat copiilor oamenilor. Cæci El a poruncit ca
toﬂi oamenii sæ se pocæiascæ;
cæci El le-a arætat tuturor oamenilor cæ erau d rætæciﬂi din cauza
pæcatului pærinﬂilor lor.
22 Øi acum iatæ, dacæ Adam
n-ar fi pæcætuit, nu ar fi cæzut, ci
ar fi ræmas în grædina Edenului.
Iar toate lucrurile care au fost
create ar fi ræmas în aceeaøi stare
în care au fost, dupæ ce au fost
create; øi ele ar fi ræmas aøa
în vecii vecilor øi nu ar fi avut
nici un scop.
23 Øi ei nu ar fi avut a copii;
prin urmare, ar fi ræmas într-o
stare de nevinovæﬂie, neavând
nici o bucurie, întrucât ei n-ar
fi cunoscut nici o suferinﬂæ;
nefæcând nici un bine, cæci nu
cunoøteau pæcatul.
24 Dar iatæ, toate lucrurile au
fost fæcute potrivit înﬂelepciunii
Aceluia care a cunoaøte toate
lucrurile.
25 aAdam a b cæzut, ca oamenii
sæ poatæ c fi; iar oamenii sunt ca
sæ poatæ avea d bucurie.
26 Iar a Mesia vine la timpul
potrivit, pentru ca El sæ poatæ
b
mântui pe copiii oamenilor de
la cædere. Øi pentru cæ sunt
21c gs Muritor, viaﬂæ
muritoare.
d Iacov 7:12.
23a Moise 5:11.
24a gs Dumnezeu,
divinitate.
25a gs Adam.
b Moise 6:48.
gs Cæderea lui
Adam øi a Evei.

mântuiﬂi de la cædere, au devenit c liberi pentru totdeauna,
deosebind binele de ræu; pentru a acﬂiona pentru ei înøiøi,
øi nu pentru a se acﬂiona asupra
lor, decât dacæ aceasta ar fi
pedeapsa d legii din acea zi mare
de pe urmæ, potrivit poruncilor
pe care Dumnezeu le-a dat.
27 Prin urmare, oamenii sunt
a
liberi în trup; øi le sunt date
toate lucrurile care sunt de folos
omului. Øi ei sunt liberi sæ
b
aleagæ libertatea øi viaﬂa c veønicæ, prin intermediul marelui
Mijlocitor al tuturor oamenilor
sau sæ aleagæ robia øi moartea,
potrivit robiei øi puterii diavolului; cæci el cautæ ca toﬂi oamenii
sæ fie nenorociﬂi la fel ca øi el.
28 Øi acum, fiii mei, doresc ca
voi sæ væ uitaﬂi la marele a Mijlocitor øi sæ ascultaﬂi poruncile
Lui mari; øi sæ fiﬂi credincioøi
cuvintelor Lui øi sæ alegeﬂi viaﬂa veønicæ, potrivit cu voinﬂa
Spiritului Lui Sfânt.
29 Øi sæ nu alegeﬂi moartea
veønicæ potrivit cu voinﬂa trupului øi cu ræutatea care este în
el, care îi dæ putere spiritului
diavolului sæ væ a înrobeascæ, sæ
væ coboare pe voi în b iad, pentru ca el sæ poatæ sæ domneascæ
peste voi în împæræﬂia sa.
30 Eu am vorbit aceste puﬂine

c gs Muritor, viaﬂæ
muritoare.
d Moise 5:10.
gs Bucurie;
Om, oameni.
26a gs Mesia.
b gs Planul mântuirii.
c Alma 42:27;
Hel. 14:30.
d gs Lege.

27a Gal. 5:1;
Moise 6:56.
b gs Libertatea de a
alege.
c gs Viaﬂæ veønicæ.
28a gs Mijlocitor.
29a Rom. 6:16–18;
Alma 12:11.
b gs Iad.
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cuvinte cætre voi toﬂi, fiii mei,
în ultimele mele zile de încercare; øi am ales partea cea bunæ,
conform cuvintelor profetului.
Øi eu nu am nici un alt scop,
decât bunæstarea nepieritoare a
sufletelor voastre. Amin.
CAPITOLUL 3
Iosif, în Egipt, i-a væzut pe nefiﬂi
într-o viziune—El a profeﬂit despre
Joseph Smith, væzætorul zilelor
din urmæ; despre Moise, cel care va
elibera Israelul, precum øi despre
apariﬂia Cærﬂii lui Mormon. Circa
588–570 î.H.
Øi acum îﬂi vorbesc ﬂie, Iosif,
a
ultimul meu næscut. Tu ai fost
næscut în pustiul suferinﬂelor
mele; da, în zilele întristærii mele
cele mai mari te-a purtat mama
ta pe tine.
2 Øi fie ca Domnul sæ sfinﬂeascæ
øi pentru tine aceastæ a ﬂaræ, care
este o ﬂaræ foarte de preﬂ pentru
moøtenirea ta øi moøtenirea sæmânﬂei tale, împreunæ cu fraﬂii
tæi, pentru siguranﬂa ta veønicæ,
dacæ tu vei ﬂine poruncile Celui
Sfânt al Israelului.
3 Øi acum, Iosif, ultimul meu
næscut, pe care l-am scos din
pustiul suferinﬂelor mele, fie ca
Domnul sæ te binecuvânteze în
vecii vecilor, cæci seminﬂia ta
nu va fi a distrusæ cu totul.
3 1a 1 Ne. 18:7.
2 a 1 Ne. 2:20.
gs Pæmântul
fægæduinﬂei.
3 a 2 Ne. 9:53.
4 a Gen. 39:1–2; 45:4;
49:22–26;
1 Ne. 5:14–16.

4 Cæci iatæ, eøti rodul coapselor
mele; iar eu sunt un urmaø al
lui a Iosif, cel care a fost luat b rob
în Egipt. Øi mari au fost legæmintele pe care Domnul le-a
fæcut cu Iosif.
5 Prin urmare, Iosif într-adevær
a a væzut ziua noastræ. Øi a cæpætat o fægæduinﬂæ de la Domnul,
precum cæ Domnul Dumnezeu
va creøte din rodul coapselor lui
o b ramuræ c dreaptæ pentru casa
lui Israel; nu d Mesia, ci o ramuræ
care trebuia totuøi sæ fie ruptæ,
pentru ca sæ fie pomenitæ în legæmintele Domnului, precum
cæ Mesia va trebui sæ se arate
lor în zilele din urmæ, în spiritul
puterii, pentru scoaterea lor din
e
întunecime la luminæ — da,
afaræ din întunecimea ascunsæ
øi afaræ din robie, la libertate.
6 Cæci Iosif într-adevær a mærturisit, zicând: Domnul Dumnezeul meu va ridica un væzætor,
care va fi un a vizionar ales
pentru rodul b coapselor mele.
7 Da, Iosif într-adevær a spus:
Aøa spune Domnul cætre mine:
Un a væzætor ales voi ridica Eu
dintre cei din rodul coapselor
tale; øi va fi foarte stimat printre cei din rodul coapselor tale.
Øi lui îi voi da poruncæ sæ facæ
o lucrare pentru cei din rodul
coapselor tale, fraﬂii lui, care
va fi de mare valoare pentru
ei, øi anume ca sæ-i aducæ la

b Gen. 37:29–36.
5 a jst Gen. 50:24–38;
2 Ne. 4:1–2.
b Gen. 49:22–26;
1 Ne. 15:12; 19:24.
gs Via Domnului.
c Iacov 2:25.
d 2 Ne. 6:14;

D&L 3:16–20.
e Isa. 42:16.
6 a 3 Ne. 21:8–11;
Morm. 8:16.
gs Væzætor.
b D&L 132:30.
7 a gs Smith, Joseph,
fiul.
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cunoaøterea legæmintelor pe care
Eu le-am fæcut cu stræmoøii tæi.
8 Øi Eu îi voi da poruncæ sæ nu
facæ a nici un fel de altæ lucrare,
decât aceea pe care i-o voi porunci Eu. Øi îl voi face mare în
ochii Mei; cæci el va face lucrarea Mea.
9 Iar el va fi mare, la fel ca øi
a
Moise, pe care Eu am spus cæ-l
voi ridica printre voi, pentru ca
sæ b elibereze poporul Meu, o,
casæ a lui Israel.
10 Iar pe Moise îl voi ridica
pentru ca sæ salveze poporul
tæu din ﬂara Egiptului.
11 Dar din rodul coapselor tale
voi ridica un væzætor; øi lui îi
voi da a puterea sæ dezvæluie
cuvântul Meu cætre seminﬂia
coapselor tale — øi nu numai sæ
dezvaluie cuvântul Meu, a spus
Domnul, ci sæ-i øi convingæ de
cuvântul Meu, care va fi fost
deja propovæduit printre ei.
12 Prin urmare, rodul coapselor tale va a scrie; øi rodul
coapselor lui b Iuda va c scrie; iar
ceea ce va fi scris de rodul
coapselor tale, precum øi ceea
ce va fi scris de rodul coapselor
lui Iuda vor creøte împreunæ,
ca sæ d facæ de ruøine doctrinele
neadeværate øi ca sæ potoleascæ
conflictele øi sæ stabileascæ
pacea printre cei din rodul
coapselor tale øi ca sæ le e aducæ
la f cunoaøterea stræmoøilor lor
în zilele din urmæ, precum øi la
8 a D&L 24:7, 9.
9 a Moise 1:41.
b Ex. 3:7–10;
1 Ne. 17:24.
11a D&L 5:3–4.
12a gs Cartea lui
Mormon.

cunoaøterea legæmintelor Mele,
a spus Domnul.
13 Øi din slæbiciune el va fi
fæcut tare în ziua în care lucrarea
Mea va începe printre toate
popoarele Mele, pentru restaurarea ta, o, casæ a lui Israel, a
spus Domnul.
14 Øi în felul acesta a profeﬂit
Iosif, zicând: Iatæ, pe acel væzætor îl va binecuvânta Domnul;
iar cei care cautæ sæ-l distrugæ
vor fi fæcuﬂi de ruøine; cæci
aceastæ fægæduinﬂæ, pe care am
cæpætat-o de la Domnul, despre
rodul coapselor mele, va fi
împlinitæ. Iatæ, sunt sigur de
îndeplinirea acestei fægæduinﬂe.
15 Iar a numele lui va fi chemat
dupæ mine; øi va fi dupæ b numele tatælui sæu. Iar el va semæna
cu mine; cæci lucrul pe care
Domnul îl va îndeplini cu mâna
lui, prin puterea Domnului, va
aduce salvarea poporului meu.
16 Da, aøa a profeﬂit Iosif: Eu
sunt sigur de acest lucru, tot aøa
cum sunt sigur de fægæduinﬂa
lui Moise; cæci Domnul a spus
cætre mine: Eu voi a pæstra seminﬂia ta în vecii vecilor.
17 Øi Domnul a spus: Eu voi
ridica un Moise; øi îi voi da putere într-un toîag; øi îi voi da
judecatæ în a scrie. Øi totuøi, Eu
nu voi da frâu liber limbii lui ca
sæ poatæ vorbi mult, cæci nu-l
voi face pe el priceput la vorbire.
Dar voi a scrie prin el legea Mea,

b 1 Ne. 13:23–29.
c gs Biblie.
d Ezec. 37:15–20;
1 Ne. 13:38–41;
2 Ne. 29:8; 33:10–11.
e Moro. 1:4.
f 1 Ne. 15:14;

15a
b
16a
17a

2 Ne. 30:5;
Morm. 7:1, 5, 9–10.
D&L 18:8.
JS—I 1:3.
Gen. 45:1–8.
Deut. 10:2, 4;
Moise 2:1.

2 Nefi 3:18–4:2

72

cu degetul propriei Mele mâini;
øi Eu voi face un b vorbitor
pentru el.
18 Øi Domnul, de asemenea, a
spus cætre mine: Eu voi ridica
pe unul din rodul coapselor
tale; øi îi voi da un vorbitor. Øi
Eu, iatæ, îl voi face sæ scrie
scrierea rodului coapselor tale
pentru rodul coapselor tale; iar
vorbitorul coapselor tale va
proclama aceasta.
19 Iar cuvintele pe care acesta
le va scrie vor fi cuvintele pe
care Eu le socotesc potrivite
în înﬂelepciunea Mea ca sæ fie
propovæduite celor din a rodul
coapselor tale. Øi va fi ca øi cum
rodul coapselor tale a strigat
cætre ei b din ﬂærânæ; cæci Eu
cunosc credinﬂa lor.
20 Iar ei vor a striga din ﬂærânæ;
da, chiar pocæinﬂæ pentru
fraﬂii lor, chiar øi dupæ ce multe
generaﬂii vor fi trecut peste
ei. Øi se va întâmpla cæ strigætul
lor va ræsuna dupæ simplitatea
cuvintelor lor.
21 Datoritæ credinﬂei lor, a cuvintele lor vor ieøi din gura
Mea cætre fraﬂii tæi care sunt
rodul coapselor tale; iar cuvintele lor slabe le voi întæri în
credinﬂa lor, spre amintirea
legæmântului pe care Eu l-am
fæcut cu stræmoøii voøtri.
22 Øi acum iatæ, fiul meu Iosif,
în felul acesta a a profeﬂit tatæl
meu din vechime.
23 Prin urmare, datoritæ acestui
legæmânt tu eøti binecuvântat;
17b Ex. 4:16.
19a D&L 28:8.
b Isa. 29:4;
2 Ne. 27:13; 33:13;

cæci seminﬂia ta nu va fi distrusæ,
cæci ei vor asculta de cuvintele
cærﬂii.
24 Iar unul puternic se va ridica
printre ei care va face mult bine,
atât în vorbæ, cât øi în faptæ,
fiind o unealtæ în mâinile lui
Dumnezeu, cu credinﬂæ mare,
ca sæ facæ lucræri minunate øi sæ
facæ acel lucru care este mæreﬂ
în ochii lui Dumnezeu øi sæ
înfæptuiascæ o mare restaurare
pentru casa lui Israel øi pentru
seminﬂia fraﬂilor tæi.
25 Øi acum, binecuvântat eøti
tu, Iosif. Iatæ, eøti mic; prin
urmare, sæ asculﬂi de cuvântul
fratelui tæu, Nefi, øi atunci se va
întâmpla cu tine chiar dupæ
cuvintele pe care le-am spus.
Adu-ﬂi aminte de cuvintele tatælui tæu muribund. Amin.
CAPITOLUL 4
Lehi îi sfætuieøte øi-i binecuvânteazæ pe urmaøii sæi — El moare øi
este îngropat — Nefi preaslæveøte
bunætatea lui Dumnezeu — Nefi
îøi pune încrederea în Domnul pentru totdeauna. Circa 588–570 î.H.
Øi acum eu, Nefi, vorbesc despre
profeﬂiile pe care tatæl meu le-a
fæcut despre a Iosif, care a fost
dus în Egipt.
2 Cæci iatæ, el într-adevær a
profeﬂit despre toﬂi din seminﬂia
sa. Øi nu sunt multe profeﬂii
mai mari decât cele pe care el
le-a scris. Øi a a profeﬂit despre

Morm. 9:30;
Moro. 10:27.
20a 2 Ne. 26:16;
Morm. 8:23.

21a 2 Ne. 29:2.
22a 2 Ne. 3:5.
4 1a Gen. 39:1–2.
2 a 2 Ne. 3:5.
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noi øi generaﬂiile noastre viitoare; iar acestea sunt scrise pe
plæcile de aramæ.
3 Prin urmare, dupæ ce tatæl
meu a terminat sæ vorbeascæ despre profeﬂiile lui Iosif, a chemat
pe copiii lui Laman, fiii øi a fiicele
lui øi le-a spus: Iatæ, fiii mei
øi fiicele mele, voi care sunteﬂi
fiii øi fiicele primului meu næscut, doresc ca voi sæ ascultaﬂi
cuvintele mele.
4 Cæci Domnul Dumnezeu a
spus cæ: a În mæsura în care veﬂi
ﬂine poruncile Mele, voi veﬂi
prospera în ﬂaræ; øi în mæsura în
care nu veﬂi ﬂine poruncile Mele,
veﬂi fi alungaﬂi din prezenﬂa Mea.
5 Dar iatæ, fiii øi fiicele mele,
nu mæ pot coborî în mormânt,
decât dacæ las o a binecuvântare
pentru voi; cæci iatæ, øtiu cæ,
dacæ sunteﬂi crescuﬂi pe b calea
pe care trebuie sæ mergeﬂi, voi
nu væ veﬂi îndepærta de aceasta.
6 Prin urmare, dacæ sunteﬂi
blestemaﬂi, iatæ, las binecuvântarea mea pentru ca blestemul sæ
fie luat de la voi, iar ræspunderea sæ cadæ pe a capul pærinﬂilor
voøtri.
7 Prin urmare, datoritæ binecuvântærii mele, Domnul Dumnezeu a nu va îngædui ca voi
sæ pieriﬂi; prin urmare, El va fi
b
milos cu voi øi cu seminﬂia
voastræ în vecii vecilor.
8 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ ce
tatæl meu a terminat de vorbit
cætre fiii øi fiicele lui Laman,
3 a gs Primul næscut.
4 a 2 Ne. 1:9.
5 a gs Binecuvântæri
patriarhale.
b Prov. 22:6.

el a fæcut ca fiii øi fiicele lui
Lemuel sæ fie aduøi în faﬂa lui.
9 Øi le-a vorbit acestora, zicând:
Iatæ, fiii øi fiicele mele, care
sunteﬂi fiii øi fiicele celui de-al
doilea fiu al meu; iatæ, væ las
vouæ aceeaøi binecuvântare pe
care am læsat-o fiilor øi fiicelor
lui Laman; prin urmare, nu veﬂi
fi distruøi în întregime; dar
pânæ la urmæ seminﬂia voastræ
va fi binecuvântatæ.
10 Øi s-a întâmplat cæ, atunci
când tatæl meu a terminat de
vorbit cætre ei, iatæ, el a vorbit
cætre fiii lui a Ismael, da, øi chiar
cætre întreaga sa casæ.
11 Øi dupæ ce a terminat de vorbit cætre ei, a vorbit cætre Sam,
zicând: Binecuvântat eøti tu øi
seminﬂia ta; cæci tu vei moøteni
ﬂara la fel ca øi fratele tæu, Nefi.
Iar seminﬂia ta va fi numæratæ
laolaltæ cu seminﬂia lui; iar tu
vei fi chiar la fel ca fratele tæu,
iar seminﬂia ta va fi asemænætoare cu seminﬂia lui; iar tu vei fi
binecuvântat în toate zilele tale.
12 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ ce
tatæl meu, Lehi, a vorbit cætre
toﬂi cei din casa sa, dupæ simﬂirile inimii sale øi dupæ Spiritul
Domnului care era în el, a îmbætrânit. Øi s-a întâmplat cæ a
murit øi a fost îngropat.
13 Øi s-a întâmplat cæ, nu dupæ
multe zile de la moartea lui,
Laman øi Lemuel, precum øi fiii
lui Ismael s-au mâniat pe mine
din cauza dojenilor Domnului.

6 a D&L 68:25–29.
7 a 2 Ne. 30:3–6;
D&L 3:17–18.
b 1 Ne. 13:31;
2 Ne. 10:18–19;

Iacov 3:5–9;
Hel. 15:12–13.
10a 1 Ne. 7:6.

2 Nefi 4:14–27
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14 Cæci eu, Nefi, am fost forﬂat
sæ le vorbesc dupæ cuvântul
Lui; cæci le-am spus multe lucruri, la fel ca øi tatæl meu înainte de a muri; multe din cele ce
le-am spus fiind scrise pe a celelalte plæci ale mele; pentru cæ o
parte cu mai multæ istorie este
scrisæ de mine pe alte plæci.
15 Iar pe a acestea scriu lucrurile sufletului meu, øi multe
dintre scripturile care sunt gravate pe plæcile de aramæ. Cæci
sufletul meu se desfatæ în
scripturi, iar inima mea le b cântæreøte øi le scrie pentru c învæﬂætura øi folosul copiilor mei.
16 Iatæ, a sufletul meu se desfatæ
în lucrurile Domnului; iar b inima mea cântæreøte tot timpul
lucrurile pe care le-am væzut øi
le-am auzit.
17 Cu toate acestea, în ciuda
a
bunætæﬂii mari a Domnului,
care mi-a arætat lucrærile Lui
cele mari øi minunate, inima
mea exclamæ: O, ce om b ticælos
sunt! Da, inima mea se întristeazæ din cauza trupului meu;
sufletul meu jeleøte din cauza
nedreptæﬂilor mele.
18 Sunt încercuit din cauza
ispitelor øi a pæcatelor care mæ
a
stæpânesc aøa de uøor.
19 Iar atunci când doresc sæ
mæ bucur, inima mea geme din
cauza pæcatelor; cu toate acestea, eu øtiu în cine mi-am pus
nædejdea.
14a 1 Ne. 1:16–17; 9:4.
15a 1 Ne. 6:4–6.
b gs (a) Cugeta;
Scripturi.
c 1 Ne. 19:23.
16a gs Recunoscætor,
recunoøtinﬂæ.

20 Dumnezeul meu a fost
sprijinul meu; El m-a condus
prin suferinﬂele din pustiu; øi
El m-a apærat pe apele de mare
adâncime.
21 El m-a umplut pe mine cu
a
iubirea Lui, chiar pânæ la mistuirea totalæ a trupului meu.
22 El i-a fæcut de ruøine pe
a
duømanii mei fæcându-i sæ se
cutremure în faﬂa mea.
23 Iatæ, El a auzit strigætul
meu în timpul zilei øi mi-a dat
cunoaøtere prin a viziuni în timpul nopﬂii.
24 Øi în timpul zilei mi-am întærit curajul în a rugæciuni puternice cætre El; da, glasul l-am
trimis cætre înælﬂimi; øi îngeri
au pogorât øi mi-au slujit.
25 Iar pe aripile Spiritului Sæu
trupul meu a fost a purtat pe
munﬂi foarte înalﬂi. Iar ochii mei
au væzut lucruri mari, da, chiar
prea mari pentru un om; prin
urmare, mi s-a poruncit sæ nu
le scriu.
26 Øi atunci, o, dacæ am væzut
lucruri atât de mari, dacæ Domnul în bunævoinﬂa Sa pentru
copiii oamenilor i-a vizitat pe
oameni cu atâta milæ, a de ce
atunci inima mea plânge øi
sufletul meu tânjeøte în valea
tristeﬂii, iar trupul meu se iroseøte øi puterile mi se sting din
cauza suferinﬂelor mele?
27 Øi de ce sæ mæ a plec pæcatului din cauza trupului meu? Da,

b gs Inimæ.
17a 2 Ne. 9:10;
D&L 86:11.
b Rom. 7:24.
18a Rom. 7:21–23;
Evr. 12:1; Alma 7:15.
21a gs Dragoste.

22a
23a
24a
25a

1 Ne. 17:52.
gs Viziune.
Iac. 5:16; 1 Ne. 2:16.
1 Ne. 11:1;
Moise 1:1–2.
26a Ps. 43:5.
27a Rom. 6:13.
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de ce sæ dau cale liberæ b ispitelor, pentru ca cel ræu sæ capete
un loc în inima mea, ca sæ-mi
distrugæ c pacea øi sæ-mi ræneascæ sufletul? De ce sunt mânios
din cauza duømanilor mei?
28 Trezeøte-te, sufletul meu!
Nu te mai veøteji în pæcat. Bucuræ-te, o, inima mea øi nu mai face
loc a duømanului sufletului meu.
29 Nu te mai mânia din cauza
duømanilor mei. Nu-mi mai
slæbi puterea din cauza suferinﬂelor mele.
30 Bucuræ-te, o, inima mea øi
imploræ-L pe Domnul øi spune:
O, Doamne, eu Te voi preamæri
pe Tine în vecii vecilor; da, sufletul meu se va bucura datoritæ
ﬁie, Dumnezeul meu øi a stânca
salværii mele.
31 O, Doamne, vrei sæ-mi
mântuieøti sufletul? Vrei sæ mæ
salvezi din mâna duømanilor
mei? Vrei sæ mæ faci sæ mæ cutremur la apariﬂia a pæcatului?
32 Fie ca porﬂile iadului sæ fie
închise pentru totdeauna în faﬂa
mea, cæci a inima mea este frântæ,
iar spiritul meu este smerit! O,
Doamne, vrei sæ nu închizi porﬂile dreptæﬂii Tale în faﬂa mea,
pentru ca eu sæ pot b pæøi pe
cærarea væii joase, pentru ca eu
sæ fiu exact pe calea cea netedæ!
33 O, Doamne, vrei sæ mæ înfæøori în mantia dreptæﬂii Tale! O,
Doamne, vrei sæ faci o cale pentru salvarea mea din faﬂa duø27b
c
28a
30a

gs Ispitæ, (a) ispiti.
gs Pace.
gs Diavol.
1 Cor. 3:11.
gs Stâncæ.
31a Rom. 12:9;
Alma 13:12.

manilor mei! Vrei sæ faci calea
dreaptæ înaintea mea! Vrei sæ nu
pui o piedicæ în drumul meu —
ci sæ cureﬂi drumul în faﬂa mea øi
sæ nu ridici opreliøti în calea
mea, ci în calea duømanilor mei.
34 O, Doamne, m-am încrezut
în Tine øi mæ voi a încrede în Tine
întotdeauna. Nu îmi voi b pune
încrederea în braﬂul omului,
cæci eu øtiu cæ blestemat este
acela care îøi pune c încrederea
în braﬂul omului. Da, blestemat
este acela care îøi pune încrederea în om sau face din om
braﬂul sæu.
35 Da, øtiu cæ Dumnezeu va
da cu a generozitate celui care
cere. Da, Dumnezeul meu îmi
va da, dacæ nu voi b cere c greøit;
de aceea, îmi voi ridica glasul
cætre Tine; da, Te voi implora pe
Tine, Dumnezeul meu, d stânca
dreptæﬂii mele. Iatæ, glasul meu
se va ridica întotdeauna cætre
Tine, stânca mea øi Dumnezeul
meu cel Veønic. Amin.
CAPITOLUL 5
Nefiﬂii se despart de lamaniﬂi, pæstreazæ legea lui Moise øi construiesc
un templu—Din cauza necredinﬂei
lor, lamaniﬂii sunt alungaﬂi din prezenﬂa Domnului, sunt blestemaﬂi
øi devin o pacoste pentru nefiﬂi.
Circa 588–559 î.H.
Iatæ, s-a întâmplat cæ eu, Nefi,

32a gs Inimæ frântæ.
b gs (a) Merge,
(a) merge cu
Dumnezeu.
34a gs (a) se Încrede.
b Ps. 44:6–8.
c Ier. 17:5;

Morm. 3:9; 4:8.
35a Iac. 1:5.
b gs Rugæciune.
c Hel. 10:5.
d Deut. 32:4.

2 Nefi 5:2–14
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L-am implorat mult pe Domnul
Dumnezeul meu din cauza
a
mâniei fraﬂilor mei.
2 Dar iatæ, mânia lor a crescut
împotriva mea într-atât, încât
ei au cæutat sæ-mi ia viaﬂa.
3 Da, ei s-au plâns împotriva
mea, zicând: Fratele nostru mai
mic cautæ sæ a domneascæ asupra
noastræ; øi noi am avut multe
încercæri din cauza lui; prin urmare, sæ-l ucidem, pentru ca sæ
nu mai suferim din cauza vorbelor lui. Cæci iatæ, nu-l vrem sæ
domneascæ asupra noastræ; cæci
este dreptul nostru, ca fraﬂi mai
vârstnici, sæ domnim asupra
acestui popor.
4 Acum, nu scriu pe aceste
plæci toate cuvintele cu care au
cârtit împotriva mea. Dar este
destul pentru mine sæ spun cæ
au cæutat sæ-mi ia viaﬂa.
5 Øi s-a întâmplat cæ Domnul
m-a a avertizat cæ eu, b Nefi, trebuia sæ mæ despart de ei øi sæ
fug în pustiu, împreunæ cu toﬂi
cei care voiau sæ vinæ cu mine.
6 Prin urmare, s-a întâmplat
cæ eu, Nefi, mi-am luat familia,
precum øi pe a Zoram øi familia
lui; øi pe Sam, fratele meu mai
vârstnic øi familia lui; øi pe Iacov
øi Iosif, fraﬂii mei mai mici; øi,
de asemenea, pe surorile mele øi
pe toﬂi aceia care au vrut sæ vinæ
cu mine. Iar toﬂi cei care au vrut
sæ vinæ cu mine erau cei care cre5 1a 2 Ne. 4:13–14.
3 a 1 Ne. 16:37–38;
Mosia 10:14–15.
5 a gs Inspiraﬂie, a
inspira.
b Mosia 10:13.
6 a 1 Ne. 4:35; 16:7;
2 Ne. 1:30–32.

deau în b avertizærile øi revelaﬂiile lui Dumnezeu; prin urmare,
ei au ascultat cuvintele mele.
7 Øi ne-am luat corturile øi orice
alte lucruri am putut øi am
cælætorit în pustiu timp de multe
zile. Øi dupæ ce am cælætorit
timp de multe zile, ne-am instalat corturile.
8 Iar oamenii mei au dorit ca
noi sæ numim acel loc a Nefi; prin
urmare, noi l-am numit Nefi.
9 Øi toﬂi cei care erau cu mine
s-au înﬂeles sæ se numeascæ
a
poporul lui Nefi.
10 Øi am avut grijæ sæ pæstræm
judecæﬂile øi legile øi poruncile
Domnului în toate lucrurile,
dupæ a legea lui Moise.
11 Øi Domnul a fost cu noi; øi
am prosperat foarte mult; cæci
noi am semænat seminﬂe øi am
cules din nou din abundenﬂæ.
Øi am început sæ creøtem turme
øi cirezi øi animale de tot felul.
12 Iar eu, Nefi, adusesem, de
asemenea, cronicile care erau
gravate pe a plæcile de aramæ,
precum øi b globul, sau c busola,
care a fost pregætit pentru tatæl
meu de mâna Domnului, aøa
dupæ cum este scris.
13 Øi s-a întâmplat cæ am început sæ prosperæm mult øi sæ ne
înmulﬂim în ﬂaræ.
14 Iar eu, Nefi, luasem a sabia
lui Laban øi dupæ felul ei am
fæcut multe sæbii, în caz cæ

b gs (a) Avertiza,
avertizare.
8 a Omni 1:12, 27;
Mosia 9:1–4; 28:1.
9 a Iacov 1:13–14.
10a 2 Ne. 11:4.
gs Legea lui Moise.
12a Mosia 1:3–4.

gs Plæci.
b Mosia 1:16.
c 1 Ne. 16:10, 16, 26;
18:12, 21;
Alma 37:38–47;
D&L 17:1.
14a 1 Ne. 4:9; Iacov 1:10;
C. lui M. 1:13.
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poporul care acum era numit
b
Lamanit ar nævæli peste noi sæ
ne distrugæ; cæci eu cunoøteam
ura lor faﬂæ de mine øi de copiii
mei øi de cei care se numeau
poporul meu.
15 Øi eu am învæﬂat pe poporul
meu sæ construiascæ clædiri øi sæ
facæ tot felul de lucræri în lemn øi
a
fier øi cupru øi aramæ øi oﬂel øi
aur øi argint øi metale preﬂioase,
care erau din abundenﬂæ.
16 Øi eu, Nefi, am construit un
a
templu; øi l-am construit dupæ
felul b templului lui Solomon,
numai cæ el nu era construit cu
aøa de multe lucruri c preﬂioase;
cæci acestea nu puteau fi gæsite
în ﬂaræ, prin urmare, nu putea fi
construit la fel ca templul lui
Solomon. Dar felul construcﬂiei
era la fel ca acela al templului
lui Solomon; iar lucrætura lui
era deosebit de frumoasæ.
17 Øi s-a întâmplat cæ eu, Nefi,
am fæcut poporul meu sæ fie
a
harnic øi sæ lucreze cu mâinile
lor.
18 Øi s-a întâmplat cæ au dorit
ca eu sæ le fiu a rege. Dar eu,
Nefi, doream ca ei sæ nu aibæ
nici un rege; totuøi, am fæcut
pentru ei ceea ce era în puterile
mele.
19 Øi iatæ, cuvintele Domnului
pe care El le-a spus fraﬂilor mei
s-au împlinit, øi anume cæ eu
trebuia sæ fiu a conducætorul øi
14b gs Lamaniﬂi.
15a Eter 10:23.
16a gs Templu, casa
Domnului.
b 1 Regi 6;
2 Cron. 3.
c D&L 124:26–27.
17a Gen. 3:19;

b

învæﬂætorul lor. Prin urmare,
am fost conducætorul øi învæﬂætorul lor dupæ poruncile Domnului pânæ când ei au cæutat
sæ-mi ia viaﬂa.
20 Prin urmare, cuvântul
Domnului a fost împlinit, care
a vorbit cætre mine, zicând
cæ: În mæsura în care a nu vor
asculta cuvintele tale, ei vor fi
b
alungaﬂi din prezenﬂa Domnului. Øi iatæ, ei au fost alungaﬂi
din prezenﬂa Lui.
21 Øi El a fæcut ca a blestemele
sæ vinæ asupra lor, da, chiar un
blestem dureros, din cauza
nedreptæﬂii lor. Cæci iatæ, øi-au
împietrit inimile împotriva
Lui, aøa încât s-au fæcut precum
cremenea; prin urmare, aøa cum
ei erau albi øi deosebit de blonzi
øi b plæcuﬂi, Domnul Dumnezeu a
fæcut ca c pielea lor sæ fie neagræ
la culoare pentru ca sæ nu fie o
ispitæ pentru poporul meu.
22 Øi astfel spune Domnul
Dumnezeu: Eu voi face ca ei sæ
fie a respingætori pentru poporul
tæu, dacæ nu se vor pocæi de
nedreptæﬂile lor.
23 Øi blestematæ sæ fie seminﬂia
aceluia care se va a amesteca cu
seminﬂia lor; cæci ei vor fi blestemaﬂi chiar cu acelaøi blestem.
Iar Domnul a vorbit aceasta øi
aøa a fost.
24 Øi din cauza blestemului
care era asupra lor, au devenit

D&L 42:42.
18a Iacov 1:9, 11.
19a 1 Ne. 2:22.
b gs Învæﬂa, învæﬂætor.
20a 2 Ne. 2:21.
b Alma 9:14.
21a gs (a) Blestema,
blestem.

b 4 Ne. 1:10.
c 2 Ne. 26:33;
3 Ne. 2:14–16.
22a 1 Ne. 12:23.
23a gs Cæsætorie, (a) se
cæsætori—Cæsætorie
între confesiuni.

2 Nefi 5:25–6:3
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un popor a leneø, plin de ræutate
øi øiretenie, iar ei cæutau prin
pustiu animale de pradæ.
25 Iar Domnul Dumnezeu
mi-a spus: Ei vor fi o pacoste
pentru seminﬂia ta, sæ-i aﬂâﬂe
sæ-øi aducæ aminte de Mine; øi
în mæsura în care nu-øi vor
aduce aminte de Mine øi nu vor
asculta de cuvintele Mele,
ei îi vor chinui chiar pânæ la
distrugere.
26 Øi s-a întâmplat cæ eu, Nefi,
i-am a uns pe Iacov øi Iosif, pentru ca ei sæ fie preoﬂi øi învæﬂætori
peste ﬂara poporului meu.
27 Øi s-a întâmplat cæ noi am
træit în fericire.
28 Øi treizeci de ani trecuseræ
de când am plecat din Ierusalim.
29 Iar eu, Nefi, am pæstrat cronicile despre poporul meu pânæ
acum, pe plæcile pe care le-am
fæcut.
30 Øi s-a întâmplat cæ Domnul
Dumnezeu mi-a spus: Fæ a alte
plæci; øi vei grava multe lucruri pe ele, care sunt bune în
ochii Mei, pentru binele poporului tæu.
31 Prin urmare, eu, Nefi, ca
sæ fiu ascultætor la poruncile
Domnului, am mers øi am fæcut
a
aceste plæci pe care am înscris
aceste lucruri.
32 Øi am gravat ceea ce este
plæcut lui Dumnezeu. Øi dacæ
poporul meu este mulﬂumit cu
lucrurile care sunt plæcute lui
Dumnezeu, atunci el va fi mulﬂumit de inscripﬂiile mele gravate pe aceste plæci.
33 Øi dacæ poporul meu doreøte
24a gs Leneø, lenevie.
26a Iacov 1:18–19;

sæ cunoascæ partea mai deosebitæ a istoriei poporului meu,
atunci trebuie sæ cerceteze celelalte plæci ale mele.
34 Øi este destul pentru mine
sæ spun cæ trecuseræ patruzeci
de ani øi noi deja avusesem ræzboaie øi conflicte cu fraﬂii noøtri.
CAPITOLUL 6
Iacov povesteøte istoria iudeilor:
robia în Babilon øi reîntoarcerea;
slujirea øi ræstignirea Celui Sfânt
al lui Israel; ajutorul primit de la
neamuri; øi restaurarea iudeilor
în zilele din urmæ, când ei vor crede
în Mesia. Circa 559–545 î.H.
Cuvintele lui Iacov, fratele lui
Nefi, pe care le-a vorbit cætre
poporul lui Nefi:
2 Iatæ, fraﬂii mei preaiubiﬂi,
eu, Iacov, fiind chemat de cætre
Dumnezeu øi rânduit dupæ felul
ordinului Sæu Sfânt, øi fiind uns
de cætre fratele meu Nefi, cætre
care priviﬂi ca la un a rege sau un
protector øi de care depindeﬂi
pentru siguranﬂa voastræ, iatæ,
voi øtiﬂi cæ v-am vorbit foarte
multe lucruri.
3 Cu toate acestea, væ vorbesc
din nou; cæci doresc bunæstarea
sufletelor voastre. Da, frica mea
este mare pentru voi; iar voi øtiﬂi
cæ întotdeauna aøa a fost. Cæci
v-am îndemnat cu toatæ sârguinﬂa øi v-am învæﬂat cuvintele
tatælui meu; øi v-am vorbit
despre toate lucrurile care sunt
scrise, începând de la crearea
lumii.

Mosia 23:17.
30a 1 Ne. 19:1–6.

31a gs Plæci.
6 2a Iacov 1:9, 11.

79

2 Nefi 6:4–12

4 Øi acum, iatæ, væ voi vorbi
despre lucrurile care sunt øi care
vor veni; prin urmare, væ voi
citi cuvintele lui a Isaia. Øi acestea
sunt cuvintele pe care fratele
meu a dorit ca eu sæ le græiesc
cætre voi. Øi væ vorbesc de dragul vostru, pentru ca voi sæ
învæﬂaﬂi øi sæ slæviﬂi numele
Dumnezeului vostru.
5 Øi acum, cuvintele pe care o
sæ le citesc sunt cuvintele pe care
Isaia le-a vorbit despre toatæ
casa lui Israel; prin urmare, ele
se potrivesc vouæ, cæci sunteﬂi
din casa lui Israel. Øi sunt multe lucruri care au fost spuse de
Isaia, care pot fi potrivite vouæ,
pentru cæ sunteﬂi din casa lui
Israel.
6 Øi acum, acestea sunt cuvintele: aAøa spune Domnul Dumnezeu: Iatæ, Eu Îmi voi ridica
mâna cætre neamuri øi voi înælﬂa
b
steagul Meu cætre popor; iar ei
îi vor strânge pe fiii tæi în braﬂe,
iar fiicele tale vor fi purtate pe
umeri.
7 Øi regii vor fi pærinﬂii tæi
adoptivi øi reginele lor vor fi
mamele tale adoptive; ei se vor
închina cætre tine cu faﬂa la
pæmânt øi vor linge ﬂærâna de pe
picioarele tale; iar tu vei øti cæ
Eu sunt Domnul; cæci cei care
Mæ vor a aøtepta pe Mine nu vor
fi daﬂi de ruøine.
4a
6a
b
7a

3 Ne. 23:1.
Isa. 49:22–23.
gs Steag.
Moise 1:6;
D&L 133:45.
8 a Est. 2:6; 1 Ne. 7:13;
2 Ne. 25:10;
Omni 1:15;
Hel. 8:20–21.

8 Øi acum eu, Iacov, voi glæsui
întrucâtva despre aceste cuvinte. Cæci iatæ, Domnul mi-a arætat
cæ acei care erau la a Ierusalim,
de unde noi am venit, au fost
uciøi øi b luaﬂi robi.
9 Cu toate acestea, Domnul
mi-a arætat cæ ei trebuia iaræøi
sæ se a întoarcæ. Øi El, de asemenea, mi-a arætat cæ Domnul
Dumnezeu, Cel Sfânt al lui
Israel, va trebui sæ aparæ în faﬂa
lor în trup; iar dupæ ce El va
apærea, ei Îl vor chinui øi-L vor
b
ræstigni dupæ cuvintele îngerului care le-a vorbit cætre mine.
10 Øi dupæ ce ei øi-au împietrit
inimile øi s-au încæpæﬂânat împotriva Celui Sfânt al lui Israel,
iatæ, a judecæﬂile Celui Sfânt al
lui Israel vor veni asupra lor. Øi
va veni ziua aceea când ei vor fi
loviﬂi øi chinuiﬂi.
11 Prin urmare, dupæ ce vor fi
mânaﬂi de colo-colo, cæci aøa a
spus îngerul, mulﬂi vor fi pedepsiﬂi în trup, dar nu vor fi læsaﬂi
sæ piaræ, datoritæ rugæciunilor
celor credincioøi; vor fi împræøtiaﬂi øi loviﬂi øi urâﬂi; cu toate
acestea, Domnul va fi milos cu
ei, pentru ca atunci a când vor
ajunge sæ-L b cunoascæ pe Mântuitorul lor, atunci vor fi c adunaﬂi iaræøi în ﬂara moøtenirii lor.
12 Øi binecuvântate sunt a neamurile, cele despre care profetul

b 2 Regi 24:10–16;
25:1–12.
gs Israel—
Împræøtierea
Israelului.
9 a 1 Ne. 10:3.
b 1 Ne. 19:10, 13;
Mosia 3:9;
3 Ne. 11:14–15.

gs Ræstignire.
10a Mat. 27:24–25.
11a 1 Ne. 22:11–12;
2 Ne. 9:2.
b Osea 3:5.
c gs Israel—Adunarea
lui Israel.
12a 1 Ne. 14:1–2;
2 Ne. 10:9–10.

2 Nefi 6:13–7:1
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a scris; cæci, iatæ, dacæ va fi ca ei
sæ se pocæiascæ øi sæ nu lupte
împotriva Sionului øi sæ nu se
uneascæ cu acea bisericæ mare
øi b odioasæ, atunci ei vor fi salvaﬂi; cæci Domnul Dumnezeu
va îndeplini c legæmintele pe care
le-a fæcut cu copiii Sæi; øi în
acest scop a scris profetul aceste
lucruri.
13 Prin urmare, cei care luptæ
împotriva Sionului øi a poporului de legæmânt al Domnului
vor linge ﬂærâna de pe picioarele
lor; iar poporul Domnului nu va
fi a ruøinat. Cæci oamenii Domnului sunt cei care Îl b aøteaptæ
pe El; cæci ei încæ mai aøteaptæ
venirea lui Mesia.
14 Øi iatæ, dupæ cuvintele profetului, Mesia va veni iaræøi pentru a a doua oaræ ca sæ-i salveze;
prin urmare, El li se va b aræta în
putere øi slavæ mare pentru
c
distrugerea duømanilor lor,
atunci când ziua aceea va veni,
când ei vor crede în El; øi El nu
va distruge pe nici unul care va
crede în El.
15 Iar cei care nu cred în El vor
fi a distruøi, atât de b foc, cât øi
de furtunæ øi de cutremure de
pæmânt, øi de værsæri de sânge
øi de c molimi øi de foamete. Iar
ei vor øti cæ Domnul este Dumnezeu, Cel Sfânt al lui Israel.
12b gs Diavol—Biserica
diavolului.
c gs Legæmântul
avraamic.
13a 3 Ne. 22:4.
b Isa. 40:31;
1 Ne. 21:23;
D&L 133:45.
14a Isa. 11:11;
2 Ne. 25:17; 29:1.

16 a Cæci poate prada sæ fie
luatæ de la cel puternic, iar robul
de b drept eliberat?
17 Dar aøa spune Domnul:
Chiar øi a robii celor puternici
vor fi luaﬂi, iar prada celor
groaznici va fi eliberatæ; cæci
Dumnezeul b cel Puternic va
c
elibera poporul Sæu de legæmânt. Cæci aøa spune Domnul:
Eu Mæ voi lupta cu cei care se
luptæ cu tine —
18 Iar pe cei care te asupresc îi
voi hræni cu propria lor carne;
øi ei se vor îmbæta cu propriul
lor sânge ca øi cu un vin dulce;
øi toﬂi muritorii vor øti cæ Eu,
Domnul, sunt Salvatorul tæu øi
a
Mântuitorul tæu, b Cel Puternic
al lui Iacov.
CAPITOLUL 7
Isaia vorbeøte într-un fel mesianic
— Mesia va avea limba celor învæﬂaﬂi — El va întoarce spatele celor
care lovesc — El nu va fi fæcut de
ruøine — Comparæ cu Isaia 50.
Circa 559–545 î.H.
Da, cæci aøa vorbeøte Domnul:
Te-am dat pe tine deoparte sau
te-am alungat pe tine pentru
totdeauna? Cæci aøa a spus
Domnul: Unde este cartea de
despærﬂire a mamei tale? Cui

b 2 Ne. 3:5.
c 1 Ne. 22:13–14.
15a 2 Ne. 10:16; 28:15;
3 Ne. 16:8.
gs Ultimele zile,
zilele din urmæ.
b Iacov 6:3.
c D&L 97:22–26.
16a Isa. 49:24–26.
b i.e. poporul de

legæmânt al
Domnului aøa cum
se menﬂioneazæ
în v. 17.
17a 1 Ne. 21:25.
b gs Iehova.
c 2 Regi 17:39.
18a gs Mântuitor.
b Gen. 49:24;
Isa. 60:16.
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te-am dat sau cæruia dintre
creditorii mei te-am vândut Eu
pe tine? Da, cui te-am vândut?
Iatæ, din cauza nedreptæﬂilor
voastre voi v-aﬂi a vândut pe voi
înøivæ øi din cauza nelegiuirilor
voastre, mama voastræ este
izgonitæ.
2 Prin urmare, atunci când Eu
am venit, nu era nici un om;
atunci când Eu am a chemat, nu
era nimeni care sæ ræspundæ. O,
casæ a lui Israel, este mâna Mea
scurtatæ în aøa fel încât nu poate
mântui, ori nu am nici o putere
ca sæ izbævesc? Iatæ, la comanda
Mea usuc b marea, Eu transform
c
râurile lor într-un pustiu øi fac
ca d peøtii lor sæ putæ pentru cæ
apele sunt uscate, iar ei mor
de sete.
3 Eu îmbrac cerurile cu a întunecime øi le acopær cu un b veømânt
de doliu.
4 Domnul Dumnezeu Mi-a dat
a
limba celui învæﬂat pentru ca
sæ øtiu sæ vorbesc la timpul
potrivit cætre tine, o, casæ a lui
Israel. Atunci când eøti obositæ,
El vegheazæ dimineaﬂæ dupæ
dimineaﬂæ. Øi El Îmi trezeøte
urechea ca sæ asculte ca cel
învæﬂat.
5 Domnul Dumnezeu Mi-a
deschis a urechea, iar Eu nu
M-am ræzvrætit øi nici nu am
întors spatele.
6 I-am dat spinarea Mea celui
care a loveøte, iar obrajii Mei
celor care smulg barba. Eu nu
7 1a gs Apostazie.
2 a Prov. 1:24–25;
Isa. 65:12;
Alma 5:37.
b Ex. 14:21;
Ps. 106:9;

mi-am ascuns faﬂa de la ruøine
øi scuipæturi.
7 Cæci Domnul Dumnezeu Mæ
va ajuta, de aceea nu voi fi fæcut
de ruøine. De aceea, Mi-am fæcut
faﬂa ca o cremene øi øtiu cæ nu
voi fi umilit.
8 Øi Domnul este aproape øi
Mæ îndreptæﬂeøte. Cine se va
întrece cu Mine? Sæ stæm împreunæ. Cine este potrivnicul
Meu? Læsaﬂi-l sæ vinæ lângæ
Mine, iar Eu îl voi lovi cu tæria
gurii Mele.
9 Cæci Domnul Dumnezeu Mæ
va ajuta. Øi iatæ, toﬂi cei care Mæ
vor a condamna vor îmbætrâni ca
o hainæ, iar moliile o vor mânca.
10 Cine dintre voi se teme de
Domnul, se supune a glasului
slujitorului Sæu, merge în întuneric øi nu are nici o luminæ?
11 Priviﬂi, voi toﬂi cei care
faceﬂi focuri, care væ cælæuziﬂi
dupæ scântei, mergeﬂi în lumina
focului a vostru øi în scânteile
pe care le-aﬂi fæcut. Aceasta veﬂi
cæpæta din mâna Mea — veﬂi
zace pe jos în suferinﬂæ.
CAPITOLUL 8
În ultimele zile, Domnul va alina
Sionul øi va aduna Israelul — Cei
mântuiﬂi vor veni la Sion în mare
bucurie — Comparæ cu Isaia 51 øi
52:1–2. Circa 559–545 î.H.
Ascultaﬂi-Mæ pe Mine, voi cei
care pæøiﬂi în dreptate. Priviﬂi

D&L 133:68–69.
c Ios. 3:15–16.
d Ex. 7:21.
3 a Ex. 10:21.
b Apoc. 6:12.
4 a Luca 2:46–47.

5 a D&L 58:1.
6 a Mat. 27:26;
2 Ne. 9:5.
9 a Rom. 8:31.
10a D&L 1:38.
11a Jud. 17:6.

2 Nefi 8:2–13
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cætre a piatra din care sunteﬂi
fæcuﬂi øi în groapa din care aﬂi
fost sæpaﬂi.
2 Priviﬂi la Avraam, a tatæl
vostru, øi la b Sara, cea care v-a
purtat; cæci pe el singur l-am
chemat øi l-am binecuvântat.
3 Cæci Domnul va alina a Sionul, El va alina toate locurile lui
pæræsite; øi El va face b pustiul
lui ca Edenul, iar deøertul lui ca
grædina Domnului. Bucurie øi
veselie se vor afla acolo, mulﬂumiri øi sunete melodioase.
4 Ascultaﬂi-Mæ pe Mine, poporul Meu, øi îndreptaﬂi-væ
urechea cætre Mine, o, neamul
Meu; cæci o a lege va porni de la
Mine, iar Eu voi face judecata
Mea sæ fie b lumina poporului.
5 Dreptatea Mea este aproape;
a
Salvarea Mea a mers mai departe, iar braﬂul Meu îi va judeca
pe oameni. b Insulele Mæ vor
aøtepta øi în braﬂul Meu îøi vor
pune nædejdea.
6 Ridicaﬂi-væ ochii cætre a ceruri
øi priviﬂi la pæmântul de dedesubt; cæci cerurile vor b dispærea
ca un fum, iar pæmântul va c îmbætrâni ca un veømânt, iar cei ce
træiesc acolo vor muri în acelaøi
fel. Dar Salvarea Mea va fi
veønicæ, iar dreptatea Mea nu va
fi desfiinﬂatæ.
7 Ascultaﬂi-Mæ, voi cei care
8 1a gs Stâncæ.
2 a Gen. 17:1–8;
D&L 132:49.
b Gen. 24:36.
3 a gs Sion.
b Isa. 35:1–2, 6–7.
4 a sau o învæﬂæturæ,
doctrinæ. Isa. 2:3.
gs Evanghelie.
b gs Luminæ, lumina

cunoaøteﬂi dreptatea, popor în
inima cæruia am scris legea Mea,
nu væ a temeﬂi de ocara oamenilor, nici de mânia lor.
8 Cæci moliile îi vor mânca aøa
ca pe un veømânt, iar viermii îi
vor mânca aøa ca pe lânæ. Dar
dreptatea Mea va fi veønicæ, iar
Salvarea Mea, din generaﬂie în
generaﬂie.
9 Treziﬂi-væ, treziﬂi-væ! Îmbracæ-ﬂi a puterea, o, braﬂ al Domnului; trezeøte-te ca în zilele
din vechime. Nu eøti Tu acela
care l-ai tæiat pe Rahav øi l-ai
rænit pe balaur?
10 Nu eøti Tu acela care ai uscat
marea, apele cu mare adâncime;
care ai fæcut adâncimile mærii
sæ fie o a cale pentru ca cei ræscumpæraﬂi sæ treacæ prin ea?
11 De aceea, cei a mântuiﬂi ai
Domnului se vor reîntoarce øi
vor veni b cântând cætre Sion; iar
pe capul lor va fi bucurie øi
sfinﬂenie nepieritoare; øi ei vor
avea bucurie øi veselie; tristeﬂea
øi c jalea vor fugi de ei.
12 a Eu sunt Acela; da, Eu sunt
Cel care væ mângâie. Iatæ, cine
eøti tu ca sæ te b temi de om,
care va muri, precum øi de fiul
omului care va fi fæcut sæ fie ca
c
iarba?
13 Øi sæ a uiﬂi pe Domnul creatorul tæu, Cel care a întins cerurile

lui Hristos.
5 a gs Salvare.
b 2 Ne. 10:20.
6 a 2 Pet. 3:10.
b ebr A fi dispersat.
Ps. 102:25–27.
c ebr Se va destræma.
7 a Ps. 56:4, 11;
D&L 122:9.
9 a D&L 113:7–8.

10a Isa. 35:8.
11a gs Mântuire,
(a) mântui, mântuit.
b Isa. 35:10.
c Apoc. 21:4.
12a D&L 133:47; 136:22.
b Ier. 1:8.
c Isa. 40:6–8;
1 Pet. 1:24.
13a Ier. 23:27.
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øi a pus temeliile pæmântului,
øi sæ te temi færæ oprire în fiecare
zi din cauza furiei celui care te
subjugæ, ca øi cum acesta ar fi
gata sæ distrugæ? Øi unde este
furia asupritorului?
14 Robul exilat se græbeøte
pentru ca sæ poatæ fi dezlegat øi
sæ nu moaræ în groapæ sau sæ-øi
piardæ pâinea.
15 Dar Eu sunt Domnul Dumnezeul tæu, ale cærui a valuri au
gemut; Domnul oøtirilor este
numele Meu.
16 Øi Mi-am pus cuvintele în
gura ta øi te-am acoperit în umbra mâinii Mele pentru ca sæ pot
aøeza cerurile, sæ pun temeliile
pæmântului øi sæ vorbesc cætre
Sion: Iatæ, tu eøti a poporul Meu.
17 Trezeøte-te, trezeøte-te, ridicæ-te, o, Ierusalim, care ai bæut
din mâna Domnului a paharul
b
mâniei Sale — tu ai bæut din
paharul fricii pânæ la ultima
picæturæ —
18 Øi nimeni ca sæ-l cælæuzeascæ dintre toﬂi fiii pe care el i-a
crescut; nici unul nu l-a luat de
mânæ dintre toﬂi fiii pe care i-a
crescut.
19 Aceøti doi a fii au venit cætre
tine, dar cine se va întrista
pentru tine — pentru pæræsirea
øi distrugerea ta øi foametea øi
sabia — øi cu care dintre ei te
voi consola?
20 Fiii tæi au leøinat, în afaræ
de aceøtia doi; ei zac la capætul
tuturor stræzilor; ca un taur sæl15a
16a
17a
b
19a
21a

1 Ne. 4:2.
2 Ne. 3:9; 29:14.
Isa. 29:9; Ier. 25:15.
Luca 21:24.
Apoc. 11:3.
2 Ne. 27:4.

batic într-o plasæ, ei sunt plini
de furia Domnului, de mustrarea Dumnezeului tæu.
21 De aceea, ascultæ acum
aceasta, tu cel în suferinﬂæ øi
a
beat, dar nu de vin:
22 Astfel spune Domnul tæu,
Domnul øi Dumnezeul tæu care
a a pledat cauza poporului Sæu;
iatæ, Eu am luat din mâna ta
paharul fricii, drojdia paharului
furiei Mele; tu n-o vei mai bea
din nou.
23 Dar a Eu îl voi pune în mâna
acelora care te lovesc pe tine;
care au spus sufletului tæu:
Apleacæ-te pentru ca noi sæ putem sæ trecem peste tine — iar
tu ﬂi-ai pus trupul jos pentru ca
ei sæ calce peste tine.
24 a Trezeøte-te, trezeøte-te, îmbracæ-ﬂi b tæria, o, c Sion; înveømânteazæ-te cu veømintele tale
frumoase, o, Ierusalim, Oraø
Sfânt; cæci de-acum încolo d nu
vor mai veni la tine cei netæiaﬂi
împrejur øi cei necuraﬂi.
25 Scuturæ-te de ﬂærânæ; a ridicæ-te, aøazæ-te, o, Ierusalim; dezleagæ-te de b legæturile din jurul
gâtului tæu, O, tu fiicæ roabæ a
Sionului.
CAPITOLUL 9
Iudeii vor fi adunaﬂi în toate ﬂærile
fægæduinﬂei lor — Ispæøirea îl ræscumpæræ pe om de la cædere —
Trupurile morﬂilor vor ieøi din

22a Ier. 50:34.
23a Zah. 12:9.
24a Isa. 52:1–2.
b D&L 113:7–8.
c gs Sion.
d Ioel 3:17.

25a i.e. ridicæ-te din
ﬂærânæ øi aøeazæ-te cu
demnitate, fiind
mântuit pânæ la
urmæ.
b D&L 113:9–10.

2 Nefi 9:1–7
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mormânt, øi spiritele lor din iad øi
din Paradis — Ei vor fi judecaﬂi —
Ispæøirea salveazæ de la moarte, de
la iad, de la diavol øi de la chin
færæ de sfârøit — Cei drepﬂi vor fi
salvaﬂi în Împæræﬂia lui Dumnezeu — Pedepsele pentru pæcate
sunt hotærâte — Cel Sfânt al lui
Israel este pæzitorul porﬂii. Circa
559–545 î.H.
Øi acum, fraﬂii mei preaiubiﬂi,
am citit aceste lucruri pentru ca
voi sæ cunoaøteﬂi a legæmintele
Domnului pe care El le-a fæcut
cu toﬂi cei din casa lui Israel —
2 Cæ El a vorbit cætre iudei prin
gura profeﬂilor Sæi sfinﬂi chiar
de la începuturi, din generaﬂie
în generaﬂie, pânæ când va
veni acel timp când ei se vor
a
întoarce la adeværata Bisericæ øi
turmæ ale lui Dumnezeu; atunci
ei vor fi b adunaﬂi acasæ, în c ﬂærile
moøtenirii lor, øi se vor stabili
în toate ﬂærile fægæduite lor.
3 Iatæ, fraﬂii mei preaiubiﬂi,
væ spun aceste lucruri pentru
ca voi sæ væ bucuraﬂi øi sæ væ
a
înælﬂaﬂi capul pentru totdeauna,
datoritæ binecuvântærilor pe
care Domnul Dumnezeu le va
da copiilor voøtri.
4 Cæci eu øtiu cæ mulﬂi dintre
voi aﬂi cæutat mult sæ cunoaøteﬂi
lucrurile care vor veni; prin ur9 1a gs Legæmântul
avraamic.
2 a 2 Ne. 6:11.
gs Restaurarea
Evangheliei.
b gs Israel—Adunarea
lui Israel.
c 2 Ne. 10:7–8.
gs Pæmântul
fægæduinﬂei.

mare, øtiu cæ voi øtiﬂi cæ trupul
nostru trebuie sæ se degradeze
øi sæ moaræ; øi totuøi, în a trupurile noastre Îl vom vedea pe
Dumnezeu.
5 Da, øtiu cæ voi cunoaøteﬂi cæ
El se va aræta în trup celor din
Ierusalim, de unde noi am venit;
cæci este potrivit ca aceasta sæ
se întâmple printre ei; cæci este
nevoie ca Marele a Creator sæ
sufere El Însuøi, ca fiinﬂæ, ca
sæ devinæ supus omului în trup
øi sæ moaræ pentru b toﬂi oamenii, pentru ca toﬂi oamenii sæ
poatæ deveni supuøii Lui.
6 Cæci, dupæ cum moartea a
trecut asupra tuturor oamenilor, pentru ca a planul milos al
Marelui Creator sæ fie împlinit,
e necesar sæ existe o putere a
b
învierii, iar învierea trebuie sæ
vinæ asupra omului din cauza
c
cæderii; iar cæderea a venit din
cauza nelegiuirii; øi din cauza
cæderii omului, ei au fost d alungaﬂi din prezenﬂa Domnului.
7 Prin urmare, e necesar sæ fie
o a ispæøire færæ de b sfârøit; cæci
dacæ ispæøirea n-ar fi infinitæ,
corupﬂia aceasta nu s-ar putea
înveømânta în incorupﬂie. Prin
urmare, c prima judecatæ care a
venit asupra omului ar fi trebuit
sæ d ræmânæ infinitæ. Øi dacæ ar
fi fost aøa, trupul acesta ar fi

3 a jst, Ps. 24:7–10.
4 a Iov 19:26;
Alma 11:41–45; 42:23;
Hel. 14:15;
Morm. 9:13.
5 a gs (a) Crea, creaﬂie.
b Ioan 12:32;
2 Ne. 26:24;
3 Ne. 27:14–15.
6 a gs Planul mântuirii.

b gs Înviere.
c gs Cæderea lui Adam
øi a Evei.
d 2 Ne. 2:5.
7 a gs Ispæøire,
(a) ispæøi.
b Alma 34:10.
c Mosia 16:4–5;
Alma 42:6, 9, 14.
d Mosia 15:19.
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trebuit sæ fie læsat în pæmânt ca
sæ putrezeascæ øi sæ se macine
în ﬂærâna-mamæ, ca sæ nu se mai
ridice niciodatæ.
8 O, a înﬂelepciune a lui Dumnezeu, b mila øi c harul Lui! Cæci
iatæ, dacæ d trupul ar trebui sæ
nu se mai ridice, atunci spiritele
noastre ar trebui sæ se supunæ
îngerului care a e cæzut din prezenﬂa Dumnezeului Veønic øi a
devenit f diavolul, ca sæ nu se
mai ridice.
9 Øi spiritele noastre ar trebui
sæ devinæ asemænætoare lui, øi
noi sæ devenim diavoli, a îngeri
ai unui diavol, ca sæ fim b despærﬂiﬂi de prezenﬂa Dumnezeului
nostru øi sæ ræmânem cu tatæl
c
minciunilor, în nenorocire, ca
øi el însuøi; da, cu acea fiinﬂæ
care i-a d înøelat pe stræmoøii
noøtri cei dintâi, care aproape
s-a e transformat el însuøi într-un
f
înger de luminæ øi îi stârneøte
pe copiii oamenilor în combinaﬂii g secrete ale omorului øi tot
felul de lucræri secrete ale întunericului.
10 O, cât de mare este bunætatea Dumnezeului nostru care
pregæteøte o cale pentru scæparea noastræ din strânsoarea acestui monstru îngrozitor; da, acel
8 a Iov 12:13; Avr. 3:21.
gs Înﬂelepciune.
b gs Milostiv,
milostenie, milæ.
c gs Har.
d D&L 93:33–34.
e Isa. 14:12;
2 Ne. 2:17–18;
Moise 4:3–4;
Avr. 3:27–28.
f gs Diavol.
9 a Iacov 3:11;

monstru, a moarte øi b iad, pe care
eu îl numesc moartea trupului
øi, de asemenea, moartea spiritului.
11 Øi datoritæ cæii de a eliberare
a Dumnezeului nostru, Cel
Sfânt al lui Israel, aceastæ b moarte despre care am vorbit, care
este vremelnicæ, va elibera pe
morﬂii sæi; moartea aceasta este
mormântul.
12 Øi aceastæ a moarte despre
care am vorbit, care este moartea spiritualæ, va elibera pe morﬂii ei; moartea spiritualæ care
este b iadul; prin urmare, moartea øi iadul trebuie sæ elibereze
pe morﬂii lor, øi iadul trebuie sæ
elibereze spiritele lui înrobite,
iar mormântul trebuie sæ elibereze trupurile lui înrobite, iar
trupurile øi c spiritele oamenilor
vor fi d reunite; øi aceasta este
prin puterea de înviere a Celui
Sfânt al lui Israel.
13 O, cât de mare este a planul
Dumnezeului nostru! Cæci, pe
de altæ parte, b paradisul lui
Dumnezeu trebuie sæ elibereze
spiritele celor drepﬂi øi mormântul va trebui sæ elibereze
trupul celor drepﬂi; øi spiritul øi
trupul sunt c unite din nou øi
toﬂi oamenii devin incoruptibili

Alma 5:25, 39.
b Apoc. 12:7–9.
c gs Minciunæ.
d Gen. 3:1–13;
Mosia 16:3;
Moise 4:5–19.
e 2 Cor. 11:14;
Alma 30:53.
f D&L 129:8.
g gs Combinaﬂii
secrete.
10a Mosia 16:7–8;

Alma 42:6–15.
b gs Iad.
11a gs Eliberator.
b gs Moarte fizicæ.
12a gs Moarte spiritualæ.
b D&L 76:81–85.
c gs Spirit.
d gs Înviere.
13a gs Planul mântuirii.
b D&L 138:14–19.
gs Paradis.
c Alma 11:43.
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øi d nemuritori, iar ei sunt suflete
vii, care au o e cunoaøtere f desævârøitæ, la fel ca øi noi, muritorii,
numai dacæ cunoaøterea noastræ
va fi desævârøitæ.
14 Prin urmare, vom avea o
a
cunoaøtere desævârøitæ despre
toatæ b vina noastræ øi despre necuræﬂenia noastræ øi despre
c
goliciunea noastræ; iar cei drepﬂi
vor avea o cunoaøtere desævârøitæ despre bucuria øi d dreptatea lor, fiind e înveømântaﬂi cu
f
puritate, da, chiar cu g mantia
dreptæﬂii.
15 Øi se va întâmpla cæ, atunci
când toﬂi oamenii vor trece de la
prima moarte la viaﬂæ într-atât
încât sæ devinæ nemuritori, ei
vor trebui sæ aparæ în faﬂa
a
scaunului de judecatæ al Celui
Sfânt al lui Israel; øi apoi va
veni b judecata øi atunci vor trebui sæ fie judecaﬂi dupæ sfânta
judecatæ a lui Dumnezeu.
16 Øi cu siguranﬂæ, aøa cum
Domnul træieøte, cæci Domnul
Dumnezeu a spus aceasta, øi
acesta este a cuvântul Lui veønic, care nu poate b muri, aøa
cæ cei drepﬂi vor fi încæ drepﬂi,
iar cei care sunt c întinaﬂi vor fi
încæ d întinaﬂi; prin urmare, cei
13d gs Nemuritor,
nemurire.
e D&L 130:18–19.
f gs Perfect.
14a Mosia 3:25;
Alma 5:18.
b gs Vinæ.
c Morm. 9:5.
d gs Drept, dreptate.
e Prov. 31:25.
f gs Pur, puritate.
g D&L 109:76.
15a gs Judecatæ, ultima.
b Ps. 19:9;

care sunt întinaﬂi sunt e diavolul
øi îngerii lui; øi ei vor pieri în
focul f nepieritor pregætit pentru
ei; øi chinul lor este ca un g lac
de foc øi pucioasæ, a cærui flacæræ
se înalﬂæ pentru totdeauna øi
nu are sfârøit.
17 O, mæreﬂia øi a dreptatea
Dumnezeului nostru! Cæci El
îndeplineøte toate cuvintele
Sale, iar ele au ieøit din gura Lui
øi legea Lui trebuie împlinitæ.
18 Dar iatæ, cei drepﬂi, a sfinﬂii Celui Sfânt al lui Israel, cei
care au crezut în Cel Sfânt al
lui Israel, cei care au îndurat
b
crucile lumii øi au dispreﬂuit
ruøinea acesteia, vor c moøteni
d
Împæræﬂia lui Dumnezeu, care a
fost pregætitæ pentru ei încæ e de
la întemeierea lumii, iar bucuria lor va fi deplinæ în f vecii
vecilor.
19 O, mæreﬂia milosteniei
Dumnezeului nostru, Cel Sfânt
al lui Israel! Cæci El îi a elibereazæ
pe sfinﬂii Sæi de acel monstru
b
îngrozitor, diavolul øi moartea,
øi c iadul øi acel lac de foc øi
pucioasæ, care este un chin færæ
de sfârøit.
20 O, cât de mare este a sfinﬂenia
Dumnezeului nostru! Cæci El

2 Ne. 30:9.
16a 1 Regi 8:56;
D&L 1:38;
Moise 1:4.
b D&L 56:11.
c gs Murdærie,
necuræﬂenie.
d 1 Ne. 15:33–35;
Alma 7:21;
Morm. 9:14;
D&L 88:35.
e gs Diavol.
f Mosia 27:28.
g Apoc. 21:8;

2 Ne. 28:23;
D&L 63:17.
17a gs Dreptate.
18a gs Sfânt.
b Luca 14:27.
c D&L 45:58; 84:38.
d gs Exaltare.
e Alma 13:3.
f gs Viaﬂæ veønicæ.
19a D&L 108:8.
b 1 Ne. 15:35.
c gs Iad.
20a gs Sfinﬂenie.
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cunoaøte toate lucrurile øi nu
este ceva ce El sæ nu cunoascæ.
21 Iar El vine pe lume pentru
ca sæ-i a salveze pe toﬂi oamenii,
dacæ ei vor asculta de glasul
Lui; cæci iatæ, El suferæ durerile
tuturor oamenilor, da, b durerile
fiecærei fæpturi vii, atât bærbaﬂi,
cât øi femei øi copii, care fac
parte din familia lui cAdam.
22 Øi El suferæ aceasta pentru
ca învierea sæ poatæ veni asupra
tuturor oamenilor, pentru ca toﬂi
sæ poatæ sæ stea în faﬂa Lui în
ziua cea mare a judecæﬂii.
23 Iar El porunceøte tuturor
oamenilor sæ se a pocæiascæ øi
sæ fie b botezaﬂi în numele Lui,
având credinﬂæ desævârøitæ în
Cel Sfânt al lui Israel, cæci altfel
ei nu vor putea fi salvaﬂi în
Împæræﬂia lui Dumnezeu.
24 Iar dacæ nu se vor pocæi
øi nu vor crede în a numele Lui
øi nu se vor boteza în numele
Lui øi nu vor b îndura pânæ la
sfârøit, atunci ei trebuie sæ fie
c
osândiﬂi; cæci aøa a spus Domnul Dumnezeu, Cel Sfânt al lui
Israel.
25 Prin urmare, El a dat o a lege;
cæci unde nu este b nici o lege
20b Alma 26:35;
D&L 38:2.
21a gs Salvare.
b D&L 18:11; 19:18.
c gs Adam.
23a gs Pocæinﬂæ,
(a) se pocæi.
b gs Botez, (a) boteza.
24a gs Isus Hristos—A
lua numele lui Isus
Hristos asupra
noastræ.
b gs (a) Îndura.
c gs Condamnare.
25a Iac. 4:17.

datæ, nu este nici o pedeapsæ; øi
unde nu este nici o pedeapsæ,
nu este nici o condamnare; øi
unde nu este nici o condamnare, mila Celui Sfânt al lui Israel
pune stæpânire pe ei, datoritæ
ispæøirii; cæci ei sunt eliberaﬂi
prin puterea Lui.
26 Cæci a ispæøirea satisface
cerinﬂele b dreptæﬂii Lui asupra
tuturor celor cærora nu li s-a
c
dat d legea, ca sæ fie eliberaﬂi de
acel monstru îngrozitor, moarte
øi iad, øi diavolul øi lacul de foc
øi pucioasæ, care este un chin
færæ de sfârøit; øi ei sunt readuøi
la Dumnezeul care le-a dat e suflare, care este Cel Sfânt al lui
Israel.
27 Dar vai de acela cæruia i-a
fost datæ a legea, da, care are
toate poruncile lui Dumnezeu,
la fel ca øi noi, øi care le calcæ øi
care iroseøte zilele încercærii
sale, cæci groaznicæ este starea
lui!
28 O, acel a plan øiret al celui
ræu! O, b vanitatea øi fragilitatea
øi nebunia oamenilor! Atunci
când sunt c învæﬂaﬂi, ei cred cæ
sunt d înﬂelepﬂi øi nu ascultæ de
e
sfatul lui Dumnezeu, cæci îl

gs Lege.
b Rom. 4:15;
2 Ne. 2:13;
Alma 42:12–24.
gs Ræspunzætor,
(a fi) ræspunzætor.
26a 2 Ne. 2:10;
Alma 34:15–16.
gs Ispæøire, (a) ispæøi.
b gs Dreptate.
c Mosia 3:11.
d Mosia 15:24;
D&L 137:7.
e Gen. 2:7;
D&L 93:33;

Avr. 5:7.
27a Luca 12:47–48.
28a Alma 28:13.
b gs Deøertæciune,
deøert.
c Luca 16:15;
2 Ne. 26:20; 28:4, 15.
d Prov. 14:6;
Ier. 8:8–9;
Rom. 1:22.
gs Mândrie;
Înﬂelepciune.
e Alma 37:12.
gs Sfat (substantiv).
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dau deoparte crezând cæ ei cunosc prin ei înøiøi, prin urmare
înﬂelepciunea lor este nebunie
øi nu este spre folosul lor. Øi ei
vor pieri.
29 Dar este bine sæ fie învæﬂaﬂi,
dacæ a ascultæ de b sfaturile lui
Dumnezeu.
30 Dar vai de cei bogaﬂi, care
sunt a bogaﬂi în lucrurile lumeøti.
Cæci, pentru cæ sunt bogaﬂi, ei
îi dispreﬂuiesc pe cei b særaci øi
îi persecutæ pe cei umili, iar
inimile lor sunt în averile lor;
prin urmare, averea lor este
Dumnezeul lor. Øi iatæ, averea
lor va pieri împreunæ cu ei.
31 Øi vai de cei surzi care nu
vor a auzi; cæci vor pieri.
32 Vai de cei orbi care nu vor
vedea; cæci, de asemenea, vor
pieri.
33 Vai de cei cu inima împietritæ, cæci cunoaøterea nedreptæﬂilor lor îi va lovi în ziua de
pe urmæ.
34 Vai de cel a mincinos, cæci
va fi aruncat în b iad.
35 Vai de cel criminal, care
a
ucide cu bunæ-øtiinﬂæ, cæci va
b
muri.
36 Vai de cei care a preacurvesc, cæci vor fi aruncaﬂi în iad.
37 Da, vai de cei care se a închi29a 2 Ne. 28:26.
b Iacov 4:10.
30a Luca 12:34;
1 Tim. 6:10;
D&L 56:16.
b gs Særaci.
31a Ezec. 33:30–33;
Mat. 11:15;
Mosia 26:28;
D&L 1:2, 11, 14;
Moise 6:27.
34a Prov. 19:9.
gs Cinstit, cinste;

næ la idoli, cæci diavolul tuturor
diavolilor se desfatæ în ei.
38 Øi, în sfârøit, vai de toﬂi
cei care mor în pæcat; cæci se
vor a întoarce la Dumnezeu øi-I
vor vedea faﬂa, dar vor ræmâne
în pæcatele lor.
39 O, fraﬂii mei preaiubiﬂi,
aduceﬂi-væ aminte de oroarea de
a încælca legile acelui Dumnezeu
Sfânt, precum øi oroarea de a
ceda ispitelor aceluia a înøelætor.
Amintiﬂi-væ cæ a umbla dupæ
b
lucrurile pæmânteøti înseamnæ
c
moarte, dar a umbla dupæ
lucrurile spirituale înseamnæ
d
viaﬂæ e veønicæ.
40 O, fraﬂii mei preaiubiﬂi,
deschideﬂi-væ urechile la cuvintele mele. Aduceﬂi-væ aminte de
mæreﬂia Celui Sfânt al lui Israel.
Nu spuneﬂi cæ am glæsuit lucruri
aspre împotriva voastræ; cæci
dacæ o faceﬂi, voi veﬂi insulta
a
adeværul; cæci eu am vorbit cuvintele Fæcætorului. Eu øtiu cæ
vorbele adeværului sunt b grele
împotriva a tot ceea ce nu este
curat; dar cei drepﬂi nu se tem,
cæci ei iubesc adeværul øi nu se
clatinæ.
41 O, øi atunci, fraﬂii mei
preaiubiﬂi, a veniﬂi la Domnul Cel
Sfânt. Amintiﬂi-væ de cærærile

Minciunæ.
b gs Iad.
35a Ex. 20:13;
Mosia 13:21.
b gs Pedeapsæ
capitalæ.
36a 3 Ne. 12:27–29.
gs Castitate.
37a gs Idolatrie.
38a Alma 40:11, 13.
39a 2 Ne. 28:20–22; 32:8;
Mosia 2:32; 4:14;
Alma 30:53.

b Rom. 8:6.
gs Carnal.
c gs Moarte spiritualæ.
d Prov. 11:19.
e gs Viaﬂæ veønicæ.
40a gs Adevær.
b 1 Ne. 16:2;
2 Ne. 28:28; 33:5.
41a 1 Ne. 6:4;
Iacov 1:7;
Omni 1:26;
Moro. 10:30–32.
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Lui cæ sunt drepte. Iatæ, b calea
omului este c strâmtæ, dar se
întinde dreaptæ în faﬂa Lui, iar
pæzitorul d porﬂii este Cel Sfânt
al lui Israel; øi El nu foloseøte
acolo nici un slujitor; øi nu
este nici o altæ cale decât prin
poartæ; øi El nu poate fi înøelat,
cæci Domnul Dumnezeu este
numele Lui.
42 Øi oricui bate la poarta Lui,
El aceluia îi va deschide; iar cei
a
înﬂelepﬂi øi cei învæﬂaﬂi øi cei
care sunt bogaﬂi, care sunt b plini
de ei din cauza învæﬂæturii lor
øi a înﬂelepciunii lor øi a bogæﬂiei
lor—da, aceøtia sunt cei pe care
El îi dispreﬂuieøte; øi dacæ ei nu
leapædæ aceste lucruri øi nu se
consideræ c nevrednici în faﬂa lui
Dumnezeu øi nu se cufundæ în
adâncurile d umilinﬂei, atunci El
nu va deschide poarta pentru ei.
43 Dar lucrurile celor înﬂelepﬂi
øi ale celor prudenﬂi vor fi
a
ascunse de ei pentru totdeauna — da, acea fericire care este
pregætitæ pentru sfinﬂi.
44 O, fraﬂii mei preaiubiﬂi,
aduceﬂi-væ aminte de cuvintele
mele. Iatæ, îmi scot veømintele
øi le scutur în faﬂa voastræ; mæ
rog la Dumnezeul salværii mele
sæ mæ vadæ cu ochiul Lui a atotcercetætor; prin urmare, voi veﬂi
øti în ziua de pe urmæ, atunci
când toﬂi oamenii vor fi judecaﬂi
dupæ faptele lor, cæ Dumnezeul
41b 2 Ne. 31:17–21;
Alma 37:46;
D&L 132:22, 25.
c Luca 13:24;
2 Ne. 33:9;
Hel. 3:29–30.
d 2 Ne. 31:9, 17–18;
3 Ne. 14:13–14;

lui Israel a fost martor cæ eu am
scuturat nedreptæﬂile voastre
din sufletul meu øi cæ stau cu
strælucire în faﬂa Lui øi cæ mæ
c
lepæd de sângele vostru.
45 O, fraﬂii mei preaiubiﬂi,
îndepærtaﬂi-væ de pæcatele voastre; scuturaﬂi a lanﬂurile aceluia
care vrea sæ væ înlænﬂuie; veniﬂi
la acel Dumnezeu care este
b
stânca salværii voastre.
46 Pregætiﬂi-væ sufletele pentru
acea zi glorioasæ când a dreptatea va fi împærﬂitæ celor drepﬂi,
chiar Ziua b judecæﬂii, pentru ca
voi sæ nu væ chirciﬂi de groazæ;
pentru ca voi sæ nu væ aduceﬂi
aminte de c pæcatul vostru îngrozitor în perfecﬂiune øi sæ trebuiascæ sæ exclamaﬂi: Sfinte, sfinte
sunt judecæﬂile Tale, o, Doamne
Dumnezeule dAtotputernic—dar
eu îmi cunosc pæcatul; am cælcat
legea, iar nelegiuirile sunt ale
mele; øi diavolul a pus stæpânire
pe mine, iar eu sunt o pradæ a
nenorocirii lui groaznice.
47 Dar iatæ, fraﬂii mei, este
potrivit sæ væ trezesc la realitatea îngrozitoare a acestor lucruri? V-aø ræni eu sufletele
voastre dacæ minﬂile voastre ar
fi pure? Aø fi eu limpede cu voi,
dupæ limpezimea adeværului,
dacæ aﬂi fi færæ de pæcat?
48 Iatæ, dacæ aﬂi fi sfinﬂi, eu
v-aø vorbi despre sfinﬂenie; dar
pentru cæ voi nu sunteﬂi sfinﬂi øi
b

D&L 43:7; 137:2.
42a Mat. 11:25.
b gs Mândrie.
c 1 Cor. 3:18–21.
d gs Umil, umilinﬂæ.
43a 1 Cor. 2:9–16.
44a Iacov 2:10.
b Iacov 1:19.

c Iacov 2:2; Mosia 2:28.
45a 2 Ne. 28:22;
Alma 36:18.
b gs Stâncæ.
46a gs Dreptate.
b gs Judecatæ, ultima.
c Mosia 3:25.
d 1 Ne. 1:14; Moise 2:1.
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pentru cæ væ uitaﬂi la mine ca
la un învæﬂætor, este necesar øi
potrivit ca eu sæ væ a învæﬂ care
sunt consecinﬂele b pæcatului.
49 Iatæ, sufletului meu îi este
scârbæ de pæcat, iar inima mea
se bucuræ în dreptate; iar eu
voi a preamæri numele sfânt al
Dumnezeului meu.
50 Veniﬂi, fraﬂii mei, fiecare
dintre voi care este însetat, veniﬂi la a apæ; iar cel care nu are
nici un ban, sæ vinæ øi sæ cumpere øi sæ mænânce; da, vino øi
cumpæræ vin øi lapte, færæ b bani
øi færæ preﬂ.
51 Prin urmare, nu cheltuiﬂi
bani pe ceea ce nu are nici o
valoare, nici a munca voastræ pe
ceea ce nu aduce satisfacﬂii.
Ascultaﬂi-mæ cu sârguinﬂæ øi
aduceﬂi-væ aminte de cuvintele
pe care le-am spus; øi veniﬂi
cætre Cel Sfânt al lui Israel øi
b
îndestulaﬂi-væ cu ceea ce nu
piere øi nici nu poate fi corupt
øi læsaﬂi-væ sufletul sæ se bucure
în abundenﬂæ.
52 Iatæ, fraﬂii mei preaiubiﬂi,
aduceﬂi-væ aminte de cuvintele
Dumnezeului vostru; rugaﬂi-væ
la El toatæ ziua, iar noaptea
aduceﬂi a mulﬂumiri numelui Lui
cel sfânt. Læsaﬂi inimile voastre
sæ se bucure.
53 Øi iatæ, cât de mari sunt
a
legæmintele Domnului øi cât de
mare este bunævoinﬂa Lui faﬂæ
de copiii oamenilor; øi datoritæ
48a Alma 37:32.
b gs Pæcat.
49a 1 Ne. 18:16.
50a gs Apæ vie.
b Alma 42:27.
51a Isa. 55:1–2.
b 2 Ne. 31:20; 32:3;

mæreﬂiei Lui øi a harului øi
milostenie Lui, El ne-a fægæduit
cæ seminﬂia noastræ nu va fi
distrusæ cu totul, trupeøte, ci cæ
El o va pæstra; øi în generaﬂiile
viitoare ei vor deveni o c ramuræ
dreaptæ a casei lui Israel.
54 Øi acum, fraﬂii mei, aø dori
sæ væ vorbesc mai mult; dar
restul cuvintelor mele vi le voi
spune mâine. Amin.
b

CAPITOLUL 10
Iudeii Îl vor ræstigni pe Dumnezeul
lor — Ei vor fi împræøtiaﬂi pânæ
când vor începe sæ creadæ în El —
America va fi o ﬂaræ a libertæﬂii în
care nu va domni nici un rege —
Împæcaﬂi-væ cu Dumnezeu øi câøtigaﬂi-væ Salvarea prin harul Lui.
Circa 559–545 î.H.
Øi acum eu, Iacov, væ vorbesc
iaræøi vouæ, fraﬂii mei preaiubiﬂi,
despre aceastæ a ramuræ dreaptæ
despre care v-am vorbit.
2 Cæci iatæ, a fægæduielile pe care le-am primit sunt fægæduieli
care ﬂin de trup; prin urmare,
aøa cum mi s-a arætat mie cæ
mulﬂi dintre copiii noøtri vor
pieri trupeøte din cauza necredinﬂei, totuøi, Dumnezeu va fi
milos cu mulﬂi; øi copiii noøtri
vor fi salvaﬂi pentru ca ei sæ
poatæ ajunge la ceea ce le va da
lor cunoaøterea adeværatæ a
Mântuitorului lor.

3 Ne. 12:6.
52a gs Recunoscætor,
recunoøtinﬂæ.
53a gs Legæmânt.
b gs Milostiv,
milostenie, milæ.
c gs Via Domnului.

10 1a 1 Ne. 15:12–16;
2 Ne. 3:5;
Iacov 5:43–45.
2 a 1 Ne. 22:8;
3 Ne. 5:21–26; 21:4–7.
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3 Prin urmare, aøa cum v-am
spus, este necesar øi potrivit ca
Hristos — cæci în noaptea din
urmæ a îngerul mi-a spus cæ
acesta trebuie sæ fie numele
Lui — sæ b vinæ printre iudei,
printre cei care sunt cea mai
pæcætoasæ parte a lumii; iar
ei Îl c vor ræstigni pe El—cæci aøa
vrea Dumnezeul nostru øi nu
este nici o altæ naﬂiune de pe
pæmânt care sæ-L d ræstigneascæ
pe e Dumnezeul lor.
4 Cæci dacæ a minunile foarte
mari ar fi fæcute printre alte naﬂiuni, acestea s-ar pocæi øi ar øti
cæ El este Dumnezeul lor.
5 Dar din cauza a vicleøugurilor
preoﬂeøti, precum øi din cauza
nedreptæﬂilor, cei din Ierusalim
se vor încæpæﬂâna împotriva Lui
pentru ca El sæ fie ræstignit.
6 Prin urmare, din cauza nedreptæﬂilor lor, distrugere øi
foamete, øi molimi øi værsare de
sânge vor veni peste ei; iar cei
care nu vor fi distruøi vor fi a împræøtiaﬂi printre toate naﬂiunile.
7 Dar iatæ, aøa spune a Domnul
Dumnezeu: b Când ziua aceea
va veni, când vor crede în Mine
cæ Eu sunt Hristos, atunci am
fæcut un legæmânt solemn cu
stræmoøii lor, cæ ei vor fi recon3 a 2 Ne. 25:19;
Iacov 7:5;
Moro. 7:22.
b gs Isus Hristos—
Profeﬂii despre
naøterea øi moartea
lui Isus Hristos.
c 1 Ne. 11:33;
Mosia 3:9;
D&L 45:52–53.
d Luca 23:20–24.
e 1 Ne. 19:10.

stituiﬂi în trup, pe pæmânt, în
ﬂærile moøtenirii lor.
8 Øi se va întâmpla cæ ei vor
fi a adunaﬂi din îndelungata lor
împræøtiere, din b insulele mærii
øi din cele patru colﬂuri ale lumii; iar popoarele neamurilor
vor fi mari în ochii Mei, spune
Dumnezeu, c ducându-i pe ei în
ﬂærile moøtenirii lor.
9 a Da, regii neamurilor vor
fi taﬂi adoptivi pentru ei, iar
reginele lor vor fi mame adoptive; prin urmare, b fægæduinﬂele
Domnului pentru neamuri sunt
mari, cæci aøa a spus El, øi cine
poate tægædui aceasta?
10 Dar iatæ, aceastæ ﬂaræ, a
spus Dumnezeu, va fi o ﬂaræ a
moøtenirii tale, iar a neamurile
vor fi binecuvântate în ﬂaræ.
11 Øi aceastæ ﬂaræ va fi o ﬂaræ
a a libertæﬂii pentru neamuri, øi
în aceastæ ﬂaræ nu vor fi b regi
care sæ se ridice împotriva neamurilor.
12 Øi Eu voi întæri aceastæ
ﬂaræ împotriva tuturor celorlalte
popoare.
13 Iar cel care a luptæ împotriva Sionului va b pieri, a spus
Dumnezeu.
14 Cæci cel care ridicæ un rege
împotriva Mea va pieri, cæci Eu,

4 a gs Minune.
5 a Luca 22:2.
gs Vicleøug preoﬂesc.
6 a 1 Ne. 19:13–14.
gs Israel—
Împræøtierea
Israelului.
7 a gs Domnul.
b 2 Ne. 25:16–17.
8 a gs Israel—Adunarea
lui Israel.
b 1 Ne. 22:4;

2 Ne. 10:20–22;
D&L 133:8.
c 1 Ne. 22:8.
9 a Isa. 49:22–23.
b 1 Ne. 22:8–9;
D&L 3:19–20.
10a 2 Ne. 6:12.
11a gs Liber, libertate.
b Mosia 29:31–32.
13a 1 Ne. 22:14, 19.
b Isa. 60:12.

2 Nefi 10:15–21
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Domnul, a Regele Cerului, voi fi
regele lor øi Eu voi fi o b luminæ
în vecii vecilor pentru cei care
ascultæ de cuvintele Mele.
15 Prin urmare, pentru ca
a
legæmintele Mele pe care le-am
fæcut cu copiii oamenilor sæ fie
împlinite, în legæturæ cu lucrurile pe care Eu le voi face pentru
ei în timp ce ei sunt în trup,
Eu trebuie sæ distrug lucrærile
b
secrete ale c întunericului, ale
crimelor øi ale lucrurilor abominabile.
16 Prin urmare, cei care luptæ
împotriva a Sionului, atât iudeii,
cât øi neamurile, atât sclavii, cât
øi cei liberi, atât bærbaﬂi, cât øi
femei, vor pieri; cæci b ei sunt aceia care sunt curvele întregului
pæmânt; cæci c cei care d nu sunt
pentru Mine sunt e împotriva
Mea, spune Dumnezeul nostru.
17 Cæci Eu voi a îndeplini fægæduielile Mele pe care le-am fæcut
copiilor oamenilor, cæ le voi
împlini pentru ei în timp ce ei
sunt în trup —
18 Prin urmare, fraﬂii mei
preaiubiﬂi, aøa spune Dumnezeul nostru: Eu voi pedepsi
seminﬂia voastræ cu mâna a neamurilor; cu toate acestea, Eu
voi înmuia inimile neamurilor
14a Alma 5:50;
D&L 38:21–22;
128:22–23;
Moise 7:53.
b gs Luminæ, lumina
lui Hristos.
15a gs Legæmânt.
b Hel. 3:23.
gs Combinaﬂii
secrete.
c gs Întunecime
spiritualæ.

pentru ca ele sæ fie ca un pærinte
pentru ei; prin urmare, neamurile vor fi b binecuvântate øi
c
numærate printre cei din casa
lui Israel.
19 Prin urmare, Eu voi a sfinﬂi
aceastæ ﬂaræ pentru seminﬂia
voastræ øi pentru aceia care vor
fi numæraﬂi în seminﬂia voastræ
în vecii vecilor, ca sæ fie ﬂara
moøtenirii lor; cæci aceasta este
o ﬂaræ aleasæ, spune Dumnezeu
cætre mine, mai presus decât
toate celelalte ﬂæri; prin urmare,
Eu voi cere ca toﬂi oamenii care
locuiesc acolo sæ Mæ preaslæveascæ, spune Dumnezeu.
20 Øi acum, fraﬂii mei preaiubiﬂi, væzând cæ Dumnezeul
nostru cel milos ne-a fæcut
cunoscut atât de multe despre
aceste lucruri, sæ ne aducem
aminte de El øi sæ ne lepædæm
de pæcatele noastre øi sæ nu
ne plecæm capul, cæci noi
nu suntem alungaﬂi; cu toate
acestea, noi am fost a conduøi
afaræ din ﬂara moøtenirii noastre; dar am fost conduøi într-o
ﬂaræ b mai bunæ, cæci Domnul a
fæcut ca marea sæ fie c calea
noastræ øi noi suntem pe o
d
insulæ a mærii.
21 Dar mari sunt fægæduinﬂele

16a gs Sion.
b 1 Ne. 13:4–5.
c 1 Ne. 14:10.
d 1 Ne. 22:13–23;
2 Ne. 28:15–32;
3 Ne. 16:8–15;
Eter 2:9.
e Mat. 12:30.
17a D&L 1:38.
18a Luca 13:28–30;
D&L 45:7–30.
b Ef. 3:6.

c Gal. 3:7, 29;
1 Ne. 14:1–2;
3 Ne. 16:13;
21:6, 22; 30:2;
Avr. 2:9–11.
19a 2 Ne. 3:2.
20a 1 Ne. 2:1–4.
b 1 Ne. 2:20.
gs Pæmântul
fægæduinﬂei.
c 1 Ne. 18:5–23.
d Isa. 11:10–12.
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Domnului cætre cei care sunt
pe a insulele mærii; prin urmare,
vorbind despre insule, înﬂelegem cæ trebuie sæ fie mai multe
la numær decât aceasta, iar ele
sunt locuite, de asemenea, de
fraﬂi de-ai noøtri.
22 Cæci iatæ, Domnul Dumnezeu i-a a condus afaræ din casa lui
Israel din când în când, dupæ
voinﬂa øi plæcerea Lui. Øi acum
iatæ, Domnul îøi aduce aminte
de toﬂi aceia care au fost dezrædæcinaﬂi; prin urmare, El îøi
aduce aminte øi de noi.
23 De aceea, înveseliﬂi-væ
inimile øi aduceﬂi-væ aminte cæ
voi sunteﬂi a liberi sæ b acﬂionaﬂi
pentru voi înøivæ — sæ c alegeﬂi
calea morﬂii nepieritoare sau
calea vieﬂii veønice.
24 Prin urmare, fraﬂii mei
preaiubiﬂi, împæcaﬂi-væ cu voinﬂa lui Dumnezeu øi nu cu voinﬂa
diavolului øi a trupului; øi aduceﬂi-væ aminte, dupæ ce v-aﬂi împæcat cu Dumnezeu, cæ numai
în øi prin a harul lui Dumnezeu
puteﬂi sæ fiﬂi b salvaﬂi.
25 Prin urmare, fie ca Dumnezeu sæ væ scoale din morﬂi prin
puterea învierii, precum øi din
moartea nepieritoare prin puterea a ispæøirii, pentru ca voi sæ
puteﬂi fi primiﬂi în Împæræﬂia
veønicæ a lui Dumnezeu, ca
sæ-L preamæriﬂi prin har divin.
Amin.
21a 1 Ne. 19:15–16; 22:4.
22a 1 Ne. 22:4.
23a gs Libertatea de a
alege.
b 2 Ne. 2:16.
c Deut. 30:19.
24a gs Har.
b gs Salvare.

CAPITOLUL 11
Iacov L-a væzut pe Mântuitorul
sæu—Legea lui Moise Îl reprezintæ
pe Hristos øi dovedeøte cæ El va
veni. Circa 559–545 î.H.
Øi acum, a Iacov a spus mult mai
multe lucruri cætre poporul meu
în acel timp; cu toate acestea,
numai pe acestea le-am scris,
cæci lucrurile pe care le-am b scris
îmi sunt de ajuns.
2 Øi acum, eu, Nefi, scriu mai
mult din cuvintele lui a Isaia cæci
sufletul meu se desfatæ în cuvintele lui. Pentru cæ voi aplica
vorbele lui la poporul meu øi
le voi trimite pânæ la toﬂi copiii
mei cæci el într-adevær L-a væzut
pe b Mântuitorul meu, tot aøa
cum L-am væzut eu.
3 Øi fratele meu, Iacov, de
asemenea, L-a a væzut pe El,
cum øi L-am væzut eu; prin
urmare, voi trimite cuvintele
lor pânæ la copiii mei, ca sæ
le dovedesc cæ vorbele mele
sunt adeværate. Øi astfel, prin
cuvintele a b trei oameni, a spus
Dumnezeu, Eu voi întemeia
cuvântul Meu. Cu toate acestea,
Dumnezeu trimite mai mulﬂi
martori øi dovedeøte toate
cuvintele Sale.
4 Iatæ, sufletul meu se desfatæ a dovedind poporului meu
adeværul b venirii lui Hristos;

25a gs Ispæøire,
(a) ispæøi.
11 1a 2 Ne. 6:1–10.
b 2 Ne. 31:1.
2 a 3 Ne. 23:1.
b gs Mântuitor.
3 a 2 Ne. 2:3;
Iacov 7:5.

b 2 Ne. 27:12;
Eter 5:2–4;
D&L 5:11.
4 a 2 Ne. 31:2.
b Iacov 4:5;
Iarom 1:11;
Alma 25:15–16;
Eter 12:19.

2 Nefi 11:5–12:4
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cæci pentru acest scop a fost
datæ c legea lui Moise; øi toate
lucrurile care au fost date de
Dumnezeu omului, de la începutul lumii, sunt o reprezentare a Lui.
5 Øi, de asemenea, sufletul
meu se desfatæ în a legæmintele
Domnului, pe care El le-a fæcut
cu stræmoøii noøtri; da, sufletul
meu se desfatæ în harul Lui øi
în dreptatea øi puterea øi mila
Lui, în planul mæreﬂ øi veønic al
salværii de la moarte.
6 Iar sufletul meu se desfatæ dovedind poporului meu
cæ, a dacæ Hristos n-ar veni,
atunci toﬂi oamenii ar trebui sæ
piaræ.
7 Pentru cæ, dacæ Hristos n-ar
fi, atunci nici Dumnezeu a n-ar
fi; øi dacæ Dumnezeu n-ar fi,
atunci nici noi n-am fi, cæci
atunci n-ar fi putut fi nici
b
crearea. Dar Dumnezeu este,
iar El este Hristos øi El va veni
la timpul Sæu cuvenit.
8 Øi acum scriu unele dintre
cuvintele lui Isaia pentru ca
oricine din poporul meu, care
va vedea aceste cuvinte, sæ-øi
înalﬂe inimile øi sæ se bucure
pentru toﬂi oamenii. Acum,
acestea sunt cuvintele øi voi
le puteﬂi aplica la voi øi la toﬂi
oamenii.
4 c 2 Ne. 5:10.
5 a gs Legæmântul
avraamic.
6 a Mosia 3:15.
7 a 2 Ne. 2:13.
b gs (a) Crea, creaﬂie.
12 1a Capitolele 2–4 din
Isaia sunt citate de
pe plæcile de aramæ
de cætre Nefi în 2
Nefi 12–24; sunt

CAPITOLUL 12
Isaia vede templul din zilele din
urmæ, adunarea lui Israel, øi judecata milenaræ øi pacea — Cei
mândri øi cei pæcætoøi vor fi umiliﬂi
la cea de a Doua Venire—Comparæ
cu Isaia 2. Circa 559–545 î.H.
Cuvântul pe care a Isaia, fiul
lui Amoﬂ, l-a b væzut despre Iuda
øi despre Ierusalim:
2 Øi se va întâmpla în ultimele
zile, când a muntele b Casei
Domnului va fi întemeiat pe
vârful c munﬂilor øi va fi înælﬂat
deasupra dealurilor, iar toate
naﬂiunile vor curge cætre acel
loc.
3 Øi mulﬂi oameni se vor duce øi
vor spune: Veniﬂi, sæ mergem
sus la muntele Domnului, la
casa Dumnezeului lui Iacov;
iar El ne va învæﬂa cæile Sale,
iar noi vom a pæøi pe cæile Lui;
pentru cæ din Sion va ieøi b legea,
iar din Ierusalim cuvântul
Domnului.
4 Iar El va a judeca printre
naﬂiuni øi va pedepsi pe mulﬂi
oameni; iar ei îøi vor fæuri din
sæbiile lor fiare de plug, iar din
læncile lor coase—nici o naﬂiune
nu-øi va ridica sabia împotriva
altei naﬂiuni øi nici nu vor mai
învæﬂa sæ se ræzboiascæ.

unele diferenﬂe de
exprimare care
trebuie remarcate.
b ebr Khazah ,
înseamnæ „a avea o
viziune”. Înseamnæ
cæ Isaia a primit
mesajul lui printr-o
viziune de la
Domnul.
2 a Ioel 3:17.

gs Sion.
b gs Templu, casa
Domnului.
c D&L 49:25.
3 a gs (a) Merge,
(a) merge cu
Dumnezeu.
b ebr vs.
gs Evanghelie.
4 a 2 Ne. 21:2–9.
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5 O, casæ a lui Iacov, veniﬂi øi
sæ mergem în lumina Domnului;
da, veniﬂi, cæci voi toﬂi sunteﬂi
a
rætæciﬂi, fiecare în felul sæu
pæcætos.
6 De aceea, o, Doamne, Tu ai
abandonat poporul Tæu, casa
lui Iacov, pentru cæ el este a influenﬂat din Ræsærit øi ascultæ
de vræjitori care pretind cæ pot
citi viitorul, la fel ca b filistenii,
øi îøi c gæseøte bucurie în copiii
stræinilor.
7 Pæmântul lor este, de asemenea, plin de argint øi aur, iar
bogæﬂiile lor nu au nici un sfârøit; ﬂara lor este, de asemenea,
plinæ de cai, iar cæruﬂele lor
sunt færæ de numær.
8 ﬁara lor este, de asemenea,
plinæ de a idoli; ei preaslævesc
lucrul propriilor lor mâini, acela
fæcut de propriile lor degete.
9 Øi omul cel mic nu se a pleacæ,
iar omul cel mare nu se umileøte, de aceea, nu-l ierta.
10 O, voi cei pæcætoøi, intraﬂi
în pæmânt øi a ascundeﬂi-væ în
ﬂærânæ cæci frica de Domnul
øi slava maiestæﬂii Sale væ va
lovi.
11 Øi se va întâmpla cæ trufia
omului va fi umilitæ øi îngâmfarea oamenilor va fi frântæ,
iar Domnul singur va fi înælﬂat
în acea zi.
5 a 2 Ne. 28:14;
Mosia 14:6;
Alma 5:37.
6 a i.e. sunt alimentaﬂi, li
se oferæ învæﬂæturi,
credinﬂe stræine.
Ps. 106:35.
b gs Filisteni.
c ebr Dau mâna sau
fac un legæmânt.
8 a gs Idolatrie.

12 Cæci a ziua Domnului oøtirilor vine curând peste toate
naﬂiunile, da, asupra fiecæruia;
da, asupra celui b mândru øi trufaø, asupra fiecæruia care este
înælﬂat øi va trebui sæ fie doborât.
13 Da, iar ziua Domnului va
veni asupra tuturor cedrilor din
Liban, cæci ei sunt mari øi înælﬂaﬂi; øi asupra tuturor stejarilor
din Basan.
14 Øi asupra tuturor munﬂilor
înalﬂi, øi asupra tuturor dealurilor, øi asupra tuturor naﬂiunilor
care sunt înælﬂate, øi asupra
fiecærui popor;
15 Øi asupra fiecærui turn înalt
øi asupra fiecærui zid fortificat;
16 Øi asupra tuturor coræbiilor
de pe a mare øi asupra tuturor
coræbiilor de la Tars øi asupra a
tot ceea ce este plæcut la vedere.
17 Trufia omului va fi frântæ,
iar îngâmfarea oamenilor va fi
micøoratæ; iar Domnul singur
va fi înælﬂat în a ziua aceea.
18 Iar El va face ca toﬂi idolii
sæ piaræ.
19 Iar aceøtia se vor duce în
gæurile pietrelor øi în grotele
pæmântului, cæci frica Domnului
îi va cuprinde øi slava mæreﬂiei
Lui îi va pedepsi atunci când
El se va ridica pentru ca sæ
zdruncine pæmântul.
20 În ziua aceea, orice om

9 a i.e. în faﬂa lui
Dumnezeu; în
schimb preaslæveøte
idoli.
10a Alma 12:14.
12a gs (a) Doua Venire a
lui Isus Hristos.
b Mal. 4:1; 2 Ne. 23:11;
D&L 64:24.
16a Versiunea greceascæ
(Septuaginta) are o

expresie care în
ebraicæ nu existæ
øi ebraica are o
expresie care nu
existæ în greacæ;
dar 2 Nefi 12:16
le cuprinde pe
amândouæ.
17a i.e. Ziua în care
Domnul va veni
în slavæ.

2 Nefi 12:21–13:12
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trebuie sæ a arunce la cârtiﬂe øi la
lilieci pe idolii lui de argint øi
pe idolii lui de aur pe care i-a
fæcut pentru el însuøi, ca sæ-i
preaslæveascæ;
21 Sæ intre în cræpæturile pietrelor øi în vârful rocilor aspre,
cæci frica Domnului va veni
peste ei, iar mæreﬂia slævii Lui
îi va lovi atunci când El se
va ridica pentru a zdruncina
pæmântul.
22 Feriﬂi-væ de a omul a cærui
ræsuflare este în nærile sale;
cæci cine este el ca sæ-l luaﬂi în
seamæ?
CAPITOLUL 13
Iuda øi Ierusalimul vor fi pedepsiﬂi
pentru nesupunerea lor—Domnul
apæræ øi judecæ poporul Sæu —
Fiicele Sionului sunt blestemate
øi chinuite pentru purtarea lor
lumeascæ — Comparæ cu Isaia 3.
Circa 559–545 î.H.
Cæci iatæ, Domnul, Domnul
oøtirilor, va lua înapoi de la
Ierusalim øi de la Iuda, sprijinul øi toate lucrurile, toatæ
pâinea øi toatæ apa —
2 Pe omul cel puternic øi pe
soldat, pe judecætor øi pe profet,
precum øi pe cel înﬂelept øi pe
cel bætrân;
3 Pe cæpitanul celor cincizeci
øi pe omul de vazæ, pe consilier
øi pe øarlatanul înøelætor øi pe
oratorul cel priceput.
20a ebr. Sæ scape de.
22a i.e. Încetaﬂi sæ mai
depindeﬂi de omul
muritor; acesta are o
putere micæ în
comparaﬂie cu

4 Iar Eu le voi da copii ca sæ fie
prinﬂii lor, iar ﬂâncii vor domni
asupra lor.
5 Øi poporul va fi asuprit,
unul de cætre celælalt øi fiecare
de cætre vecinul sæu; copilul se
va purta cu mândrie faﬂæ de cel
bætrân, iar cel de nimic faﬂæ
de cel de vazæ.
6 Când un om va lua pe fratele
sæu din casa tatælui sæu øi va
spune: Tu ai îmbræcæminte, fii
conducætorul nostru øi nu læsa
aceastæ a ruinæ sæ intre sub
mâna ta —
7 În ziua aceea, el va jura,
zicând: Eu nu voi fi un a vindecætor; cæci în casa mea nu este nici
pâine øi nici îmbræcæminte; nu
mæ faceﬂi pe mine conducætorul
poporului.
8 Cæci Ierusalimul este a ruinat,
iar Iuda este b cæzut pentru cæ
vorbele øi faptele lor au fost
împotriva Domnului ca sæ înfrunte ochii slævii Lui.
9 Faﬂa lor poartæ mærturie împotriva lor øi declaræ cæ pæcatul
lor este chiar ca cel al a Sodomei,
iar ei nu pot sæ ascundæ aceasta.
Vai de sufletele lor, cæci ei au
atras ræul asupra lor înøiøi!
10 Spune celor drepﬂi cæ totul
este a bine cu ei; cæci vor mânca
rodul faptelor lor.
11 Vai de cei pæcætoøi, cæci ei
vor pieri; cæci ræsplata mâinilor
lor va fi peste ei!
12 Cât despre poporul meu,
copiii sunt asupritorii lor øi

Dumnezeu.
13 6a Isa. 3:6.
7 a ebr. Cel care sæ-ﬂi
lege rænile; i.e. nu
pot sæ-ﬂi preiau
problemele.

8 a Ier. 9:11.
b Plâng. 1:3.
9 a Gen. 19:1, 4–7, 24–25.
gs Homosexualitate.
10a Deut. 12:28.
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femeile domnesc peste ei. O,
poporul meu, cei care te a conduc
te fac sæ greøeøti øi distrug calea
drumurilor tale.
13 Domnul se va ridica pentru
ca sæ a apere øi sæ-i judece pe
oameni.
14 Domnul va începe judecata cu cei bætrâni din poporul
Sæu øi cu a prinﬂii acestuia; cæci
voi aﬂi b mâncat c via øi ceea ce
aﬂi d jefuit de la e særaci, în casele
voastre.
15 Ce vreﬂi? Voi îmi faceﬂi
poporul bucæﬂele øi oprimaﬂi
pe cei særaci, spune Domnul
Dumnezeul oøtirilor.
16 Mai mult, Domnul a spus:
Pentru cæ fiicele Sionului sunt
îngâmfate øi pæøesc cu spinærile
bæﬂoase øi cu priviri pofticioase,
a
pæøind cu afectare øi zornæind
din picioarele lor —
17 De aceea, Domnul va lovi
cu râie vârful capului fiicelor
Sionului øi Domnul va a dezveli pærﬂile secrete ale trupului
lor.
18 În ziua aceea, Domnul va
îndepærta bravada ornamentelor lor zornæitoare, a acoperæmântul capului lor, øi b ornamentele lor de la gât, rotunde
ca luna;
12a Isa. 9:16.
13a ebr. Sæ lupte pentru.
Mica 6:2;
D&L 45:3–5.
14a ebr. Stæpânitori sau
conducætori.
b ebr. Consumat sau
ars.
c Isa. 5:7.
d i.e. însuøit câøtiguri.
e 2 Ne. 28:12–13.
16a i.e. pæøind cu paøi
mici øi repezi într-un

19 Lanﬂurile, bræﬂærile øi a eøarfele;
20 Bonetele øi ornamentele
picioarelor, cordeluﬂele de pe
cap øi cutiuﬂele de mirodenii øi
cerceii;
21 Inelele øi bijuteriile de la
nas;
22 a Hainele de galæ øi mantalele, broboadele care le ascund
faﬂa øi acele de pær;
23 a Oglinzile øi lenjeria finæ,
capiøoanele øi voalurile.
24 Øi se va întâmpla cæ în loc
de parfumuri va fi putoare; øi
în loc de o centuræ, o a zdreanﬂæ;
øi în loc de pær frumos øi bogat,
chelie; øi în loc de b rochii largi
øi bogate, veøminte strâmte de
pânzæ de sac; c arsuri în loc
de frumuseﬂe.
25 Bærbaﬂii tæi vor cædea de
sabie, iar vitejii tæi, în ræzboi.
26 Øi porﬂile lui se vor tângui
øi vor jeli; øi va fi pæræsit øi va fi
la pæmânt.
CAPITOLUL 14
Sionul øi fiicele lui vor fi mântuiﬂi
øi curæﬂaﬂi în ziua milenaræ —
Comparæ cu Isaia 4. Circa 559–
545 î.H.

mod afectat.
17a ebr. A expune;
expresie care
înseamnæ „a se face
de ruøine”.
18a Probabil plase
pentru pær.
Autoritæﬂile nu sunt
întotdeauna de
acord cu diferitele
feluri de ornamente
femeieøti citate în
versetele 18–23.

b i.e. ornamente în
formæ de lunæ.
19a ebr. Voaluri.
22a ebr Veøminte
splendide.
23a sau Veøminte
transparente.
24a ebr Cârpæ.
b sau Mantii.
c sau marcare cu
fierul roøu (semnul
sclaviei).

2 Nefi 14:1–15:5
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Øi în ziua aceea, øapte femei
vor pune stæpânire pe un bærbat, zicând: Noi vom mânca
pâinea noastræ øi vom purta
propriile noastre haine; lasæ-ne
numai sæ ne cheme dupæ
numele Tæu ca sæ scæpæm
de a ruøine.
2 În ziua aceea, a ramura Domnului va fi frumoasæ øi glorioasæ; rodul pæmântului foarte
gustos øi delicat pentru cei care
sunt scæpaﬂi din Israel.
3 Øi se va întâmpla cæ cei care
au ræmas în Sion øi cei ræmaøi
în Ierusalim vor fi numiﬂi sfinﬂi,
chiar fiecare care este înscris
printre cei care træiesc în Ierusalim —
4 aAtunci când Domnul va fi
b
spælat murdæria de pe fiicele
Sionului øi va fi purificat Ierusalimul de sângele care era în
el cu spiritul judecæﬂii øi cu spiritul c focului.
5 Iar Domnul va face peste
fiecare locuinﬂæ de pe muntele
Sionului øi peste fiecare adunare
a lui un a nor de fum în timp de
zi øi strælucirea unui foc cu
flæcæri în timp de noapte; cæci
asupra întregii slævi a Sionului
va fi o apærare.
6 Øi va exista un tabernacol ca
sæ dea umbræ în timpul zilei øi
sæ fie loc de a refugiu øi adæpost
în timp de furtunæ øi de ploaie.
14 1a i.e. stigmatul de a
nu fi cæsætorit øi a nu
avea copii.
2 a Isa. 60:21;
2 Ne. 3:5;
Iacov 2:25.
4 a i.e. Când Domnul a
curæﬂat pæmântul.

CAPITOLUL 15
Via Domnului (Israelul) va deveni
pustie øi poporul Lui va fi împræøtiat — Nenorociri vor veni peste
ei în starea lor de apostazie øi împræøtiere — Domnul va ridica un
steag øi va aduna Israelul — Comparæ cu Isaia 5. Circa 559–545 î.H.
Øi atunci voi cânta pentru Cel
mult-preaiubit al Meu a cântecul
Celui Drag Mie, despre aceastæ
vie. Cel Mult-preaiubit are o
vie pe un deal foarte fertil.
2 Øi El a îngrædit-o øi a adunat
pietrele din ea øi a plantat-o cu
a
viﬂa cea mai aleasæ, øi a construit un turn în mijlocul ei øi,
de asemenea, a fæcut un teasc;
øi El a fæcut tot ce trebuia ca
via sæ producæ struguri; øi ea a
produs struguri sælbatici.
3 Øi acum, o, voi locuitori ai
Ierusalimului øi oameni ai
Iudeii, fiﬂi, væ rog, judecætori
între Mine øi via Mea.
4 Ce s-ar fi putut face mai mult
pentru via Mea øi Eu nu am
fæcut? Prin urmare, când am
aøteptat sæ producæ struguri,
ea a produs struguri sælbatici.
5 Øi acum, gata; o sæ væ spun
ce voi face cu via Mea — voi a da
jos gardul øi va fi mâncatæ; øi voi
dærâma zidul ei øi va fi cælcatæ
în picioare.

b gs (a) Spæla, spælat,
spælæri.
c Mal. 3:2–3; 4:1.
5 a Ex. 13:21.
6 a Isa. 25:4;
D&L 115:6.
15 1a i.e. Profetul
compune un cântec

sau o pildæ poeticæ
a unei vii, arætând
mila lui Dumnezeu
øi indiferenﬂa
poporului lui
Israel.
2 a Ier. 2:21.
5 a Ps. 80:12.
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6 Øi o voi læsa în pæræsire; ea
nu va fi nici tunsæ, nici sæpatæ; øi
a
buruieni øi mæræcini vor creøte;
øi voi porunci norilor sæ nu mai
b
plouæ peste ea.
7 Cæci a via Domnului oøtirilor
este casa lui Israel, iar oamenii
Iudeii sunt plantele care îi aduc
bucurie; øi El s-a aøteptat la
b
judecatæ, øi iatæ, asuprire; la
dreptate, dar iatæ, plânset.
8 Vai de cei care pun casæ lângæ
a
casæ, pânæ când nu mai este nici
un loc, ca ei sæ se aøeze b singuri
în mijlocul pæmântului!
9 În urechile Mele, a glæsuit
Domnul oøtirilor, cu adevær cæ
o mulﬂime de case vor fi pæræsite
øi oraøe mari øi frumoase vor fi
nelocuite.
10 Da, zece acri de vie vor produce numai un a bat, iar sæmânﬂa
dintr-un omer va produce numai o efæ.
11 Vai de cei care se scoalæ
dis-de-dimineaﬂæ ca sæ poatæ sæ
a
bea mult pânæ noaptea, iar
b
vinul sæ le aprindæ simﬂurile!
12 Iar harpa øi timpana øi tamburul øi flautul øi vinul sunt la
petrecerile lor; dar ei nu a iau
aminte la lucrarea Domnului øi
nici a munca mâinilor Lui.
13 De aceea, poporul Meu a
fost dus în robie pentru cæ ei nu
6 a Isa. 7:23; 32:13.
b Ier. 3:3.
7 a gs Via Domnului.
b sau justiﬂia.
8 a Mica 2:1–2.
b i.e. vor fi læsaﬂi sæ
locuiascæ singuri.
Proprietarii bogaﬂi
înghit fermele mici
ale særacilor.
10a Ezec. 45:10–11.

au nici o a cunoaøtere; iar oamenii lor de vazæ vor fi înfometaﬂi,
iar noroadele lor vor fi uscate
de sete.
14 De aceea, iadul se mæreøte
øi îøi deschide gura færæ mæsuræ; øi slava lor øi mulﬂimea lor øi
faima lor, precum øi acela care
se veseleøte vor coborî în el.
15 Øi cel meschin va fi doborât, iar cel puternic va fi
umilit, øi ochii celui trufaø vor
fi umiliﬂi.
16 Dar Domnul oøtirilor va fi
înælﬂat în a judecatæ, iar Dumnezeu, care este sfânt, va fi sfinﬂit
în dreptate.
17 Atunci mieii vor paøte dupæ
felul lor, iar stræinii vor mânca
în locurile pæræsite de cei bogaﬂi.
18 Vai de cei care aduc nedreptate cu funiile a vanitæﬂii øi
pæcat cu b øleaul cæruﬂei;
19 Care spun: Lasæ-L sæ se a græbeascæ, sæ-Øi iuﬂeascæ lucrul
pentru ca noi sæ-L b vedem; øi
lasæ povaﬂa Celui Sfânt al lui
Israel sæ se apropie øi sæ vinæ
pentru ca noi sæ o cunoaøtem.
20 Vai de cei care a numesc
ræul bine øi binele ræu, care iau
b
întunericul drept luminæ øi
lumina drept întuneric, care
consideræ amarul ca fiind dulce,
iar dulcele ca fiind amar!

11a Prov. 23:30–32.
b gs Cuvânt de
Înﬂelepciune.
12a Ps. 28:5.
13a Osea 4:6.
gs Cunoaøtere.
16a gs Isus Hristos—
Judecætor.
18a gs Deøertæciune,
deøert.
b i.e. Sunt legaﬂi de

19a
b
20a
b

pæcatele lor precum
animalele de povara
lor.
Ier. 17:15.
i.e. Ei nu vor crede
în Mesia pânæ când
nu-L vor vedea.
Moro. 7:14, 18;
D&L 64:16; 121:16.
1 Ioan 1:6.

2 Nefi 15:21–16:1
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21 Vai de cei care sunt a deøtepﬂi
în proprii lor ochi øi care se cred
prevæzætori!
22 Vai de cei grozavi în a bea
vin øi de cei care se voinicesc sæ
amestece bæuturi tari;
23 Cei care iartæ pe cei pæcætoøi
øi-i ræsplætesc øi care îi a lipsesc
de dreptate pe cei drepﬂi!
24 De aceea, aøa cum a focul
nimiceøte b miriøtea øi flacæra
consumæ c pleava, tot aøa rædæcina lor va putrezi, iar florile lor
se vor risipi ca pulberea; pentru
cæ au nesocotit legea Domnului
oøtirilor øi au d dispreﬂuit cuvântul Celui Sfânt al lui Israel.
25 De aceea, este a mânia Domnului aprinsæ împotriva poporului Sæu, iar El Øi-a întins
mâna împotriva lor øi i-a lovit;
iar dealurile s-au cutremurat,
iar cadavrele au fost aruncate
în mijlocul stræzilor. Cæci toatæ
mânia aceasta a Lui nu s-a
potolit, iar mâna Lui este încæ
întinsæ.
26 Øi El va înælﬂa un a steag
pentru naﬂiunile din depærtare
øi va b fluiera cætre ele de la marginea pæmântului; øi iatæ, ei vor
c
veni cu repezealæ; nici unul
dintre ei nu va fi obosit øi nu se
va împiedica.
27 Nici unul nu va aﬂipi øi
nu va adormi; brâul nici unuia
21a Prov. 3:5–7;
2 Ne. 28:15.
23a i.e. Îi priveazæ de
drepturile legale.
24a Obad. 1:18;
Mal. 4:1–2;
2 Ne. 20:17.
b Ioel 2:5;
1 Ne. 22:15, 23;
2 Ne. 26:4, 6;

nu se va desface øi nici ønurul
papucilor lor nu se va deznoda;
28 Sægeﬂile lor vor fi ascuﬂite,
iar arcurile lor încordate, iar
copitele cailor lor vor pærea tari
ca piatra, iar roﬂile cæruﬂelor lor
ca vârtejurile vântului, ræcnetele
lor ca acelea ale leilor.
29 Ei vor ræcni ca a leii tineri;
da, vor ræcni øi vor ﬂine bine
prada øi o vor cæra departe
în siguranﬂæ øi nimeni nu o va
elibera.
30 Øi în ziua aceea, vor ræcni
împotriva lor la fel ca urletul
mærii; øi dacæ ei se uitæ cætre
pæmânt, iatæ, întuneric øi jale,
iar lumina cerului lui este întunecatæ.
CAPITOLUL 16
Isaia Îl vede pe Domnul—Pæcatele
lui Isaia sunt iertate — El este chemat sæ profeﬂeascæ — El profeﬂeøte
despre respingerea de cætre iudei
a învæﬂæturilor lui Hristos — O
ræmæøiﬂæ se va întoarce—Comparæ
cu Isaia 6. Circa 559–545 î.H.
În a anul când regele Ozia a
murit, eu L-am væzut, de asemenea, pe Domnul øezând pe
un tron, sus øi ridicat în
înælﬂime, iar b trena Lui umplea
templul.

D&L 64:23–24;
133:64.
c Luca 3:17;
Mosia 7:29–31.
d 2 Sam. 12:7–9.
25a D&L 63:32;
Moise 6:27.
26a gs Steag.
b sau Fluiere, adicæ un
semnal de adunare.

Isa. 7:18; 2 Ne. 29:2.
c gs Israel—Adunarea
lui Israel.
29a 3 Ne. 21:12–13.
16 1a i.e. aproximativ
750 î.H.
b i.e. Marginea
veømântului Lui
sau tivul acestuia.
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2 Deasupra Lui stæteau a serafimii; fiecare dintre ei avea øase
aripi; cu douæ dintre ele øi-a acoperit faﬂa; cu douæ øi-a acoperit
picioarele; iar cu douæ zbura.
3 Iar unul a strigat cætre celælalt
øi a zis: Sfânt, sfânt, sfânt este
Domnul oøtirilor; pæmântul întreg este plin de slava Lui.
4 Iar a coloanele porﬂii s-au
miøcat la glasul celui care striga,
iar casa era plinæ de fum.
5 Atunci am spus: Vai de mine!
cæci eu sunt a pierdut; pentru cæ
sunt un om cu buze necurate;
øi træiesc în mijlocul unui popor
cu buze necurate; cæci ochii mei
L-au væzut pe Rege, pe Domnul
oøtirilor.
6 Atunci, unul dintre serafimi
a zburat cætre mine, având un
a
cærbune aprins în mânæ, pe care
el îl luase cu un cleøte de pe altar.
7 Øi l-a pus pe acesta peste
gura mea øi a spus: Iatæ, acesta
ﬂi-a atins buzele; øi a nedreptatea ta este øtearsæ, øi pæcatul
tæu este purificat.
8 Øi am auzit glasul Domnului, zicând: Pe cine trebuie sæ
trimit øi cine se va duce pentru
Noi? Atunci am spus: Aici sunt;
trimite-mæ pe mine.
9 Iar El a spus: Du-te øi spune
acestui popor—Într-adevær, voi
auziﬂi, dar ei nu înﬂelegeﬂi; øi
într-adevær voi vedeﬂi, dar ei nu
îøi dau seama.
2 a gs Heruvim.
4 a ebr Fundaﬂia porﬂii
s-a cutremurat.
5 a ebr Dezmoøtenit;
adicæ, el a fost
copleøit de
cunoaøterea

6a
7a
10a
12a

10 Întæreøte inima acestui
popor, øi surzeøte-i øi închide-le
ochii — ca sæ nu vadæ cu ochii
lor øi sæ a audæ cu urechile lor øi
sæ înﬂeleagæ cu inima lor øi sæ
fie convertiﬂi øi vindecaﬂi.
11 Apoi am spus: Doamne, cât
timp? Øi El a spus: Pânæ când
oraøele vor fi golite de locuitori
øi casele vor fi færæ bærbat, øi
ﬂara va fi pustie cu totul;
12 Iar Domnul i-a a dus pe
oameni departe, cæci va fi un
mare pustiu în mijlocul ﬂærii.
13 Dar totuøi va fi o zecime øi ei
se vor întoarce øi vor fi nimiciﬂi,
ca un tei øi ca un stejar a cæror
substanﬂæ este în ei când îøi leapædæ frunzele; tot astfel, seminﬂia sfântæ va fi a substanﬂa lor.
CAPITOLUL 17
Efraim øi Siria poartæ ræzboi împotriva Iudeii — Hristos se va naøte
dintr-o fecioaræ — Comparæ cu
Isaia 7. Circa 559–545 î.H.
Øi s-a întâmplat în zilele lui
Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui
Ozia, regele Iudeii, cæ Reﬂin,
regele Siriei øi Pecah, fiul lui
Remalia, regele lui Israel, au
plecat spre Ierusalim ca sæ se
ræzboiascæ împotriva lui, dar
nu au putut sæ-l învingæ.
2 Iar celor din casa lui David
li s-a spus: Siria este aliatæ cu

pæcatelor sale øi ale
poporului sæu.
i.e. Un simbol al
curæﬂeniei.
gs Iertarea pæcatelor.
Mat. 13:14–15.
2 Regi 17:18, 20.

13a i.e. Ca un copac, deøi
frunzele îi sunt
risipite, træieøte øi
are capacitatea de a
produce seminﬂe în
continuare.

2 Nefi 17:3–18
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a

Efraim. Iar inima sa este miøcatæ øi, de asemenea, inima poporului sæu, tot aøa cum copacii
pædurii sunt miøcaﬂi de vânt.
3 Atunci, Domnul a vorbit cætre Isaia: Du-te acum tot înainte
ca sæ-l întâlneøti pe Ahaz, tu øi
fiul tæu, a Øir-Iaøub, la capætul
apeductului bazinului de sus, pe
drumul care duce la nælbitorul
de pânzæ.
4 Øi spune-i acestuia: Ia aminte
øi fii liniøtit; nu te a teme, nici nu
avea inima slæbitæ din cauza
celor douæ zdrenﬂe fumegânde,
din cauza furiei groaznice a lui
Reﬂin împotriva Siriei øi a fiului
lui Remalia.
5 Cæci Siria, Efraim øi fiul lui
Remalia au conspirat împotriva
ta, zicând:
6 Sæ ne ridicæm împotriva
Iudeii øi s-o atacæm, øi sæ a facem
o gauræ în zidurile ei pentru noi
øi sæ punem un rege în mijlocul
ei, da pe fiul lui Tabeel.
7 Astfel spune Domnul Dumnezeu: Aceasta nu este posibil
øi nu se va întâmpla.
8 Cæci capul Siriei este
Damascul, iar conducætorul
Damascului este Reﬂin; iar în
øaizeci øi cinci de ani, Efraimul
va fi distrus, aøa încât nu va mai
fi un popor.
9 Øi capul Efraimului este
Samaria, iar capul Samariei este
17 2a i.e. Întreg Israelul
de nord a fost numit
dupæ numele lui
Efraim, tribul
conducætor de
la nord.
3 a ebr. Urmaøul se
va întoarce.
4 a i.e. Sæ nu-ﬂi fie fricæ

6 a
9a
11a
12a

fiul lui Remalia. Dacæ voi a nu
credeﬂi, atunci cu siguranﬂæ nu
veﬂi fi întemeiaﬂi.
10 Mai mult, Domnul a vorbit
iaræøi cætre Ahaz, zicând:
11 Cere un a semn de la Domnul Dumnezeul tæu; cere-l fie
în adâncuri, fie în înælﬂimile
de sus.
12 Dar Ahaz a spus: Eu nu voi
cere øi nici nu-L voi a ispiti pe
Domnul.
13 Øi el a spus: Ascultaﬂi-mæ
acum, o, casa lui David; nu este
destul cæ puneﬂi la încercare
ræbdarea oamenilor; acum vreﬂi
sæ puneﬂi la încercare øi ræbdarea Dumnezeului meu?
14 De aceea, Domnul Însuøi væ
va da un semn—Iatæ, o a fecioaræ
va zæmisli øi va purta un fiu øi-L
va numi b Emanuel.
15 Unt øi miere va mânca El
pentru ca sæ øtie sæ refuze
ræul øi sæ aleagæ binele.
16 Cæci înainte ca acest a copil
sæ øtie sæ refuze ræul øi sæ
aleagæ binele, ﬂara pe care tu o
uræøti va fi pæræsitæ de cætre
b
amândoi regii ei.
17 Domnul va a aduce asupra
ta øi asupra poporului tæu øi
asupra casei tatælui tæu zile
care nu au venit din ziua când
b
Efraim s-a despærﬂit de Iuda,
regele Asiriei.
18 Øi se va întâmpla în ziua

de atac; cei doi regi
au doar puﬂinæ
putere.
ebr S-o divizæm.
2 Cron. 20:20.
gs Semn.
i.e. tenta, încerca
sau pune sæ
dovedeascæ.

14a gs Fecior, fecioaræ.
b ebr Dumnezeu
este cu noi.
gs Emanuel.
16a 2 Ne. 18:4.
b 2 Regi 15:30; 16:9.
17a 2 Cron. 28:19–21.
b 1 Regi 12:16–19.
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aceea cæ Domnul a va øuiera
dupæ musca din partea cea mai
îndepærtatæ a Egiptului øi dupæ
albina din ﬂara Asiriei.
19 Øi ele vor veni øi se vor aøeza
toate în væile cele pustiite øi în
cræpæturile pietrelor, prin toﬂi
mæræcinii øi în toate tufiøurile.
20 În aceeaøi zi, Domnul va
a
rade cu o lamæ împrumutatæ
de la cei de dincolo de râu, de
la b regele Asiriei, capul øi pærul
de pe picioare; øi, de asemenea,
El va rade chiar øi barba.
21 Øi se va întâmpla în acea zi
cæ fiecare om va a hræni o viﬂea
øi douæ oi;
22 Øi se va întâmpla cæ, din
abundenﬂa laptelui pe care acestea îl vor da, ei vor mânca unt;
cæci lapte øi miere va mânca fiecare din cei ræmaøi în ﬂaræ.
23 Øi se va întâmpla în acea zi
cæ, acolo unde astæzi sunt o mie
de butuci de viﬂæ de vie care
valoreazæ o mie de a lingouri de
argint, acolo va fi numai iarbæ
neagræ øi mæræcini.
24 Cu sægeﬂi øi cu arcuri vor
veni oamenii acolo, cæci toatæ
ﬂara va fi numai iarbæ neagræ øi
mæræcini.
25 Øi nimeni nu se va mai duce
la dealurile præøite cu sapa, de
frica ierbii negre øi a mæræcinilor; ci acolo vor fi mânaﬂi boii øi
a
animalele de pæøune mai mici.
18a sau fluiera;
i.e. semnala, chema.
Isa. 5:26.
20a i.e. Pæmântul va fi
depopulat din cauza
unui invadator
stræin.
b 2 Regi 16:5–9.
21a i.e. Doar câﬂiva

CAPITOLUL 18
Hristos va fi ca o piatræ de poticnire
øi ca o stâncæ de pæcætuire — Cautæ-L pe Domnul, nu te uita la vræjitori—Întoarce-te la lege øi la mærturie pentru îndrumare—Comparæ
cu Isaia 8. Circa 559–545 î.H.
Mai mult, cuvântul Domnului
mi-a spus: Ia un sul mare de
pergament øi scrie pe el cu o
peniﬂæ omeneascæ despre
a
Maher-Øalal-Haø-Baz.
2 Øi am luat doi a martori de
încredere, pe preotul Urie øi pe
Zaharia, fiul lui Ieberechia.
3 Øi m-am dus la a profetesæ;
iar ea a zæmislit øi a næscut un
fiu. Iar Domnul a spus cætre
mine: Dæ-i numele Maher-Øalal-Haø-Baz.
4 Cæci iatæ, a copilul b nu va øti
sæ strige: Tatæl meu øi mama
mea înainte ca bogæﬂiile Damascului øi c præzile Samariei sæ fie
luate din faﬂa regelui Asiriei.
5 Øi Domnul iaræøi a vorbit
cætre mine, zicând:
6 Pentru cæ acest popor a dispreﬂuit apele liniøtite din a Siloe
øi se bucuræ de b Reﬂin øi de fiul
lui Remalia;
7 De aceea acum, iatæ, Domnul
a
va trimite asupra lor râului,
mari øi puternice, chiar pe regele Asiriei øi toatæ slava lui; øi

supravieﬂuitori vor
ræmâne.
23a sau Bucæﬂi de argint.
25a ebr Oi sau capre.
18 1a i.e. Distrugerea este
iminentæ.
2 a gs Martor.
3 a i.e. Soﬂia lui.
4 a 2 Ne. 17:16.

b Isa. 8:4.
c 2 Regi 15:29.
6 a Gen. 49:10;
jst, Gen. 50:24.
b Isa. 7:1.
7 a i.e. Mai întâi peste
partea de nord a
Israelului.

2 Nefi 18:8–21
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el va veni pe toate canalele lui
øi se va reværsa peste toate
malurile lui.
8 Øi el va a trece prin Iudeea;
el se va reværsa øi va ajunge
chiar pânæ la gât; iar întinderea
aripilor lui va umple lærgimea
întregii Tale ﬂæri, o, b Emanuel.
9 a Uniﬂi-væ, o, voi oameni, øi
veﬂi fi rupﬂi în bucæﬂele; øi voi
toﬂi din ﬂærile îndepærtate, ascultaﬂi; încingeﬂi-væ øi veﬂi fi rupﬂi
în bucæﬂele; da, încingeﬂi-væ øi
veﬂi fi sfærâmaﬂi în bucæﬂele.
10 Sfætuiﬂi-væ între voi øi totul
va fi degeaba; luaﬂi hotærâri
øi acestea nu vor rezista; a pentru cæ Dumnezeu este cu noi.
11 Cæci aøa a spus Domnul
cætre mine cu fermitate øi m-a
sfætuit sæ nu merg pe urma
acestui popor, zicând:
12 Nu spune cæ este o a uneltire
tot ceea ce acest popor spune
cæ este o uneltire; nici nu te teme
de ceea ce se tem ei øi nici nu te
speria.
13 Sfinﬂiﬂi pe Însuøi Domnul
oøtirilor, de El sæ væ a temeﬂi øi
de El sæ væ înspaimântaﬂi.
14 Iar El va fi un a adæpost sfânt;
dar va fi o b piatræ de poticnire
øi o stâncæ de pæcætuire pentru
8 a i.e. Asiria va
pætrunde în Iudeea.
b gs Emanuel.
9 a i.e. Formaﬂi alianﬂe.
10a i.e. Iuda (ﬂara lui
Emanuel) va fi
cruﬂatæ. Ps. 46:7.
12a i.e. Iuda nu trebuie
sæ se bazeze pe
alianﬂe secrete cu
alﬂii pentru a afla
siguranﬂæ.
13a i.e. Fiﬂi pioøi øi umili
înaintea lui

amândouæ casele lui Israel, o
cursæ øi un laﬂ pentru locuitorii
Ierusalimului.
15 Øi mulﬂi dintre ei se vor
a
împiedica øi vor cædea, øi vor fi
distruøi, øi vor fi prinøi, øi vor
fi luaﬂi.
16 Înveleøte aceastæ mærturie,
pecetluieøte a legea printre ucenicii Mei.
17 Iar eu Îl voi aøtepta pe
Domnul care Îøi a ascunde faﬂa
de casa lui Iacov, iar eu Îl voi
cæuta pe El.
18 Iatæ, eu øi copiii pe care
Domnul mi i-a dat suntem
a
semne øi minuni în Israel de
la Domnul oøtirilor, Cel care
træieøte în muntele Sionului.
19 Iar atunci când ei væ vor
spune: Cæutaﬂi-i pe aceia care au
spirite a cunoscute øi pe b vræjitorii care privesc pe furiø øi
bodogænesc — nu c trebuie un
popor sæ-l caute pe Dumnezeul
lor pentru ca cei în viaﬂæ sæ
audæ d de la cei morﬂi?
20 De lege øi de mærturie; iar
dacæ a ei nu vorbesc în acord
cu acest cuvânt, este pentru cæ
nu este în ei nici o luminæ.
21 Iar a ei vor trece prin aceasta
împoværaﬂi øi flæmânzi; øi se va

Dumnezeu.
14a Ezec. 11:15–21.
b 1 Pet. 2:4–8;
Iacov 4:14–15.
15a Mat. 21:42–44.
16a ebr. Învæﬂæturæ sau
doctrinæ.
17a Isa. 54:8.
18a i.e. Numele lui
Isaia øi a fiilor
lui înseamnæ:
„Iehova salveazæ”,
„El fugæreøte prada”
øi respectiv „Un

urmaø se va întoarce”.
2 Ne. 17:3; 18:3.
19a Lev. 20:6.
b i.e. Vraci, ghicitori.
c 1 Sam. 28:6–20.
d sau Din partea
morﬂilor.
20a i.e. Mediumurile
spiritiste (de
asemenea, în
versetele 21–22).
21a i.e. Israel va fi luat în
robie pentru cæ nu va
da ascultare.
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întâmpla cæ, atunci când vor fi
flæmânzi, atunci se vor mânia
øi-L vor blestema pe regele lor
øi pe Dumnezeul lor øi îøi vor
ridica privirile cætre înælﬂimi.
22 Øi se vor uita la pæmânt øi
vor vedea necaz øi întuneric,
bezna fricii øi vor fi mânaﬂi
cætre întuneric.
CAPITOLUL 19
Isaia vorbeøte într-un fel mesianic
— Popoarele din întuneric vor
vedea o luminæ mare—Un copil s-a
næscut pentru noi—El va fi Domn
al Pæcii øi va domni pe tronul lui
David—Comparæ cu Isaia 9. Circa
559–545 î.H.
Cu toate acestea, bezna nu va fi
aøa de mare cum era în timpul
marilor necazuri când, întâi, el
a lovit ﬂara lui Zabulon øi a ﬂara
lui Neftali, iar apoi a lovit mai
puternic pe calea Mærii Roøii,
dincolo de Iordan, în Galilea
popearelor.
2 Oamenii care au mers în a întuneric au væzut o mare luminæ;
cei care locuiesc în ﬂara umbrei
morﬂii, asupra lor a strælucit
lumina.
3 Tu ai înmulﬂit poporul øi i-ai
dat a bucurii mari—ei se bucuræ
înaintea Ta, cum se bucuræ la
seceriø øi cum se veselesc oamenii la împærtirea præzii.
19 1a Mat. 4:12–16.
2 a „Întunecimea” øi
„întunericul” erau
apostazie øi robie;
„marea luminæ”
este Hristos.
3 a Isa. 9:3.
6 a Isa. 7:14;

4 Cæci Tu ai sfærâmat jugul
poverii ei øi greutatea de pe
umerii ei øi toiagul celui care o
subjugæ.
5 Cæci fiecare luptæ a ræzboinicului este însoﬂitæ de un
zgomot neclar øi de veøminte
pline de sânge; dar toate acestea vor fi aruncate într-un foc
arzând.
6 Cæci un a Copil a fost næscut
pentru noi ; un Fiu ne este dat;
iar b domnia se va sprijini pe
umerii Lui; iar numele Lui va fi
Minunat, Sfætuitor, Dumnezeu
c
cel Puternic, Pærinte d Veønic,
Prinﬂul e Pæcii.
7 Sporirea a domniei øi a pæcii
nu va b avea sfârøit pe tronul
lui David øi peste împæræﬂia lui
pentru a o rândui, ca s-o întemeieze în judecatæ øi dreptate,
acum øi în vecii vecilor. Râvna
Domnului oøtirilor va face toate
acestea.
8 Domnul a trimis cuvântul
Sæu cætre Iacov øi acesta a cæzut
ca un træsnet peste a Israel.
9 Øi toﬂi oamenii vor øti, chiar
øi Efraim øi locuitorii Samariei,
cei care spun cu mândria øi
îngâmfarea inimii:
10 Cæræmizile au cæzut pe jos,
dar noi vom construi cu pietre
cioplite; sicomorii sunt tæiaﬂi,
dar noi îi vom înlocui cu cedri.
11 De aceea, Domnul va ridica
pe duømanii lui a Reﬂin împotri-

Luca 2:11.
b Mat. 28:18.
c Tit 2:13–14.
d Alma 11:38–39, 44.
e Ioan 14:27.
7 a gs Domnie.
b Dan. 2:44.
8 a i.e. Mesajul profetic

care urmeazæ
(versetele 8 –21) a
fost o avertizare
pentru cele zece
triburi din nord,
numite Israel.
11a 2 Regi 16:5–9.
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va lui øi-i va uni laolaltæ pe
duømanii lui;
12 Øi pe sirieni în faﬂæ, iar pe
filisteni în spate; iar ei îl vor
a
devora pe Israel cu gura plinæ.
Cæci toatæ b mânia aceasta a Lui
nu a slæbit, iar mâna Lui este
încæ întinsæ.
13 Pentru cæ poporul nu se
a
întoarce cætre cel care îl loveøte
øi nici nu cautæ pe Domnul
oøtirilor
14 De aceea, Domnul va alunga
din Israel capul øi coada, ramura
øi trestia într-o singuræ zi.
15 Cel bætrân, el este capul; iar
profetul care îi învaﬂæ minciuni,
el este coada.
16 Cæci conducætorii acestui
popor îi fac sæ greøeascæ; øi
cei care sunt conduøi de aceøtia
sunt distruøi.
17 De aceea, Domnul nu va
avea nici o bucurie în copiii
lor øi nici a milæ de orfani øi de
væduve; cæci fiecare dintre ei
este un ipocrit øi un fæcætor
de rele øi fiecare guræ spune
lucruri b nebuneøti. Cæci toatæ
mânia aceasta a Lui nu a
slæbit, iar c mâna Lui este încæ
întinsæ.
18 Cæci ræutatea arde ca focul;
el va devora mæræcinii øi spinii
øi se va aprinde în desiøurile
cele mai dese ale pædurilor; iar
acestea se vor mistui în fumul
care se ridicæ în sus.
19 Din cauza mâniei Domnului
oøtirilor, ﬂara este întunecatæ; øi
12a
b
13a
17a

2 Regi 17:6, 18.
Isa. 5:25; 10:4.
Amos 4:6–12.
gs Milostiv,
milostenie, milæ.

b
c
19a
20a
21a

poporul va fi ca ars de foc; a nici
un om nu-øi va cruﬂa fratele.
20 Øi el va fura în dreapta øi va
fi flæmând; øi va a mânca în stânga øi ei nu vor fi sætui; va mânca
fiecare om carnea propriului
sæu braﬂ —
21 a Manase pe b Efraim, iar
Efraim pe Manase; ei împreunæ
vor fi împotriva lui c Iuda. Cæci
toatæ mânia aceasta a Lui nu a
slæbit, iar mâna Lui este încæ
întinsæ.
CAPITOLUL 20
Distrugerea Asiriei este un fel de
distrugere a celor pæcætoøi la cea de
a Doua Venire—Puﬂini oameni vor
ræmâne dupæ ce Domnul va veni
din nou—Ræmæøiﬂa lui Iacov se va
reîntoarce în ziua aceea—Comparæ
cu Isaia 10. Circa 559–545 î.H.
Vai de cei care dau hotærâri nedrepte øi care scriu nenorocirea
pe care au impus-o,
2 Ca sæ-i lipseascæ pe cei nevoiaøi de a judecatæ øi sæ-i jefuiascæ
de dreptate pe cei særaci ai poporului Meu, pentru ca b væduvele sæ fie prada lor øi pentru
ca ei sæ poatæ sæ-i jefuiascæ pe
orfani!
3 Øi ce veﬂi face în ziua a pedepsei øi în nenorocirea care va veni
din depærtare? La cine veﬂi fugi
pentru ajutor? Øi unde veﬂi læsa
slava voastræ?
4 Færæ Mine ei vor îngenunchea

2 Ne. 9:28–29.
Iacov 5:47; 6:4.
Mica 7:2–6.
Deut. 28:53–57.
gs Manase.

b gs Efraim.
c gs Iuda.
20 2a sau Dreptate.
b gs Væduvæ.
3 a i.e. Pedepsirii.
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printre prizonieri øi vor cædea
sub cei uciøi. Cæci toatæ aceastæ
mânie a Lui nu a slæbit, iar mâna
Lui este încæ întinsæ.
5 O, asirianule, toiagul mâniei
Mele, øi nuiaua din mâna lor
este mânia a lor.
6 Eu îl voi trimite a împotriva
unei naﬂiuni fæﬂarnice; iar împotriva poporului pe care sunt
mâniat îi voi da sarcina sæ-i
jefuiascæ øi sæ-i prade øi sæ-i
doboare jos ca pe noroiul de pe
drumuri.
7 Totuøi el nu intenﬂioneazæ
asta øi nici inima lui nu gândeøte
aøa; dar în inima lui el hotæræøte
sæ distrugæ øi sæ alunge multe
naﬂiuni.
8 Cæci el a spus: Nu sunt toﬂi
prinﬂii mei øi regi?
9 Nu este Calno la fel ca øi
Carchemiø? Nu este Hamat la
fel ca øi Arpad? Nu este Samaria
la fel ca øi Damascul?
10 Dupæ cum mâna a mea a pus
temelia împæræﬂiilor idolilor,
ale cæror imagini cioplite le depæøesc pe cele ale Ierusalimului
øi ale Samariei;
11 Sæ nu fac eu Ierusalimului øi idolilor lui ce am fæcut
Samariei øi idolilor ei?
12 Prin urmare se va întâmpla
cæ, atunci când Domnul a împlinit toatæ lucrarea Sa asupra
Muntelui Sion øi asupra Ierusalimului, voi pedepsi a rodul ini5 a Isa. 10:5.
6 a i.e. Împotriva
Israelului.
10a i.e. Mâna regelui
Asiriei (versetele
10–11).
12a i.e. Mândria
debordantæ.

mii mândre a regelui bAsiriei øi
slava privirii lui semeﬂe.
13 Cæci a el a spus: Prin tæria
mâinii mele øi prin înﬂelepciunea mea am fæcut eu toate
lucrurile acestea; cæci eu sunt
priceput; øi am mutat graniﬂele
popoarelor, øi le-am jefuit bogæﬂiile, øi ca un viteaz i-am doborât
pe locuitori;
14 Iar mâna mea a gæsit bogæﬂiile oamenilor ca pe un cuib; øi
aøa cum aduni ouæ pæræsite, tot
aøa am adunat întreg pæmântul;
øi nu a fost nimeni care sæ miøte
aripa sau sæ deschidæ gura, sau
sæ ciripeascæ.
15 a Trebuie b toporul sæ se
mândreascæ împotriva celui
care se foloseøte de el? Trebuie
feræstræul sæ se preamæreascæ
împotriva aceluia care-l mânuieøte? Ca øi cum toiagul s-ar
miøca singur împotriva celor
care-l ridicæ, sau ca øi cum nuiaua s-ar ridica în sus singuræ, de
parcæ n-ar fi de lemn!
16 De aceea, Domnul, Domnul
oøtirilor, va trimite særæcie împotriva celor bogaﬂi ai sæi; øi
a
sub slava Sa va aprinde o flacæræ ca pârjolul unui foc.
17 Iar lumina lui Israel va fi un
foc, iar Cel Sfânt va fi o flacæræ
øi acestea vor arde øi vor devora
spinii øi mæræcinii sæi într-o singuræ zi;
18 Øi va mistui semeﬂia pædurii

b ﬁef. 2:13.
13a i.e. Regele Asiriei
(versetele 13–14).
15a Toate metaforele din
acest verset pun
aceeaøi întrebare:
Poate omul (ex.
regele Asiriei) sæ

reuøeascæ împotriva
lui Dumnezeu?
b i.e. Profetul îl
comparæ pe rege cu o
unealtæ.
16a i.e. Regele Asiriei
(vezi, de asemenea,
versetele 17–19).
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øi a câmpiilor lui fertile, a suflet
øi trup; øi ei vor fi ca øi atunci
când stegarul cade.
19 Iar a copacii lui care vor ræmâne vor fi aøa de puﬂini, încât
chiar øi un copil îi va putea
numæra.
20 Øi se va întâmpla în acea a zi
cæ cei care vor ræmâne din Israel
øi cei care vor scæpa din b casa
lui Iacov nu se vor mai c sprijini
pe cel care i-a lovit, ci într-adevær se vor sprijini pe Domnul,
Cel Sfânt al lui Israel.
21 Cei ræmaøi, da, chiar øi
cei a ræmaøi dupæ Iacov, se vor
întoarce la Dumnezeul cel
Puternic.
22 Cæci, deøi poporul tæu,
Israele, va fi ca nisipul mærii,
totuøi numai o ræmæøiﬂæ a sa se
va întoarce; iar a nimicirea decretatæ va fi b plinæ de dreptate.
23 Cæci Domnul, Dumnezeul
oøtirilor va a aduce aceastæ distrugere hotærâtæ peste toatæ ﬂara.
24 De aceea, aøa a spus Domnul, Dumnezeul oøtirilor, o, poporul meu, care træieøti în Sion,
nu te teme de asirian; el te va
lovi cu un bæﬂ øi va ridica bâta
împotriva ta, la a fel ca în Egipt.
25 Cæci dupæ un timp scurt,
mânia Mea va înceta øi furia
18a i.e. Asiria va
dispærea complet.
19a i.e. Ræmæøiﬂele
armatei asiriene.
20 a i.e. În zilele din urmæ.
b Amos 9:8–9.
c i.e. Nu vor
depinde de.
21a Isa. 11:11–12.
22a D&L 63:34.
gs Lume—Sfârøitul
lumii.

Mea va fi potolitæ de distrugerea lor.
26 Iar Domnul oøtirilor va aﬂâﬂa o pacoste pentru el, tot aøa
cum a fæcut-o în mæcelul lui
a
Madian la Muntele Orebului;
øi aøa cum toiagul Lui a fost
ridicat asupra mærii, tot aøa îl
va ridica El, ca în Egipt.
27 Øi se va întâmpla în acea zi,
cæ a povara lui va fi luatæ de pe
umerii tæi, iar jugul lui va fi
luat de pe gâtul tæu, iar jugul
va fi distrus din cauza b ungerii.
28 a El a venit la Aiat, a trecut
prin Migron, iar la Micmaø El
øi-a læsat boccelele.
29 Ei au trecut peste trecætoare
øi au poposit la Gheba; Ramat se
teme; Ghibea a lui Saul a fugit.
30 Ridicæ-ﬂi glasul, o, tu fiicæ a
lui Galim; fæ ca Laiø sæ audæ
aceasta, o, særmane Anatot.
31 Madmena a fost îndepærtat;
locuitorii Ghebimului se adunæ
ca sæ fugæ.
32 Pentru ziua aceea va ræmâne
el la Nob; cu mâna va face un
semn ameninﬂætor cætre muntele
fiicei lui Sion, cætre dealul Ierusalimului.
33 Iatæ, Domnul, Domnul oøtirilor va rupe creanga cu spaimæ; iar cele mai a înalte vor fi

b i.e. Chiar atunci când
b gs (cel) Uns.
vine pedeapsa,
28a i.e. Avansarea
existæ milæ.
armatelor asiriene
23a i.e. Va cauza
cætre Ierusalim este
distrugerea
indicatæ; apoi
hotærâtæ.
(versetele 33–34)
24a i.e. Aøa cum au
acﬂiunea Domnului
fæcut egiptenii
împotriva lor este
mai înainte.
descrisæ la figurat.
26a Gen. 25:1–2;
33a Hel. 4:12–13.
Jud. 7:25.
27a Isa. 14:25.
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doborâte; iar cei înfumuraﬂi
vor fi umiliﬂi.
34 Øi El va tæia cu toporul desiøurile pædurilor, iar Libanul va
cædea de mâna Celui Puternic.
CAPITOLUL 21
Tulpina lui Isai (Hristos) va judeca
cu dreptate — Cunoaøterea lui
Dumnezeu va cuprinde pæmântul
în Mileniu — Domnul va ridica
un steag øi va aduna Israelul —
Comparæ cu Isaia 11. Circa 559–
545 î.H.
Øi va ieøi o a creangæ din b tulpina
lui c Isai, iar o ramuræ va creøte
din rædæcinile lui.
2 Iar a Spiritul Domnului va fi
asupra lui, spiritul înﬂelepciunii
øi înﬂelegerii, spiritul sfatului øi
puterii, spiritul cunoaøterii øi
al fricii de Domnul.
3 Øi-l va face sæ înﬂeleagæ
repede frica de Domnul; øi nu va
a
judeca dupæ ceea ce ochii sæi
au væzut øi nu va acuza dupæ
ceea ce urechile sale au auzit.
4 Ci cu a dreptate îl va judeca
pe cel særac øi cu justeﬂe îl va
b
acuza pe cel c nenorocit al pæmântului; øi El va lovi pæmântul
cu toiagul buzelor Sale, iar cu
ræsuflarea buzelor Sale îl va
ucide pe cei ræi.
21 1a D&L 113:3–4.
b D&L 113:1–2.
c Isai este tatæl lui
David; se face
referinﬂæ la arborele
genealogic al regelui
David din care se
trage pânæ la urmæ
Isus. Mica 5:2;
Evr. 7:14.
gs Isai.

5 Øi dreptatea va fi brâul coapselor Sale øi credinﬂa va fi brâul
a
domniei Lui.
6 Iar lupul va træi împreunæ cu
mielul øi leopardul se va întinde
alæturi de ied; viﬂelul, puiul
de leu øi vitele îngræøate vor
fi împreunæ øi le va mâna un
copilaø.
7 Øi vaca øi ursul vor paøte;
puii lor vor sta împreunæ; iar
leul va mânca paie la fel ca øi
boul.
8 Øi pruncul de ﬂâﬂæ se va juca
la gaura a viperii, iar copilul
înﬂærcat va pune mâna pe culcuøul b øarpelui.
9 Ei a nu vor lovi øi nici distruge
în tot muntele Meu sfânt, cæci
pæmântul va fi plin de b cunoaøterea Domnului, tot aøa cum
apele acoperæ marea.
10 Øi în a ziua aceea o b rædæcinæ
a lui Isai se va înælﬂa ca un steag
al poporului; pe c acesta Îl vor
cæuta d neamurile; iar locul pæstrat de El pentru credincioøi va
fi glorios.
11 Øi se va întâmpla în ziua
aceea cæ Domnul Îøi va întinde
iaræøi mâna pentru a a doua oaræ
ca sæ redobândeascæ ræmæøiﬂa
poporului Sæu din Asiria øi din
Egipt øi din Patros øi din Cuø
øi din Elam øi din Øinear, øi din
Hamat øi din insulele mærii.

2 a Isa. 61:1–3.
3 a Ioan 7:24.
4 a Ps. 72:2–4;
Mosia 29:12.
b ebr Alege.
c gs Blând, blândeﬂe.
5 a sau Talie.
8 a Un øarpe mic
veninos din Egipt.
b Un alt øarpe
veninos.

9 a Isa. 2:4.
gs Mileniu.
b D&L 101:32–33;
130:9.
10a i.e. În zilele din
urmæ. JS—I 1:40.
b Rom. 15:12;
D&L 113:5–6.
c sau cætre El.
d D&L 45:9–10.
11a 2 Ne. 6:14; 25:17; 29:1.

2 Nefi 21:12–22:6
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12 Øi El va ridica un a steag
pentru naﬂiuni øi-i va aduna pe
cei b alungaﬂi ai lui Israel øi va
c
aduna laolaltæ pe cei împræøtiaﬂi
ai lui Iuda din cele patru colﬂuri
ale pæmântului.
13 De asemenea, a invidia Efraimului va dispærea, iar duømanii
Iudeii vor fi alungaﬂi; Efraim
nu va b invidia pe c Iuda, iar Iuda
nu va lovi pe Efraim.
14 Ci ei vor a zbura cætre apus
pe umerii Filistenilor; împreunæ
îi vor jefui pe cei din ræsærit,
øi-øi vor pune mâinile asupra
Edomului øi Moabului; øi copiii
lui Amon li se vor supune lor.
15 Øi Domnul va a distruge cu
totul limba Mærii Egiptene; øi
cu vântul Lui cel puternic El Îøi
va ridica mâna deasupra râului
øi îl va împærﬂi pe acesta în øapte
pârâuri øi-i va face pe oameni
sæ treacæ peste el færæ sæ-øi ude
încælﬂæmintea.
16 Øi va fi o cale a largæ pentru
cei ræmaøi din poporul Lui, ræmaøi din Asiria, tot aøa cum a
fost pentru cei din Israel, în ziua
în care a ieøit din ﬂara Egiptului.

Øi în ziua aceea tu vei spune: O,
Doamne, te voi læuda pe Tine;
cu toate cæ ai fost mânios pe
mine, mânia Ta a slæbit, iar Tu
m-ai alinat.
2 Iatæ, Dumnezeu este salvarea
mea; Eu ma voi avea a încrede øi
nu mæ voi teme; cæci Domnul
b
Iehova este tæria mea øi cântarea mea; El mi-a devenit
salvarea.
3 De aceea, cu bucurie veﬂi
scoate voi a apæ din fântânile
salværii.
4 Øi în ziua aceea veﬂi spune:
a
Læudaﬂi-L pe Domnul, strigaﬂi
numele Lui, vestiﬂi lucrærile
Lui printre oameni, aminﬂiﬂi cæ
numele Lui este preamærit.
5 a Cântaﬂi pentru Domnul;
cæci El a fæcut lucruri minunate;
aceasta este øtiut peste tot pæmântul.
6 a Strigaﬂi øi bucuraﬂi-væ, voi
locuitori ai Sionului; cæci mare
este Cel Sfânt al lui Israel în
mijlocul vostru.

CAPITOLUL 22

CAPITOLUL 23

În ziua milenaræ, toﬂi oamenii Îl

Distrugerea Babilonului este un tip

12a gs Steag.
b 3 Ne. 15:15; 16:1–4.
c Neemia 1:9;
1 Ne. 22:10–12;
D&L 45:24–25.
gs Israel—Adunarea
lui Israel.
13a Ier. 3:18.
b Triburile conduse de
Iuda øi Efraim au
fost adversare de-a
lungul istoriei (vezi

vor læuda pe Domnul—El va locui
printre ei — Comparæ cu Isaia 12.
Circa 559–545 î.H.

evenimentele din 1
Regi 12:16-20). În
zilele din urmæ
aceastæ duømænie
va dispare.
Ezec. 37:16–22.
gs Invidie.
c gs Iuda.
14a i.e. Ei vor ataca
pantele din vest care
erau teritoriul
filistenilor.

15a Zah. 10:11.
16a Isa. 35:8;
D&L 133:27.
22 2a Mosia 4:6;
Hel. 12:1.
b Ex. 15:2; Ps. 83:18.
gs Iehova.
3 a gs Apæ vie.
4 a gs Recunoscætor,
recunoøtinﬂæ.
5 a D&L 136:28.
6 a Isa. 54:1; ﬁef. 3:14.
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de distrugere ca la cea de-a Doua
Venire — Aceasta va fi o zi de
mânie øi ræzbunare — Babilonul
(lumea) va cædea pentru totdeauna
— Comparæ cu Isaia 13. Circa
559–545 î.H.
a
Povara b Babilonului pe care
Isaia, fiul lui Amoﬂ, a væzut-o.
2 Ridicaﬂi un a steag pe muntele
cel înalt; ridicaﬂi-væ glasurile
cætre ei, b faceﬂi semne cu mâna
ca ei sæ treacæ prin porﬂile celor
nobili.
3 Eu le-am dat poruncæ celor
a
sfinﬂiﬂi ai Mei øi, de asemenea,
i-am chemat pe cei puternici ai
Mei, cæci mânia Mea nu este
asupra celor care se bucuræ în
mæreﬂia Mea.
4 Zgomotul mulﬂimii în munﬂi
este acela al unui popor numeros, un zgomot tumultuos al
a
împæræﬂiilor naﬂiunilor b adunate laolaltæ, Domnul oøtirilor
cerceteazæ oøtirile din luptæ.
5 Ele vin dintr-o ﬂaræ îndepærtatæ, din marginea cerului, da,
Domnul øi armele mâniei Sale ca
sæ distrugæ întreaga ﬂaræ.
6 Urlaﬂi, cæci ziua Domnului
este aproape; ea va veni ca o distrugere de la Cel Atotputernic.
7 De aceea, toate braﬂele vor fi
slæbite, iar inima fiecærui om se
va topi;
8 Øi ei vor fi înspæimântaﬂi.

23 1a i.e. mesaj despre
judecata de apoi.
b Distrugerea istoricæ
a Babilonului
pæcætos, profeﬂitæ de
Isaia în versetele 13
øi 14, este un exemplu
tipic al distrugerii
finale a întregii
omeniri pæcætoase.

2a
b
3a
4a
b
9a

Chinuri øi dureri îi vor cuprinde;
ei se vor uita unul la altul uimiﬂi;
feﬂele lor vor fi ca flæcærile.
9 Iatæ, ziua Domnului vine cu
cruzime, cu mânie øi supærare
cruntæ ca sæ lase ﬂara pustiitæ;
øi El va a distruge pe pæcætoøii
de acolo.
10 Cæci stelele cerului øi constelaﬂiile lui nu vor lumina; a soarele
va fi întunecat în drumul lui,
iar luna nu va læsa lumina ei sæ
stræluceasæ.
11 Iar Eu voi a pedepsi lumea
din cauza ræutæﬂii, iar pe cei pæcætoøi din cauza nedreptæﬂii lor;
Eu voi face ca înfumurarea celor
b
mândri sæ se termine øi voi supune îngâmfarea celor tirani.
12 Eu voi face a omul mai preﬂios decât aurul fin; chiar mai
preﬂios decât lingoul de aur din
Ofir.
13 De aceea, Eu voi cutremura
cerurile, iar pæmântul se va
a
muta din loc în furia Domnului oøtirilor øi în ziua mâniei
Lui aprinse.
14 Øi va fi ca o a cæprioaræ fugæritæ øi ca o oaie pe care nici un
om nu o pæzeøte; fiecare om se
va întoarce la poporul sæu øi va
fugi în ﬂara sa.
15 Fiecare dintre cei mândri
va fi stræpuns; da, øi oricine s-a
unit cu cel pæcætos va cædea de
sabie.

D&L 133:5, 7, 14.
gs Babel, Babilon.
sau Steag.
gs Steag.
i.e. Fluturaﬂi mâna,
semnalizaﬂi.
i.e. Sfinﬂii.
Zah. 14:2–3.
Zah. 12:3.
gs Pæmânt—

10a
11a
b
12a
13a
14a

Curæﬂirea
pæmântului.
gs Lume—Sfârøitul
lumii.
Mal. 4:1.
D&L 64:24.
Isa. 4:1–4.
gs Pæmânt—Starea
finalæ a pæmântului.
sau Cerb urmærit.

2 Nefi 23:16–24:6
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16 Copiii lor, de asemenea,
vor fi ciopârﬂiﬂi în bucæﬂi în
faﬂa ochilor lor; casele lor vor
fi jefuite øi nevestele lor vor fi
siluite.
17 Iatæ, Eu îi voi aﬂâﬂa împotriva lor pe Mezi, care nu vor fi
interesaﬂi în argint øi aur øi nici
nu se vor bucura de acestea.
18 Arcurile lor, de asemenea,
îi vor ciopârﬂi pe tinerii lor în
bucæﬂele; øi ei nu vor avea nici o
milæ de rodul pântecelui; ochii
lor nu-i vor cruﬂa pe copii.
19 Øi Babilonul, slava împæræﬂiilor, a frumuseﬂea desævârøirii Haldeii, va fi la fel ca
atunci când Dumnezeu a distrus
b
Sodoma øi Gomora.
20 El nu va mai fi a locuit niciodatæ øi nici nu va mai fi locuit
generaﬂie dupæ generaﬂie; nici
arabul nu-øi va instala cortul
acolo; nici pæstorul nu-øi va face
coliba acolo.
21 Dar animalele a sælbatice ale
deøertului vor træi acolo; iar
casele lor vor fi pline de jivine;
øi bufniﬂele vor træi acolo øi
b
satirii vor dansa acolo.
22 Iar animalele sælbatice ale
insulelor vor urla în a casele lor
pustii øi b balaurii în palatele lor
frumoase; øi timpul lui este
aproape sæ vinæ, iar ziua lui nu
va fi prelungitæ. Cæci Eu îl voi
distruge în grabæ; da, cæci Eu
voi fi milos cu poporul Meu,
dar cei pæcætoøi vor pieri.
19a i.e. Inutilitatea.
b Gen. 19:24–25;
Deut. 29:23;
2 Ne. 13:9.
20a Ier. 50:3, 39–40.
21a Isa. 34:14–15.
b ebr ﬁapi sau

CAPITOLUL 24
Israelul va fi adunat øi se va bucura
de odihna milenaræ—Lucifer a fost
alungat din cer din cauza ræzvrætirii lui—Israelul va triumfa peste
Babilon (lume)—Comparæ cu Isaia
14. Circa 559–545 î.H.
Cæci Domnul va avea milæ de
Iacov øi încæ îl va a alege pe Israel,
øi-i va aøeza pe ei în ﬂara lor; iar
b
stræinii vor fi uniﬂi cu ei øi ei
se vor alætura casei lui Iacov.
2 Iar a poporul îi va lua øi-i va
aduce la locul lor; da, de departe, din marginile pæmântului;
øi ei se vor întoarce la b pæmânturile lor fægæduite. Iar casa lui
Israel îi va stæpâni, iar ﬂara
Domnului va fi a c slujitorilor øi
a slujnicilor; øi ei îi vor lua
robi pe cei sub care ei au fost
robi; øi vor domni peste cei care
i-au asuprit.
3 Øi se va întâmpla în ziua aceea, cæ Domnul îﬂi va a da odihnæ,
de supærare øi fricæ, øi de robia
grea în care ai fost fæcut sæ fii
slujitor.
4 Øi se va întâmpla în ziua
aceea cæ vei rosti aceastæ zicalæ
împotriva regelui a Babilonului
øi vei zice: Priveøte cum asupritorul a încetat sæ mai asupreascæ, oraøul de aur nu mai este!
5 Domnul a rupt nuiaua celor
pæcætoøi, sceptrele domnitorilor.
6 Cel care a lovit poporul la

Demoni.
22a ebr Palate.
b ebr (poate) Øacali
sau câini sælbatici.
24 1a Zah. 1:17.
b Isa. 60:3–5, 10.
2 a i.e. Alte neamuri vor

ajuta Israelul.
b gs Pæmântul
fægæduinﬂei.
c Isa. 60:14.
3 a Ios. 1:13;
D&L 84:24.
4 a gs Babel, Babilon.

113

2 Nefi 24:7–20

mânie cu lovituri færæ rægaz, cel
care a domnit cu mânie peste
naﬂiuni este persecutat øi nimeni
nu împiedicæ aceasta.
7 Întregul pæmânt se aflæ în
odihnæ øi e liniøtit; oamenii izbucnesc în a cântece.
8 Da, a chiparoøii se bucuræ
de tine, ca øi cedrii din Liban,
zicând: De când ai fost b învins,
nici un c tæietor n-a venit ca sæ
ne doboare.
9 a Iadul din adâncuri e pus în
miøcare pentru tine, ca sæ te
întâmpine la venirea ta; el îøi
trezeøte b morﬂii pentru tine,
chiar pe toﬂi dregætorii pæmântului; el a sculat din tronurile
lor pe toﬂi regii naﬂiunilor.
10 Toﬂi vor glæsui øi væ vor
spune: Øi voi aﬂi devenit slabi
ca øi noi? Aﬂi devenit øi voi asemeni nouæ?
11 Îngâmfarea ta a fost coborâtæ în mormânt; zgomotul
læutelor tale nu se aude; viermele este întins ca un aøternut
sub tine øi viermii te acoperæ.
12 a Cum ai cæzut din cer, o,
b
Lucifer, fiul zorilor! Tu eøti
doborât la pæmânt, tu, care ai
slæbit naﬂiunile!
13 Cæci tu ﬂi-ai spus în inima
ta: a Mæ voi ridica la cer, îmi
7a
8a
b
c

Isa. 55:12.
ebr Conifer.
i.e. Omorât
ebr Tæietorul (de
copaci) nu a venit
împotriva noastræ.
9 a gs Iad.
b i.e. Spiritele færæ
trupuri.
12a D&L 76:26.
b ebr Luceafær, fiul
zorilor.

voi înælﬂa tronul meu deasupra
stelelor lui Dumnezeu øi voi sta
pe muntele adunærii, în partea
dinspre b miazænoapte;
14 Eu mæ voi urca deasupra
înælﬂimii norilor; voi fi la fel ca
Cel Prea Înalt.
15 Totuøi, vei fi aruncat în
adâncul iadului, la marginile
a
hæului.
16 Cei care te vor vedea vor
privi cu ochi a neîncrezætori cætre
tine te vor øi vor spune: Este
acesta omul care a fæcut pæmântul sæ tremure, cel care a clætinat
împæræﬂiile?
17 Øi a fæcut pæmântul ca un
pustiu øi a distrus oraøele lui øi
nu a deschis casa prizonierilor
sæi?
18 Toﬂi regii naﬂiunilor, da, ei
toﬂi, se odihnesc în slavæ, fiecare
dintre ei în propria a sa casæ.
19 Dar tu eøti aruncat afaræ
din mormântul tæu ca o ramuræ
a
odioasæ, ca o ræmæøiﬂæ a celor
uciøi, stræpunøi cu sabia, care
cad jos pânæ la b stâncile hæului;
ca un stârv cælcat în picioare.
20 Tu nu te vei uni cu ei în
mormânt pentru cæ tu ai distrus
ﬂara ta øi ai ucis poporul tæu;
a
seminﬂia celor b ræufæcætori nu
va fi vestitæ niciodatæ.

Conducætorul lumii
pæcætoase
(Babilonul) este
asemænat cu Lucifer,
conducætorul tuturor
celor pæcætoøi.
13a Moise 4:1–4.
b i.e. Locul unde
locuiau zeii conform
credinﬂei
babilonienilor.
Ps. 48:2.

15a 1 Ne. 14:3.
16a ebr Pieziø øi vor face
reflecﬂii asupra ta.
18a i.e. În mormântul
familiei sale.
19a i.e. O ramuræ
neacceptatæ, tæiatæ øi
aruncatæ.
b i.e. Chiar pânæ la
fund.
20a Ps. 21:10–11; 37:28.
b gs Ræutate, ræu.

2 Nefi 24:21–32
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21 Pregæteøte mæcelærirea copiilor sæi pentru a nedreptæﬂile
stræmoøilor lor, pentru ca ei sæ
nu se scoale, nici sæ stæpâneascæ
pæmântul øi nici sæ umple faﬂa
pæmântului cu oraøe.
22 Cæci Eu mæ voi ridica împotriva lor, a spus Domnul oøtirilor, øi voi alunga din Babilon
a
numele øi ræmæøiﬂa, fiu øi b nepot, a spus Domnul.
23 Eu, de asemenea, îl voi face
a
læcaøul stârcului de noapte øi
o mlaøtinæ; øi îl voi mætura
cu b mætura distrugerii, a spus
Domnul oøtirilor.
24 Domnul oøtirilor a jurat, zicând: Cu siguranﬂæ, aøa cum am
gândit, aøa se va întâmpla; øi aøa
cum Eu am hotærât, aøa va fi —
25 Øi anume, îl voi aduce pe
a
Asirian în ﬂara Mea øi-l voi cælca
în picioare în munﬂii b Mei; øi
apoi c jugul lui se va îndepærta
de ei, iar povara lor va fi îndepærtatæ de pe umerii lor.
26 Acesta este planul pentru
întregul pæmânt; øi aceasta este
mâna care este întinsæ peste
a
toate naﬂiunile.
27 Cæci Domnul oøtirilor a hotærât; øi cine va împiedica asta?
Iar mâna Lui este întinsæ øi cine
se poate împotrivi?
28 Aceastæ povaræ a fost datæ
în a anul morﬂii regelui bAhaz.
21a
22a
b
23a
b
25a

Ex. 20:5.
Prov. 10:7.
Iov 18:19.
Isa. 34:11–15.
sau Târnul.
Subiectul se schimbæ
la atacul Asiriei øi
cæderea Iudeeii,
701 î.H. (versetele
24–27).
2 Regi 19:32–37;

29 Nu te bucura, tu, întreagæ
Palestinæ, cæ toiagul celui care
te-a lovit este rupt; cæci din
rædæcina øarpelui se va ivi un
bazilic, iar rodul lui va fi un
groaznic øarpe zburætor.
30 Iar primul-næscut al celui
særac se va hræni øi cei în nevoie se vor aøeza în siguranﬂæ; øi
Eu voi ucide rædæcina ta cu foamete, iar ea va ucide ræmæøiﬂa ta.
31 Gemi, o, poartæ; plângi, o,
cetate; tu, întreagæ Palestinæ, eøti
pierdutæ; cæci un fum va veni
din miazænoapte øi nimeni nu
va fi singur în timpul lui dinainte hotærât.
32 Ce vor ræspunde atunci trimiøii naﬂiunilor? Cæ Domnul a
întemeiat a Sionul øi cæ cei b særaci
ai poporului Sæu se vor c încrede
în el.
CAPITOLUL 25
Nefi se bucuræ de claritate—Profeﬂiile lui Isaia vor fi înﬂelese în ultimele zile—Iudeii se vor întoarce
din Babilon, Îl vor ræstigni pe
Mesia øi vor fi împræøtiaﬂi øi persecutaﬂi — Ei vor fi restauraﬂi atunci
când vor crede în Mesia — El va
veni pentru prima datæ dupæ
øase sute de ani de la plecarea lui
Lehi din Ierusalim — Nefiﬂii ﬂin

Isa. 37:33–38.
b i.e. Munﬂii din
Iudeea øi din Israel.
c Isa. 10:27.
26a i.e. Pânæ la urmæ
toate neamurile
lumii vor fi
ræsturnate.
28a i.e. Aproximativ în
anul 720 î.H., aceastæ
povaræ sau pierzanie

b
32a
b
c

a fost profeﬂitæ
filistenilor, în timp
ce iudeii vor fi în
siguranﬂæ.
2 Regi 16:20.
gs Sion.
ﬁef. 3:12.
sau vor cæuta
refugiu în el.
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legea lui Moise øi cred în Hristos,
care este Cel Sfânt al lui Israel.
Circa 559–545 î.H.
Acum eu, Nefi, spun ceva despre cuvintele pe care le-am
scris, care au fost spuse de gura
lui Isaia. Cæci iatæ, Isaia a spus
multe lucruri care erau a greu de
înﬂeles pentru mulﬂi din poporul
meu; cæci ei nu øtiu despre felul
profeﬂiei iudeilor.
2 Cæci eu, Nefi, nu i-am învæﬂat
multe lucruri despre felul Iudeilor; cæci a lucrærile lor erau lucrærile întunericului, iar faptele
lor erau faptele lucrurilor abominabile.
3 Prin urmare, scriu pentru poporul meu, pentru toﬂi cei care
vor primi în posteritate aceste
lucruri pe care le scriu, pentru ca
ei sæ poatæ cunoaøte judecæﬂile
lui Dumnezeu øi cæ ele vor veni
asupra tuturor naﬂiunilor, dupæ
cuvântul pe care El l-a spus.
4 Prin urmare, ascultæ, o, poporul meu, care eøti din casa lui
Israel, øi apleacæ-ﬂi urechea cætre
cuvintele mele; cæci, pentru cæ
vorbele lui Isaia nu sunt clare
pentru tine, ele sunt totuøi clare
pentru toﬂi cei care sunt umpluﬂi
de a spiritul b profeﬂiei. Dar eu îﬂi
dau o profeﬂie dupæ spiritul care
este în mine; prin urmare, voi
profeﬂi dupæ c claritatea care a
fost cu mine încæ din timpul
când am plecat din Ierusalim
25 1a 2 Ne. 25:5–6.
2 a 2 Regi 17:13–20.
4 a gs Duhul Sfânt.
b gs Profeﬂie,
(a) profeﬂi.
c 2 Ne. 31:3; 33:5–6;
Iacov 4:13.

cu tatæl meu; cæci iatæ, sufletul
meu se bucuræ de claritate pentru poporul meu, pentru cæ ei
pot sæ înveﬂe.
5 Da, øi sufletul meu se bucuræ
de cuvintele lui a Isaia, cæci am
plecat din Ierusalim, iar ochii
mei au væzut lucrurile b iudeilor,
iar eu øtiu cæ iudeii înﬂeleg lucrurile profeﬂilor; øi nu este nici
un alt popor care înﬂelege lucrurile care au fost spuse iudeilor
tot atât de bine ca ei înøiøi,
decât dacæ sunt învæﬂaﬂi dupæ
felul lucrurilor iudeilor.
6 Cæci iatæ, eu, Nefi, nu i-am
învæﬂat pe copiii mei dupæ felul
lucrurilor iudeilor; dar iatæ, eu
însumi am locuit la Ierusalim,
prin urmare, cunosc împrejurimile lui; øi am pomenit copiilor
mei despre judecæﬂile lui Dumnezeu care s-au a înfæptuit printre iudei, copiilor mei, în acord
cu ceea ce Isaia a spus; øi eu nu
le scriu.
7 Dar iatæ, îmi continui profeﬂia
potrivit a claritæﬂii mele; în care
øtiu cæ nimeni nu poate greøi;
totuøi, în zilele când profeﬂiile
lui Isaia se vor împlini, oamenii
vor øti cu siguranﬂæ la timpul
când acestea se vor întâmpla.
8 Prin urmare, ele sunt de a preﬂ
pentru copiii oamenilor, iar cel
care crede cæ nu sunt, lui îi voi
vorbi în special; dar voi limita
cuvintele mele la poporul b meu;
cæci øtiu cæ vor fi de mare preﬂ

5 a 1 Ne. 19:23;
3 Ne. 23:1.
b gs Iudei.
6 a 2 Ne. 6:8;
Hel. 8:20–21.
7 a 2 Ne. 32:7;
Alma 13:23.

8 a gs Scripturi—
Valoarea
scripturilor.
b Enos 1:13–16;
Morm. 5:12–15;
D&L 3:16–20.

2 Nefi 25:9–16
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pentru el în c ultimele zile; cæci
în ziua aceea oamenii le vor
înﬂelege; prin urmare, pentru
binele lor le-am scris.
9 Øi la fel cum o generaﬂie a
fost a distrusæ printre iudei din
cauza nedreptæﬂii, tot aøa ei au
fost distruøi din generaﬂie în
generaﬂie dupæ nedreptæﬂile
lor; øi nimeni dintre ei nu a fost
distrus vreodatæ, decât dacæ aøa
le-a fost b prezis de cætre profeﬂii
Domnului.
10 Prin urmare, li s-a spus despre distrugerea care trebuia
sæ vinæ asupra lor imediat dupæ
ce tatæl meu pleca din Ierusalim; cu toate acestea, ei øi-au
împietrit inimile; øi dupæ profeﬂia mea, ei au fost a distruøi, în
afaræ de cei care sunt b duøi robi
în Babilon.
11 Øi acum vorbesc aceasta
datoritæ Spiritului care este în
mine. Øi cu toate cæ au fost duøi
departe, ei se vor întoarce øi vor
stæpâni pæmântul Ierusalimului;
prin urmare, vor fi a restauraﬂi
în ﬂara moøtenirii lor.
12 Dar iatæ, vor avea ræzboaie
øi zvonuri de ræzboaie; iar atunci
când va veni ziua când a Singurul Næscut al Tatælui va veni,
da, chiar Tatæl Cerului øi al
Pæmântului li se va aræta lor
în trup, iatæ, ei Îl vor respinge
din cauza nedreptæﬂilor lor øi
8 c gs Ultimele zile,
zilele din urmæ.
9 a Ier. 39:4–10;
Mat. 23:37–38.
b Amos 3:7; 1 Ne. 1:13.
10a 1 Ne. 7:13; 2 Ne. 6:8;
Omni 1:15;
Hel. 8:20–21.
b 2 Regi 24:14;

a împietririi inimilor lor øi a
încæpæﬂânærii lor.
13 Iatæ, ei Îl vor a ræstigni; øi
dupæ ce El va fi pus în b mormânt timp de c trei zile, El se va
d
scula din morﬂi, cu vindecarea
în aripile Sale; øi toﬂi cei care
vor crede în numele Sæu vor fi
salvaﬂi în Împæræﬂia lui Dumnezeu. Prin urmare, sufletul meu
se bucuræ sæ profeﬂeascæ despre
El, cæci am e væzut ziua Lui øi
inima mea preamæreøte numele
Lui Sfânt.
14 Øi iatæ, se va întâmpla cæ,
dupæ ce a Mesia se va ridica din
morﬂi øi se va aræta poporului
Sæu, în faﬂa atâtora câﬂi vor crede
în numele Lui, iatæ, Ierusalimul
va fi iaræøi b distrus; cæci vai
de cei care se luptæ împotriva
lui Dumnezeu øi a poporului
Bisericii Lui.
15 Prin urmare, a iudeii vor fi
b
împræøtiaﬂi printre toate naﬂiunile; da, øi, de asemenea, c Babilonul va fi distrus; prin urmare,
iudeii vor fi împræøtiaﬂi de alte
naﬂiuni.
16 Øi dupæ ce sunt împræøtiaﬂi øi Domnul Dumnezeu îi
pedepseøte prin alte naﬂiuni
timp de multe generaﬂii, da,
chiar din generaﬂie în generaﬂie
pânæ când ei vor fi convinøi sæ
creadæ în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, øi în ispæøire, care este

Ier. 52:3–16.
11a Ezra 1:1–4;
Ier. 24:5–7.
12a gs Singurul Næscut.
13a Luca 23:33.
b Ioan 19:41–42;
1 Ne. 19:10.
c Luca 24:6–7;
Mosia 3:10.

d gs Înviere.
e 1 Ne. 11:13–34.
14a gs Mesia.
b Luca 21:24;
JS—M 1:1–18.
15a gs Iudei.
b Neemia 1:8–9;
2 Ne. 10:6.
c gs Babel, Babilon.
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færæ de sfârøit pentru toatæ
omenirea — øi când acea zi va
veni ca ei sæ a creadæ în Hristos øi
sæ-L preaslæveascæ pe Tatæl în
numele Lui, cu inimi pure øi
mâini curate øi sæ nu mai aøtepte
venirea unui alt Mesia, atunci, la
timpul acela, va veni ziua când
va fi potrivit ca ei sæ creadæ
aceste lucruri.
17 Øi Domnul Îøi va întinde
iaræøi mâna Sa a doua oaræ, ca
sæ a aduca înapoi poporul Sæu
din starea lui de pierzanie øi
cædere. Prin urmare, El va face o
lucrare b minunatæ øi un miracol
pentru copiii oamenilor.
18 Prin urmare, El le va aduce
a
cuvintele Sale, cuvinte care îi
vor b judeca în ziua din urmæ,
cæci ele le vor fi date ca sæ-i
c
convingæ despre Mesia cel
adeværat, care a fost respins de
ei; øi ca sæ-i convingæ sæ nu mai
aøtepte venirea unui Mesia, cæci
nu va veni nici unul, decât dacæ
acesta va fi un Mesia d neadeværat care-i va înøela pe oameni;
cæci este un singur Mesia prezis
de profeﬂi øi acel Mesia este Cel
care va fi respins de iudei.
19 Cæci, dupæ cuvintele profeﬂilor, a Mesia va veni b øase sute de
ani dupæ ce tatæl meu a plecat
din Ierusalim; øi dupæ cuvintele
16a 2 Ne. 10:6–9; 30:7;
Morm. 5:14.
17a 2 Ne. 21:11–12; 29:1.
gs Restaurarea
Evangheliei.
b Isa. 29:14;
2 Ne. 27:26;
3 Ne. 28:31–33.
18a 2 Ne. 29:11–12;
33:11, 14–15.
b gs Judecatæ, ultima.
c 2 Ne. 26:12–13.

profeﬂilor øi, de asemenea, dupæ
cuvintele c îngerului lui Dumnezeu, numele Lui va fi Isus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
20 Øi acum, fraﬂii mei, am
vorbit limpede pentru ca voi sæ
nu greøiﬂi. Øi aøa cum Domnul
Dumnezeu træieøte, Cel care a
a
scos Israelul afaræ din Egipt
øi i-a dat lui Moise puterea sæ
b
vindece naﬂiunile dupæ ce ele
au fost muøcate de øerpii cei
veninoøi, dacæ ei îøi vor arunca
privirile cætre c øarpele care l-a
ridicat în faﬂa lor, øi care, de
asemenea, i-a dat lui putere sæ
loveascæ d stânca pentru ca din
ea sæ ﬂâøneascæ apæ; da, iatæ,
eu væ spun vouæ cæ, tot aøa cum
aceste lucruri sunt adeværate
øi aøa cum Domnul Dumnezeu
træieøte, nu este nici un alt
e
nume dat sub cer, decât dacæ
va fi Isus Hristos despre care
am vorbit, prin care omul poate
fi salvat.
21 Prin urmare, din aceastæ
cauzæ mi-a promis Domnul
Dumnezeu cæ aceste lucruri pe
care le a scriu vor fi ﬂinute øi
pæstrate øi transmise seminﬂiei
mele din generaﬂie în generaﬂie, pentru ca promisiunea
fæcutæ lui Iosif sæ fie împlinitæ,
pentru ca seminﬂia lui sæ nu

d gs Antihrist.
19a gs Isus Hristos—
Profeﬂii despre
naøterea øi moartea
lui Isus Hristos.
b 1 Ne. 10:4;
3 Ne. 1:1, 13.
c 2 Ne. 10:3.
20a Ex. 3:7–10;
1 Ne. 17:24, 31; 19:10.
b Ioan 3:14;
1 Ne. 17:41.

c Num. 21:8–9;
Alma 33:19;
Hel. 8:14–15.
d Ex. 17:6;
Num. 20:11;
1 Ne. 17:29; 20:21.
e Osea 13:4;
Fapte 4:10–12;
Mosia 5:8;
Moise 6:52.
gs Salvator.
21a 2 Ne. 27:6–14.

2 Nefi 25:22–29
b

piaræ niciodatæ atâta timp cât
pæmântul va exista.
22 Prin urmare, aceste lucruri
vor trece din generaﬂie în generaﬂie, atât timp cât pæmântul va
exista; øi ele vor fi transmise
dupæ voinﬂa øi plæcerea lui
Dumnezeu; iar naﬂiunile care
le vor avea vor fi a judecate dupæ
cuvintele care sunt scrise.
23 Cæci noi lucræm cu sârguinﬂæ
ca sæ scriem, ca sæ-i a convingem
pe copiii noøtri, precum øi pe
fraﬂii noøtri sæ creadæ în Hristos
øi sæ se împace cu Dumnezeu;
cæci noi øtim cæ, dupæ ce am
b
fæcut tot posibilul, numai prin
c
har suntem salvaﬂi.
24 Øi, cu toate cæ noi credem
în Hristos, a pæstræm legea lui
Moise øi Îl aøteptæm neclintiﬂi
pe Hristos, pânæ ce legea va fi
împlinitæ.
25 Cæci, în scopul acesta a fost
datæ a legea; prin urmare, legea
a devenit b moartæ pentru noi,
iar noi suntem fæcuﬂi vii prin
Hristos datoritæ credinﬂei noastre; totuøi pæstræm legea datoritæ
poruncilor.
26 Øi noi avorbim despre
Hristos, ne bucuræm în Hristos,
predicæm despre Hristos, b profeﬂim despre Hristos øi scriem
dupæ profeﬂiile noastre pentru
ca sæ øtie c copiii noøtri la ce sursæ
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sæ se uite pentru d iertarea pæcatelor lor.
27 Prin urmare, noi vorbim
despre lege pentru ca sæ øtie copiii noøtri cæ legea este moartæ;
øi, øtiind cæ legea este moartæ,
sæ poatæ aøtepta acea viaﬂæ
care este datoritæ lui Hristos øi
sæ cunoascæ în ce scop a fost
datæ legea. Øi dupæ ce legea este
împlinitæ în Hristos, ei sæ nu
trebuiascæ sæ-øi împietreascæ
inimile împotriva Lui când legea
va trebui sæ fie desfiinﬂatæ.
28 Øi acum iatæ, poporul meu,
voi sunteﬂi un popor a încæpæﬂânat; prin urmare, am vorbit
limpede cætre voi ca sæ nu înﬂelegeﬂi greøit. Øi cuvintele pe care
le-am vorbit vor fi ca o b mærturie
împotriva voastræ; cæci ele sunt
suficiente ca sæ c înveﬂe pe orice
om calea cea dreaptæ; cæci calea
cea dreaptæ este sæ credeﬂi în
Hristos øi sæ nu-L tægæduiﬂi; cæci
dacæ-L tægæduiﬂi pe El, atunci
voi tægæduiﬂi, de asemenea, profeﬂii øi legea.
29 Øi acum iatæ, væ spun vouæ,
calea cea dreaptæ este sæ crezi în
Hristos øi sæ nu-L tægæduieøti pe
El; øi Hristos este Cel Sfânt al lui
Israel; prin urmare, voi trebuie
sæ væ plecaﬂi adânc în faﬂa Lui
øi sæ væ închinaﬂi Lui cu toatæ
a
puterea, mintea øi tæria voastræ,

21b Amos 5:15;
Mosia 13:32;
2 Ne. 3:16;
Alma 42:12–16;
Alma 46:24–27.
D&L 138:4.
22a 2 Ne. 29:11; 33:10–15;
gs Har.
3 Ne. 27:23–27.
24a Iacov 4:4–5.
23a gs Copil, copii.
25a gs Legea lui Moise.
b Iac. 2:14–26.
b Rom. 7:4–6.
gs Fapte.
26a Iacov 4:12;
c Rom. 3:23–24;
Iarom 1:11;
2 Ne. 2:4–10;
Mosia 3:13.

b Luca 10:23–24.
c gs Copil, copii.
d gs Iertarea pæcatelor.
28a Mosia 3:14.
b gs Mærturie.
c 2 Ne. 33:10.
29a Deut. 6:5;
Marcu 12:29–31.
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øi cu tot sufletul vostru; øi dacæ
veﬂi face toate acestea, nu veﬂi fi
alungaﬂi în nici un caz.
30 Øi în mæsura în care aceasta
va fi potrivit, va trebui sæ pæstraﬂi a ritualurile øi rânduielile
lui Dumnezeu pânæ când legea
care a fost datæ lui Moise se va
împlini.
CAPITOLUL 26
Hristos va sluji printre nefiﬂi —
Nefi prevede distrugerea poporului
sæu — Ei vor glæsui din ﬂærânæ —
Neamurile vor zidi biserici neadeværate øi combinaﬂii secrete —
Domnul le interzice oamenilor sæ
practice vicleøuguri preoﬂeøti.
Circa 559–545 î.H.
Øi dupæ ce Hristos se va a ridica
din morﬂi, El vi se va b aræta
vouæ, copiii mei, precum øi
vouæ, fraﬂii mei preaiubiﬂi;
iar cuvintele pe care El le va
vorbi cætre voi vor fi c legea pe
care voi va trebui s-o urmaﬂi.
2 Cæci iatæ, væ spun cæ eu am
væzut cæ multe generaﬂii vor
trece; øi vor fi multe ræzboaie øi
conflicte în poporul meu.
3 Øi dupæ ce Mesia va veni,
a
semne vor fi date poporului
meu despre b naøterea Lui, precum øi despre moartea øi învierea Lui; øi ziua aceea va fi mare
øi groaznicæ pentru cei pæcætoøi,
cæci ei vor pieri; øi ei pier pentru
cæ îi alungæ pe profeﬂi øi pe
30a gs Rânduieli.
26 1a 3 Ne. 11:1–12.
b 1 Ne. 11:7; 12:6.
c 3 Ne. 15:2–10.
3 a 1 Ne. 12:4–6.
gs Semn.

sfinﬂi øi îi lovesc cu pietre øi îi
ucid; prin urmare, strigætul c sângelui sfinﬂilor se va urca împotriva lor de la pæmânt pânæ
la Dumnezeu.
4 Prin urmare, ziua care va
veni îi va a arde pe toﬂi cei care
sunt mândri øi care pæcætuiesc,
spune Domnul oøtirilor, cæci ei
vor fi ca miriøtea.
5 Iar cei care-i ucid pe profeﬂi
øi pe sfinﬂi vor fi a înghiﬂiﬂi de
adâncurile pæmântului, spune
Domnul oøtirilor; øi b munﬂii îi
vor acoperi; øi vârtejurile de
vânt îi vor duce departe; øi
clædirile se vor præbuøi peste ei
øi-i vor sfærâma în bucæﬂele øi-i
vor mæcina pânæ când vor fi ca
pulberea.
6 Øi tunete øi træsnete øi cutremure de pæmânt øi tot felul
de distrugeri vor veni asupra
lor, cæci focul mâniei Domnului
se va aprinde împotriva lor, iar
ei vor fi ca miriøtea øi ziua
care va veni îi va mistui, a spus
Domnul oøtirilor.
7 O, câtæ durere øi suferinﬂæ
simte sufletul meu din cauza
pierderii celor uciøi din poporul
meu! Cæci eu, Nefi, am væzut
aceasta; øi aceasta aproape mæ
distruge pe mine în faﬂa Domnului; dar trebuie sæ-L implor
pe Dumnezeul meu: Cæile Tale
sunt a drepte.
8 Dar iatæ, cei drepﬂi vor asculta de cuvintele profeﬂilor øi nu
le vor distruge, ci vor aøtepta,

b gs Isus Hristos—
Profeﬂii despre
naøterea øi moartea
lui Isus Hristos.
c Gen. 4:10;
2 Ne. 28:10;

Morm. 8:27.
4 a 3 Ne. 8:14–24; 9:3, 9.
5 a 1 Ne. 19:11;
3 Ne. 10:14.
b 3 Ne. 8:10; 9:5–8.
7 a gs Dreptate.

2 Nefi 26:9–16
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neclintiﬂi în Hristos, semnele
care sunt date, în ciuda tuturor
a
persecuﬂiilor — iatæ, ei sunt cei
care b nu vor pieri.
9 Dar Fiul Dreptæﬂii li se va
a
aræta lor; øi El îi va b vindeca,
iar ei vor avea c pace cu El timp
de d trei generaﬂii; øi mulﬂi din cei
din a e patra generaﬂie vor muri
în dreptate.
10 Øi atunci când aceste lucruri
se vor întâmpla, o a distrugere
rapidæ va veni peste poporul
meu; cæci, în ciuda durerii sufletului meu, am væzut aceasta;
prin urmare øtiu cæ aceasta se va
întâmpla; øi ei se vând pe ei înøiøi pe degeaba; cæci, ca ræsplatæ
pentru mândria øi nebunia lor,
ei vor culege distrugere; cæci,
întrucât se vând diavolului øi
aleg lucrærile întunericului în
loc de cele ale luminii, ei trebuie
sæ se coboare în b iad.
11 Cæci Spiritul Domnului nu
se va a strædui mereu cu omul.
Øi atunci când Spiritul va înceta
sæ se stræduie cu omul, atunci o
distrugere rapidæ va veni øi
aceasta îmi va întrista sufletul.
12 Øi cum vorbeam despre
a
convingerea b iudeilor cæ Isus
este c Însuøi Hristos, tot aøa
trebuie ca øi neamurile sæ fie
convinse cæ Isus este Hristos,
Dumnezeul cel Veønic.
8 a gs (a) Persecuta,
persecuﬂie.
b 3 Ne. 10:12–13.
9 a 3 Ne. 11:8–15.
b 3 Ne. 17:7–9.
c 4 Ne. 1:1–4.
d 1 Ne. 12:11–12;
3 Ne. 27:30–32.
e Alma 45:10–12;
Hel. 13:9–10.

13 Øi cæ El se aratæ tuturor
celor care cred în El prin puterea
Duhului a Sfânt; da, în faﬂa fiecærei naﬂiuni, neam, limbæ øi popor, fæcând minuni, semne øi
miracole minunate pentru copiii
oamenilor, dupæ credinﬂa lor.
14 Dar iatæ, væ profeﬂesc despre
a
ultimele zile; despre zilele
când Domnul Dumnezeu va
b
înfæptui aceste lucruri pentru
copiii oamenilor.
15 Dupæ ce seminﬂia mea øi
seminﬂia fraﬂilor mei vor fi
rætæcit în necredinﬂæ øi vor fi
fost lovitæ de neamuri; da,
dupæ ce Domnul Dumnezeu îi
va împresura de jur împrejur
øi îi va asedia cu cete øi va
ridica fortæreﬂe împotriva lor;
øi dupæ ce ei vor fi fost doborâﬂi
în ﬂærânæ pânæ când ei nu
vor mai exista, totuøi cuvintele
celor drepﬂi vor fi scrise øi
rugæciunile celui credincios
vor fi auzite øi toﬂi cei care au
rætæcit în necredinﬂæ nu vor fi
uitaﬂi.
16 Cæci cei care vor fi distruøi
vor a vorbi cætre ei din pæmânt
øi glasul lor va ieøi de jos din
ﬂærânæ, iar glasul lor va fi asemeni unui spirit cunoscut; cæci
Domnul Dumnezeu îi va da
putere ca el sæ poatæ sæ øopteascæ despre ei, ca øi cum ar ieøi

10a Alma 45:9–14;
Morm. 8:1–9.
b gs Iad.
11a Eter 2:15.
12a 2 Ne. 25:18.
b 2 Ne. 30:7;
Morm. 5:14.
gs Iudei.
c Morm. 3:21.
13a gs Duhul Sfânt.

14a gs Ultimele zile,
zilele din urmæ.
b gs Restaurarea
Evangheliei.
16a Isa. 29:4;
Moro. 10:27;
Moise 7:62.
gs Cartea lui
Mormon.
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din pæmânt; iar glasul lor va
øopti din ﬂærânæ.
17 Cæci aøa a spus Domnul
Dumnezeu: Ei vor a scrie lucrurile care vor fi fæcute printre ei,
iar ele vor fi scrise øi pecetluite
într-o carte, iar cei care au rætæcit în necredinﬂæ nu le vor avea,
cæci ei b încearcæ sæ distrugæ
lucrurile lui Dumnezeu.
18 Prin urmare, aøa cum cei
care au fost distruøi au fost
distruøi repede; iar mulﬂimea
celor nelegiuiﬂi va fi ca a pleava
spulberatæ — da, aøa spune
Domnul Dumnezeu: aceasta
se va întâmpla într-o secundæ,
dintr-odatæ —
19 Øi se va întâmpla cæ cei care
au rætæcit în necredinﬂæ vor fi
a
loviﬂi de mâna neamurilor.
20 Iar neamurile s-au fælit în
a
mândria lor øi s-au b împiedicat
din cauza mærimii propriului
lor c obstacol, cæci au zidit multe
d
biserici; øi totuøi, ele renegæ
puterea øi minunile lui Dumnezeu øi predicæ înspre ei înøiøi
propria înﬂelepciune øi e învæﬂæturæ pentru ca sæ obﬂinæ câøtiguri øi sæ f paræ grozave în faﬂa
celor særaci.
21 Øi sunt multe biserici zidite
care duc la a invidie, discordie
øi ræutate.
22 Øi sunt, de asemenea, combinaﬂii a secrete, la fel ca øi în
17a
b
18a
19a

2 Ne. 29:12.
Enos 1:14.
Morm. 5:16–18.
3 Ne. 16:8–9;
20:27–28.
20a gs Mândrie.
b 1 Ne. 13:29, 34.
gs Apostazie.
c Ezec. 14:4.

timpurile din vechime, dupæ
combinaﬂiile diavolului, cæci el
este întemeietorul tuturor acestor lucruri; da, întemeietorul
crimelor øi lucrærilor întunericului; da, øi el îi conduce cu o
funie de in în jurul gâtului pânæ
când îi leagæ cu frânghii groase
pentru totdeauna.
23 Cæci iatæ, fraﬂii mei preaiubiﬂi, eu væ spun cæ Domnul
Dumnezeu nu lucreazæ în
întuneric.
24 El nu face nimic decât dacæ
este spre binele lumii; cæci El
a
iubeøte lumea, chiar într-atât,
încât Øi-a jertfit propria viaﬂæ
pentru ca sæ poatæ sæ-i tragæ pe
b
oameni la El. Prin urmare, nu
porunceøte la nimeni sæ nu ia
parte la salvarea Sa.
25 Iatæ, strigæ El la cineva,
zicând: Te depærtezi de Mine?
Iatæ, eu væ spun: Nu; dar El
spune: a Veniﬂi la Mine, voi, toate
marginile pæmântului, b cumpæraﬂi lapte øi miere færæ bani øi
færæ preﬂ.
26 Iatæ, a poruncit El cuiva ca
sæ plece din sinagogi sau din
locuri de rugæciune? Iatæ, væ
spun vouæ: Nu.
27 A poruncit El cuiva ca sæ nu
ia parte la a salvarea Sa? Iatæ, eu
væ spun vouæ: Nu; ci El a b oferit-o færæ platæ tuturor oamenilor; øi El a poruncit poporului

d 1 Ne. 14:10; 22:23;
Morm. 8:28.
e Morm. 9:7–8;
2 Ne. 9:28.
f Isa. 3:15;
2 Ne. 13:15.
21a gs Invidie.
22a gs Combinaﬂii
secrete.

24a Ioan 3:16.
b 3 Ne. 27:14–15.
25a Alma 5:33–35;
3 Ne. 9:13–14.
b Isa. 55:1–2.
27a gs Salvare.
b Ef. 2:8;
2 Ne. 25:23.
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Sæu ca sæ convingæ pe toﬂi
oamenii sæ se c pocæiascæ.
28 Iatæ, a poruncit Domnul
cuiva sæ nu ia parte la bunætatea
Sa? Iatæ, eu væ spun vouæ: Nu;
ci a toﬂi oamenii sunt privilegiaﬂi,
unul la fel ca altul øi nimeni nu
este oprit.
29 El porunceøte sæ nu fie nici
un fel de a vicleøuguri preoﬂeøti;
cæci iatæ, vicleøugurile preoﬂeøti
sunt acelea în care oamenii predicæ øi se prezintæ pe ei înøiøi ca
fiind lumina lumii, pentru ca sæ
capete câøtiguri øi b preamærire
de la lume; dar ei nu cautæ
bunæstarea Sionului.
30 Iatæ, Domnul a interzis lucrul acesta; prin urmare, Domnul Dumnezeu a dat o poruncæ,
cæ toﬂi oamenii trebuie sæ aibæ
a
caritate, cæci caritatea este
b
dragoste. Øi dacæ ei nu au caritate, ei nu sunt nimic. Prin urmare, dacæ au milostenie, nu vor
permite ca lucrætorii din Sion
sæ piaræ.
31 Dar lucrætorii din Sion
trebuie sæ lucreze pentru a Sion;
cæci dacæ vor lucra pentru
b
bani, vor pieri.
32 Øi iaræøi, Domnul Dumnezeu a a poruncit ca oamenii sæ nu
ucidæ; sæ nu mintæ; sæ nu fure;
sæ nu ia cuvântul Domnului
Dumnezeului lor în b deøert; sæ
nu invidieze; sæ nu fie ræi; sæ
nu se certe unul cu altul; sæ nu
preacurveascæ; øi sæ nu facæ
27c gs Pocæinﬂæ,
(a) se pocæi.
28a Rom. 2:11;
1 Ne. 17:33–35.
29a gs Vicleøug preoﬂesc.
b D&L 121:34–37.
30a Moro. 7:47–48.

nici unul din aceste lucruri;
cæci oricine le face va pieri.
33 Cæci nici una dintre aceste
nedreptæﬂi nu vine de la Domnul; cæci El face ceea ce este bine
pentru copiii oamenilor; øi El
nu face nimic, decât dacæ este
uøor de înﬂeles pentru copiii
oamenilor; øi El îi cheamæ pe
ei toﬂi sæ vinæ la El øi sæ ia
parte la bunætatea Sa; øi El nu
a
respinge pe nimeni dintre cei
care vin la El, negri øi albi,
sclavi øi liberi, bærbaﬂi øi femei;
øi El îøi aduce aminte de
b
pægâni; øi c toﬂi sunt egali în faﬂa lui Dumnezeu, atât iudeii,
cât øi neamurile.
CAPITOLUL 27
Întunericul øi apostazia vor cuprinde pæmântul în ultimele zile —
Cartea lui Mormon va ap ærea —
Trei martori vor depune mærturie
despre carte — Omul învæﬂat va
spune cæ nu poate citi cartea pecetluitæ — Domnul va face o lucrare
minunatæ øi un miracol — Comparaﬂi cu Isaia 29. Circa 559–545 î.H.
Dar iatæ, în a ultimele zile, sau
în zilele neamurilor — da, iatæ
toate popoarele neamurilor øi,
de asemenea, iudeii, cei care vor
veni în aceastæ ﬂaræ, precum
øi cei care vor fi în alte ﬂæri, da,
chiar în toate ﬂærile de pe pæmânt, iatæ, ei vor fi îmbætaﬂi de

gs Caritate.
b gs Dragoste.
31a gs Sion.
b Iacov 2:17–19;
D&L 11:7; 38:39.
32a gs Poruncile lui
Dumnezeu.

b
33a
b
c

gs Profanare.
Fapte 10:9–35, 44–45.
Alma 26:37.
Rom. 2:11;
1 Ne. 17:35.
27 1a gs Ultimele zile,
zilele din urmæ.
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nedreptate øi de tot felul de
lucruri abominabile —
2 Øi când ziua aceea va veni, ei
vor fi vizitaﬂi de cætre Domnul
oøtirilor cu tunete øi cutremur
de pæmânt, cu zgomot puternic
øi vijelie, cu furtunæ øi cu a flacæra unui foc mistuitor.
3 Øi toate a naﬂiunile care vor
b
lupta împotriva Sionului øi care
îl fac sæ sufere vor fi ca un vis,
ca o vedenie a nopﬂii; da, aceasta
va fi cu ei la fel ca øi cu cel
flæmând care viseazæ cæ mænâncæ, dar se trezeøte cu sufletul
gol; sau ca øi cel însetat care viseazæ cæ bea, dar se trezeøte færæ
putere øi cu sufletul jinduind;
da, chiar aøa va fi mulﬂimea
tuturor neamurilor care luptæ
împotriva Muntelui Sionului.
4 Cæci iatæ, voi toﬂi care faceﬂi
nedreptate, staﬂi øi întrebaﬂi-væ,
cæci veﬂi striga øi veﬂi plânge;
da, veﬂi fi beﬂi, dar nu de vin, væ
veﬂi clætina, dar nu din cauza
unei bæuturi tari.
5 Cæci iatæ, Domnul a turnat
peste voi spiritul unui somn
adânc. Cæci iatæ, voi v-aﬂi închis
ochii øi i-aﬂi respins pe profeﬂi;
iar pe conducætorii voøtri øi pe
væzætorii voøtri El i-a adæpostit
din cauza nedreptæﬂii voastre.
6 Øi se va întâmpla cæ Domnul
Dumnezeu a væ va aduce cuvintele unei b cærﬂi pecetluite øi ele
vor fi cuvintele celor care au
adormit.
2 a Isa. 24:6; 66:15–16;
Iacov 6:3; 3 Ne. 25:1.
3 a Isa. 29:7–8.
b 1 Ne. 22:14.
6 a Iarom 1:2;
Morm. 5:12–13.
b 2 Ne. 26:16–17; 29:12.

7a
b
c
8a

7 Øi iatæ, cartea va fi a pecetluitæ;
øi în carte va fi o b revelaﬂie de
la Dumnezeu, de la începutul
lumii pânæ la c sfârøitul ei.
8 Prin urmare, din cauza lucrurilor care sunt a pecetluite,
lucrurile care sunt pecetluite nu
vor fi b dezvæluite în ziua ticæloøiei øi a lucrurilor abominabile
ale oamenilor. Prin urmare, cartea va fi ﬂinutæ ascunsæ de ei.
9 Dar cartea va fi dezvæluitæ
unui a om, iar el va dezvælui cuvintele cærﬂii, care sunt cuvintele
celor care sunt adormiﬂi în ﬂærânæ, iar el va dezvælui aceste
cuvinte unui b alt om;
10 Dar cuvintele care sunt
pecetluite nu le va dezvælui øi
nu va dezvælui nici cartea. Cæci
cartea va fi pecetluitæ prin puterea lui Dumnezeu, iar revelaﬂia
care a fost pecetluitæ va fi pæstratæ în carte pânæ la timpul
ales de Domnul, când ele vor fi
scoase la luminæ; cæci iatæ, ele
dezvæluie toate lucrurile, de la
facerea lumii pânæ la sfârøitul ei.
11 Øi vine ziua când cuvintele
cærﬂii care au fost pecetluite vor
fi citite pe acoperiøurile caselor;
øi ele vor fi citite prin puterea
lui Hristos; øi toate lucrurile vor
fi a dezvæluite copiilor oamenilor, care au fost vreodatæ printre
copiii oamenilor øi care vor fi
întotdeauna, chiar pânæ la sfârøitul pæmântului.
12 Prin urmare, în ziua în care

gs Cartea lui
Mormon.
Isa. 29:11–12;
Eter 3:25–27; 4:4–7.
Mosia 8:19.
Eter 13:1–12.
Eter 5:1.

b 3 Ne. 26:9–12;
Eter 4:5–6.
9 a D&L 17:5–6.
b JS—I 1:64–65.
11a Luca 12:3;
Morm. 5:8;
D&L 121:26–31.
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cartea va fi dezvæluitæ omului
despre care am vorbit, cartea va
fi ascunsæ de ochii lumii pentru
ca ochii nimænui sæ nu o vadæ
decât dacæ a trei b martori o vor
vedea, prin puterea lui Dumnezeu, pe lângæ cel cæruia cartea
îi va fi dezvæluitæ; øi ei vor purta
mærturie despre adeværul cærﬂii
øi al lucrurilor din ea.
13 Øi nu este nimeni altul care
o va vedea, în afaræ de câﬂiva,
dupæ voinﬂa lui Dumnezeu,
pentru a depune mærturie despre cuvântul Lui copiilor
oamenilor; cæci Domnul Dumnezeu a zis despre cuvintele
celui credincios cæ trebuie sæ
vorbeascæ aøa ca øi cum ar fi
a
din morﬂi.
14 Prin urmare, Domnul Dumnezeu va începe sæ aducæ cuvintele cærﬂii; øi în gura atâtor
martori câﬂi va socoti El potrivit
va întemeia cuvântul Sæu; øi vai
de cel ce a respinge cuvântul lui
Dumnezeu!
15 Dar iatæ, se va întâmpla
cæ Domnul Dumnezeu va
spune celui cæruia El îi va
dezvælui cartea: Ia aceste
cuvinte care nu sunt pecetluite
øi dezvæluie-le altuia, pentru
ca acesta sæ le poatæ aræta celui
învæﬂat, zicând: Ia a citeøte, mæ
rog ﬂie. Iar cel învæﬂat va ræspunde: Aduceﬂi aici cartea øi
eu le voi citi.
16 Øi acum, din cauza slævii lumii øi pentru ca sæ capete a câøti12a 2 Ne. 11:3;
Eter 5:2–4;
D&L 5:11, 15; 17:1.
b Deut. 19:15.
13a 2 Ne. 3:19–20;

guri vor spune ei aceasta, iar
nu pentru slava lui Dumnezeu.
17 Iar omul va ræspunde: Nu
pot sæ aduc cartea, cæci este
pecetluitæ.
18 Atunci, învæﬂatul va ræspunde: Nu pot sæ o citesc.
19 Prin urmare, se va întâmpla
cæ Domnul Dumnezeu va dezvælui iaræøi cartea øi cuvintele
ei aceluia care nu este învæﬂat;
iar omul care nu este învæﬂat va
spune: Eu nu sunt învæﬂat.
20 Atunci, Domnul Dumnezeu
va spune cætre el: Cei învæﬂaﬂi
nu le vor citi, cæci le-au respins,
iar Eu pot sæ înfæptuiesc propria
Mea lucrare; prin urmare, tu
vei citi cuvintele pe care Eu ﬂi
le voi da.
21 Nu a atinge lucrurile care
sunt pecetluite, cæci Eu le voi
dezvælui la timpul ales de Mine;
cæci voi aræta copiilor oamenilor
cæ Eu sunt capabil sæ-Mi înfæptuiesc lucrarea.
22 Prin urmare, dupæ ce ai
citit cuvintele pe care Eu ﬂi le-am
poruncit øi ai obﬂinut a martorii
pe care Eu ﬂi i-am fægæduit, tu
va trebui sæ pecetluieøti iaræøi
cartea øi s-o ascunzi pentru
Mine, ca sæ pot pæstra cuvintele
pe care tu nu le-ai citit, pânæ
când Eu voi crede de cuviinﬂæ
în propria Mea înﬂelepciune sæ
dezvælui toate lucrurile copiilor
oamenilor.
23 Cæci iatæ, Eu sunt Dumnezeu; øi Eu sunt un Dumnezeu al

33:13–15;
Moro. 10:27.
14a 2 Ne. 28:29–30;
Eter 4:8.
15a Isa. 29:11–12;

JS—I 1:65.
16a gs Vicleøug preoﬂesc.
21a Eter 5:1.
22a gs Martori ai Cærﬂii
lui Mormon.
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a

miracolelor; øi Eu voi aræta
lumii cæ sunt b acelaøi ieri, astæzi
øi în vecii vecilor; øi Eu nu lucrez
printre copiii oamenilor decât
c
în funcﬂie de credinﬂa lor.
24 Øi iaræøi se va întâmpla cæ
Domnul va spune celui care
va citi cuvintele ce-i vor fi dezvæluite:
25 a În mæsura în care poporul
acesta se apropie de Mine cu
gura sa øi Mæ b cinsteøte cu
buzele sale, dar inima sa øi-o
îndepærteazæ de Mine øi frica
pe care o are de Mine este o
c
învæﬂæturæ omeneascæ.
26 De aceea, Eu voi continua
sæ fac o lucrare a minunatæ printre oamenii aceøtia, da, o lucrare b minunatæ øi un miracol, cæci
înﬂelepciunea înﬂelepﬂilor øi
învæﬂaﬂilor lor va pieri, iar înﬂelegerea celor pricepuﬂi se va
face nevæzutæ.
27 Øi a vai de cei care cautæ sæ-øi
ascundæ planurile de Domnul!
Øi lucrærile lor sunt în întuneric;
øi ei zic: Cine ne vede øi cine ne
øtie? Øi, de asemenea, ei zic:
Desigur, felul tæu de a întoarce
lucrurile cu susul în jos va fi
judecat ca øi b lutul olarului.
Dar iatæ, Eu le voi aræta, a spus
Domnul oøtirilor, cæ Eu cunosc
toate lucrærile lor. Cæci poate
lucrarea sæ spunæ despre cel
care a fæcut-o, nu m-a fæcut el?
Sau poate lucrul construit sæ
23a gs Minune.
b Evr. 13:8.
c Evr. 11;
Eter 12:7–22.
25a Isa. 29:13.
b Mat. 15:8.
c 2 Ne. 28:31.
26a 1 Ne. 22:8;

b
27a
b
29a

spunæ despre cel care l-a lucrat,
el nu are pricepere?
28 Dar iatæ, spune Domnul
oøtirilor: Eu voi aræta copiilor
oamenilor cæ a mai ræmas puﬂin
timp pânæ când Libanul va
fi transformat într-o grædinæ; øi
grædina va fi socotitæ ca o
pædure.
29 a Øi în ziua aceea surzii vor
auzi cuvintele cærﬂii, iar ochii
orbilor vor vedea, eliberaﬂi din
obscuritate øi din întuneric.
30 Øi cei a sfioøi, de asemenea,
vor creøte øi se vor b bucura datoritæ Domnului, iar særacii printre
oameni se vor veseli de Cel
Sfânt al lui Israel.
31 Cæci cu siguranﬂæ, aøa cum
Domnul træieøte, ei vor vedea
cæ cel a asupritor este nimicit,
iar cel batjocoritor este pierdut,
øi toﬂi cei care pândesc nelegiuirea vor fi alungaﬂi;
32 Øi cei care a osândesc un om
pentru un cuvânt øi întind o
capcanæ aceluia care-i înfruntæ
la b poartæ øi-l c înlæturæ pe cel
corect pentru un lucru de nimic.
33 De aceea, aøa vorbeøte Domnul care l-a mântuit pe Avraam
despre casa lui Iacov: De acum
încolo lui Iacov nu-i va mai fi
ruøine øi nici nu va mai pæli.
34 Dar atunci când el a vede
copiii lui, lucrarea mâinilor
Mele, în mijlocul lui, Îmi vor
sfinﬂi numele øi-L vor sfinﬂi pe

2 Ne. 29:1–2.
gs Restaurarea
Evangheliei.
Isa. 29:14;
2 Ne. 25:17.
Isa. 29:15.
Ier. 18:6.
Isa. 29:18.

30a
b
31a
32a
b
c
34a

gs Blând, blândeﬂe.
D&L 101:36.
Isa. 29:20.
Luca 11:54.
Amos 5:10.
2 Ne. 28:16.
Isa. 29:23–24.
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Cel Sfânt al lui Iacov øi se vor
teme de Dumnezeul lui Israel.
35 De asemenea, cei a rætæciﬂi
în spirit vor ajunge sæ înﬂeleagæ,
iar cei care au cârtit vor b cunoaøte doctrinæ.
CAPITOLUL 28
Multe biserici neadeværate vor fi
construite în zilele din urmæ —
Ele vor propovædui doctrine neadeværate, deøarte øi nesæbuite —
Apostazia va exista din abundenﬂæ
din cauza învæﬂætorilor neadeværaﬂi
— Diavolul va face ravagii în inimile oamenilor—El va propovædui
tot felul de doctrine neadeværate.
Circa 559–545 î.H.
Øi acum iatæ, fraﬂii mei, eu v-am
vorbit vouæ aøa dupæ cum
Spiritul m-a îndemnat; prin
urmare, øtiu sigur cæ acestea
trebuie sæ se întâmple.
2 Iar lucrurile care vor fi scrise
în a carte vor fi de mare b valoare
pentru copiii oamenilor øi în
special pentru cei din seminﬂia
noastræ, care este o ræmæøiﬂæ a
casei lui Israel.
3 Cæci se va întâmpla în ziua
aceea cæ a bisericile care sunt
construite, dar nu pentru Domnul, atunci când una va spune
cætre alta: Iatæ, eu, eu sunt biserica Domnului; iar cealaltæ va
spune: eu, eu sunt biserica Dom35a 2 Ne. 28:14;
D&L 33:4.
b Dan. 12:4.
28 2a gs Cartea lui
Mormon.
b 1 Ne. 13:34–42; 22:9;
3 Ne. 21:6.
3 a 1 Cor. 1:10–13;

nului; iar celelalte vor spune:
eu, eu sunt biserica Domnului;
øi astfel va spune fiecare dintre
cei care au construit biserici,
dar nu pentru Domnul —
4 Øi ele se vor lupta una cu alta;
øi preoﬂii lor se vor lupta unul
cu altul øi îi vor învæﬂa pe alﬂii
a
învæﬂætura lor øi vor tægædui
Duhul Sfânt care dæ putere de
exprimare.
5 Øi ei a renegæ b puterea lui
Dumnezeu, Cel Sfânt al lui
Israel; øi ei spun cætre oameni:
Ascultaﬂi de noi øi ascultaﬂi de
preceptele noastre; cæci iatæ, nu
este c nici un Dumnezeu astæzi,
cæci Domnul øi Mântuitorul øi-a
fæcut lucrarea øi a trecut puterea
Lui oamenilor;
6 Iatæ, ascultaﬂi de preceptele
mele; dacæ ei vor spune cæ este
un miracol fæcut de mâna Domnului, sæ nu-i credeﬂi; cæci în
ziua aceasta El nu este un Dumnezeu al a miracolelor; El øi-a
terminat lucrarea.
7 Da, øi vor fi mulﬂi care vor
spune: a Mâncaﬂi, beﬂi øi væ
veseliﬂi, cæci mâine vom muri;
øi va fi bine de noi.
8 Øi, de asemenea, vor fi mulﬂi
care vor spune: Mâncaﬂi, beﬂi øi
fiﬂi fericiﬂi; totuøi, temeﬂi-væ de
Dumnezeu — El væ va a ierta,
dacæ faceﬂi un pæcat mic; da,
b
minﬂiﬂi puﬂin, profitaﬂi de cineva din cauza vorbelor lui, sæpaﬂi

1 Ne. 22:23;
4 Ne. 1:25–29;
Morm. 8:28, 32–38.
4 a 2 Ne. 9:28.
5 a 2 Ne. 26:20.
b 1 Tim. 3:5.
c Alma 30:28.
6 a Morm. 8:26; 9:15–26.

7 a 1 Cor. 15:32;
Alma 30:17–18.
8 a Morm. 8:31.
b D&L 10:25;
Moise 4:4.
gs Minciunæ.
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groapa vecinului; nu este nimic
ræu în aceasta; øi faceﬂi toate
aceste lucruri, cæci mâine vom
muri; øi dacæ va fi aøa, cæ noi
suntem vinovaﬂi, Dumnezeu ne
va da câteva lovituri de bici øi
pânæ la urmæ noi vom fi salvaﬂi
în Împæræﬂia lui Dumnezeu.
9 Da, øi vor fi mulﬂi care vor
predica în felul acesta a doctrine
b
neadeværate, deøarte øi nesæbuite; øi vor fi îngâmfaﬂi în
inimile lor øi vor cæuta sæ ascundæ adânc planurile lor de
Domnul; iar lucrærile lor vor fi
în întuneric.
10 Iar a sângele sfinﬂilor va
striga din pæmânt împotriva lor.
11 Da, ei toﬂi s-au abætut de la
a
drumul drept; ei au devenit
b
corupﬂi.
12 Din cauza a mândriei øi din
cauza învæﬂætorilor neadeværaﬂi
øi a doctrinelor neadeværate, bisericile lor au devenit corupte,
iar bisericile lor sunt preamærite;
din cauza mândriei, ele sunt
înfumurate.
13 Ei îi a pradæ pe cei b særaci
din cauza sanctuarelor lor frumoase; îi pradæ pe cei særaci
din cauza hainelor lor frumoase; øi îi persecutæ pe cei umili øi
pe cei særaci în inimæ pentru cæ
sunt îngâmfaﬂi în c mândria lor.
14 Ei umblæ cu a încæpæﬂânare
øi cu capul pe sus; da, øi din
8 c Prov. 26:27;
1 Ne. 14:3.
9 a Mat. 15:9.
b Ezec. 13:3;
Hel. 13:29.
10a Apoc. 6:9–11;
2 Ne. 26:3;
Morm. 8:27;
Eter 8:22–24;

cauza mândriei, øi a ticæloøiei,
øi a lucrurilor lor abominabile, øi
a curviei, ei s-au b rætæcit cu toﬂii,
în afaræ de câﬂiva care sunt
urmaøii umili ai lui Hristos; øi
totuøi ei sunt conduøi astfel încât
de multe ori greøesc pentru cæ ei
au fost învæﬂaﬂi dupæ preceptele
oamenilor.
15 O, cei a înﬂelepﬂi øi cei învæﬂaﬂi øi cei bogaﬂi, care sunt îngâmfaﬂi în b mândria inimilor lor,
precum øi toﬂi cei care predicæ
doctrine neadeværate øi toﬂi cei
care preacurvesc øi care stricæ
drumul cel drept al Domnului,
c
vai, vai, vai lor, a spus Domnul
Dumnezeu cel Atotputernic,
cæci ei vor fi aruncaﬂi în iad!
16 Vai de cei care-l a îndepærteazæ pe cel drept pentru un
lucru de nimic øi insultæ ceea
ce este bun øi spun cæ nu are
nici o valoare! Cæci va veni ziua
când Domnul Dumnezeu îi va
vizita în grabæ pe locuitorii
pæmântului; øi în ziua aceea,
când ei vor fi b plini de nedreptate, ei vor pieri.
17 Dar iatæ, dacæ locuitorii
pæmântului se vor pocæi de ticæloøia lor øi de lucrurile abominabile lor, atunci ei nu vor fi distruøi, spune Domnul oøtirilor.
18 Dar iatæ, biserica aceea mare
øi odioasæ, a curva întregului
pæmânt, trebuie sæ se b præbu-

D&L 87:7.
11a Hel. 6:31.
b Morm. 8:28–41;
D&L 33:4.
12a Prov. 28:25.
13a Ezec. 34:8.
b Hel. 4:12.
c Alma 5:53.
14a Prov. 21:4.

b Isa. 53:6.
15a Prov. 3:5–7.
b gs Mândrie.
c 3 Ne. 29:5.
16a Isa. 29:21.
b Eter 2:9–10.
18a Apoc. 19:2.
b 1 Ne. 14:3, 17.

2 Nefi 28:19–30
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øeascæ la pæmânt øi mare trebuie
sæ fie cæderea ei.
19 Cæci împæræﬂia diavolului
trebuie sæ se a cutremure, iar cei
care îi aparﬂin vor trebui sæ fie
stârniﬂi spre pocæinﬂæ, dacæ nu,
atunci b diavolul îi va prinde în
c
lanﬂurile lui nepieritoare, iar
ei vor fi turbaﬂi de mânie øi vor
pieri;
20 Cæci iatæ, în ziua aceea el
va a nævæli în inimile copiilor
oamenilor øi-i va aﬂâﬂa în mânie
împotriva a ceea ce este bun.
21 Iar pe alﬂii îi va a potoli øi-i va
legæna într-o siguranﬂæ carnalæ,
aøa încât ei vor spune: Totul este
bine în Sion; da, Sionul prosperæ, totul este bine — øi în felul
acesta b diavolul înøalæ sufletele
lor øi-i conduce cu grijæ în jos,
în iad.
22 Øi iatæ, pe alﬂii îi va linguøi
øi le va spune cæ nu este nici un
a
iad; øi le spune: Eu nu sunt
diavolul, cæci nu este nici un
diavol — øi astfel va øopti el
la urechile lor, pânæ când îi
prinde în b lanﬂurile lui îngrozitoare din care nu este nici o
scæpare.
23 Da, ei sunt prinøi în moarte
øi iad; øi moarte øi iad øi diavol;
iar toﬂi cei care au fost luaﬂi în
stæpânire de diavol vor trebui
sæ stea în faﬂa tronului lui
Dumnezeu øi sæ fie a judecaﬂi
dupæ faptele lor; de unde ei vor
19a 1 Ne. 22:23.
b Alma 34:35.
c Alma 12:11.
20a D&L 10:20–27.
21a Morm. 8:31.
b 2 Ne. 9:39.
22a gs Iad.
b Alma 36:18.

trebui sæ se ducæ în locul pregætit pentru ei, øi anume într-un
b
lac de foc øi pucioasæ care este
un chin færæ de sfârøit.
24 De aceea, vai de cel care
trateazæ totul cu uøurinﬂæ în
Sion!
25 Vai de cel care strigæ: Totul
este bine!
26 Da, vai de cel care a ascultæ
de preceptele oamenilor øi renegæ puterea lui Dumnezeu øi
darul Duhului Sfânt!
27 Da, vai de cel care spune:
Noi am primit øi nouæ a nu ne
trebuie mai mult!
28 Øi în sfârøit, vai de toﬂi cei
care tremuræ øi sunt a mânioøi
din cauza adeværului lui Dumnezeu! Cæci iatæ, cel care este
zidit pe b stâncæ îl primeøte cu
bucurie; iar cel care este zidit
pe o temelie de nisip tremuræ
de fricæ sæ nu cadæ.
29 Vai de cel care va spune:
Noi am primit cuvântul lui
Dumnezeu øi a nu mai avem
b
nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, cæci avem destul!
30 Cæci iatæ, aøa spune Domnul
Dumnezeu: Eu voi da copiilor
oamenilor rând dupæ rând, precept dupæ a precept, aici puﬂin øi
acolo puﬂin; øi binecuvântaﬂi
sunt aceia care ascultæ de preceptele Mele øi-øi pleacæ urechea
la sfatul Meu, cæci ei vor învæﬂa
b
înﬂelepciune; cæci celui care

23a gs Isus Hristos—
Judecætor; Judecatæ,
ultima.
b 2 Ne. 9:16, 19, 26.
26a 2 Ne. 9:29.
27a Alma 12:10–11.
28a 2 Ne. 9:40; 33:5.
gs Ræzvrætire.

b Mat. 7:24–27.
gs Stâncæ.
29a 2 Ne. 27:14;
Eter 4:8.
b 2 Ne. 29:3–10.
30a Isa. 28:9–13;
D&L 98:12.
b gs Înﬂelepciune.
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c

primeøte Eu îi voi da d mai mult;
iar de la cei care spun: noi avem
destul, de la ei se va lua chiar øi
ceea ce au.
31 Blestemat este cel care îøi
pune a nædejdea în om sau îøi
face din carne puterea sa sau
ascultæ de preceptele omului, cu
excepﬂia preceptelor care sunt
date prin puterea Duhului Sfânt.
32 a Vai de neamuri, a spus
Domnul Dumnezeul oøtirilor!
Cæci, în ciuda faptului cæ Eu
Îmi voi întinde mâna cætre ele
zi de zi, ele Mæ vor tægædui pe
Mine; cu toate acestea, Eu voi fi
milos cu ele, a spus Domnul
Dumnezeu, dacæ se vor pocæi øi
vor veni la Mine; cæci b braﬂul
Meu este întins cât este ziua de
lungæ, a spus Domnul Dumnezeul oøtirilor.
CAPITOLUL 29
Multe neamuri vor respinge Cartea lui Mormon — Ele vor spune:
Noi nu avem nevoie de încæ o Biblie—Domnul vorbeøte cætre multe
popoare — El va judeca omenirea
dupæ cærﬂile care vor fi scrise. Circa
559–545 î.H.
Dar iatæ, multe vor fi în ziua
aceea când Eu voi începe sæ fac
o lucrare a minunatæ printre ei,
când Eu Îmi voi aduce aminte
30c Luca 8:18.
d Alma 12:10;
D&L 50:24.
31a D&L 1:19–20.
32a 1 Ne. 14:6.
b Iacov 5:47; 6:4.
29 1a 2 Ne. 27:26.
gs Restaurarea
Evangheliei.

de b legæmintele pe care le-am
fæcut cu copiii oamenilor precum cæ Eu voi acﬂiona, pentru a
c
doua oaræ, ca sæ salvez poporul
Meu, cei care sunt din casa lui
Israel;
2 Øi, de asemenea, pot sæ-Mi
amintesc fægæduinﬂele pe care
ﬂi le-am fæcut ﬂie, Nefi, øi tatælui
tæu øi Eu Îmi voi aduce aminte
de seminﬂia ta; øi cæ a vorbele
seminﬂiei tale vor ieøi din gura
Mea cætre seminﬂia ta; øi cuvintele Mele vor b øuiera pânæ
la marginile pæmântului, ca un
c
steag pentru poporul Meu, care
este din casa lui Israel.
3 Øi pentru cæ vorbele Mele
vor øuiera pânæ departe—multe
dintre neamuri vor spune: O
a
Biblie! O Biblie! Avem o Biblie øi
nu poate sæ mai fie o altæ Biblie.
4 Dar aøa spune Domnul Dumnezeu: O, nesæbuiﬂi, ele vor avea
o Biblie; øi ea va purcede de la
a
iudei, vechiul Meu popor de legæmânt. Øi cum le-au mulﬂumit
ei b iudeilor pentru c Biblia pe
care o primesc de la aceøtia? Da,
ce vor neamurile sæ spunæ cu
aceasta? Îøi aduc ei aminte de
suferinﬂele, muncile øi durerile
iudeilor øi de sârguinﬂa lor pentru Mine în aducerea salværii
neamurilor?
5 O, voi neamuri, v-aﬂi adus
aminte de iudei, poporul legæ-

b gs Legæmântul
avraamic.
c 2 Ne. 6:14; 21:11–12;
25:17.
gs Israel—Adunarea
lui Israel.
2 a 2 Ne. 3:18–21.
b Isa. 5:26; 2 Ne. 15:26;
Moro. 10:28.

c 1 Ne. 21:22.
gs Steag.
3 a 1 Ne. 13:23–25.
gs Biblie; Cartea
lui Mormon.
4 a D&L 3:16.
b gs Iudei.
c gs Iuda—Toiagul
lui Iuda.

2 Nefi 29:6–12
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mintelor Mele din vechime?
Nu; dar voi i-aﬂi blestemat øi
i-aﬂi a urât øi nu aﬂi cæutat sæ-i
salvaﬂi. Dar iatæ, voi întoarce
toate aceste lucruri împotriva
capului vostru; cæci Eu, Domnul, n-am uitat poporul Meu.
6 Voi, nesæbuiﬂilor, care veﬂi
spune: O a Biblie, avem deja
o Biblie øi nu ne mai trebuie o
altæ Biblie. Aﬂi fi obﬂinut voi
vreo Biblie din altæ parte decât
de la iudei?
7 Nu øtiﬂi cæ este mai mult
decât un singur neam? Nu øtiﬂi
cæ Eu, Domnul Dumnezeul vostru, i-am a creat pe toﬂi oamenii
øi cæ Eu Îmi aduc aminte de cei
care sunt pe b insulele mærii; øi
cæ Eu domnesc sus în ceruri øi
jos pe pæmânt; øi Eu fac sæ ajungæ cuvântul Meu pânæ la copiii
oamenilor, da, chiar pânæ la
toate naﬂiunile pæmântului?
8 Prin urmare, cârtiﬂi voi cæ
primiﬂi mai mult din cuvântul
Meu? Nu øtiﬂi cæ mærturia a
a
douæ naﬂiuni este o b dovadæ
pentru voi cæ Eu sunt Dumnezeu, cæ Eu Îmi aduc aminte de
o naﬂiune la fel ca øi de alta?
Prin urmare, Eu vorbesc aceleaøi
cuvinte cætre o naﬂiune la fel ca
øi cætre celælaltæ. Øi atunci când
cele douæ c naﬂiune se vor uni,
mærturiile celor douæ naﬂiune,
de asemenea, se vor uni.
5 a 3 Ne. 29:8.
6 a 1 Ne. 13:38.
7 a gs (a) Crea, creaﬂie.
b 1 Ne. 22:4.
8 a Ezec. 37:15–20;
1 Ne. 13:38–41;
2 Ne. 3:12.
b Mat. 18:16.
gs Martor.

c
9a
b
10a

9 Øi Eu fac aceasta pentru ca sæ
dovedesc multora cæ Eu sunt
a
acelaøi ieri, astæzi øi în vecii
vecilor; øi cæ Eu vorbesc cuvintele Mele dupæ propria Mea
plæcere. Øi fiindcæ Eu am vorbit
un b cuvânt, voi nu trebuie sæ
credeﬂi cæ Eu nu mai pot vorbi
altul; cæci lucrarea Mea nu este
încæ terminatæ; øi nici nu va fi
pânæ la sfârøitul omului øi nici
chiar de atunci înainte øi în
vecii vecilor.
10 Prin urmare, pentru cæ voi
aveﬂi o Biblie, voi nu trebuie
sæ credeﬂi cæ ea conﬂine toate
a
cuvintele Mele; nici nu trebuie
sæ credeﬂi cæ Eu nu am fæcut sæ
fie scrise mai multe.
11 Cæci Eu poruncesc a tuturor
oamenilor, atât la ræsærit, cât øi
la apus, øi, de asemenea, la miazænoapte øi la miazæzi, precum
øi în insulele mærii, pentru ca
ei sæ b scrie cuvintele pe care Eu
le vorbesc cætre ei; cæci dupæ
c
cærﬂile care vor fi scrise voi
d
judeca Eu lumea, pe fiecare
om dupæ faptele sale, aøa dupæ
cum este scris.
12 Cæci iatæ, Eu voi vorbi cætre
a
Iudei, iar ei vor scrie aceasta; øi
Eu voi vorbi, de asemenea, cætre
nefiﬂi, iar ei vor b scrie aceasta;
øi Eu voi vorbi, de asemenea,
cætre celelalte triburi ale casei lui
Israel pe care Eu le-am condus

Osea 1:11.
Evr. 13:8.
gs Revelaﬂie.
gs Scripturi—
Scripturile au
fost profeﬂite cæ
vor apare.
11a Alma 29:8.
b 1 Tim. 3:16.

c gs Cartea vieﬂii.
d 2 Ne. 25:22;
33:11, 14–15.
gs Judecatæ, ultima.
12a 1 Ne. 13:23–29.
b 1 Ne. 13:38–42;
2 Ne. 26:17.
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departe, iar ele vor scrie aceasta;
øi Eu iaræøi voi vorbi cætre c toate
naﬂiunile pæmântului, iar ele
vor scrie aceasta.
13 Øi se va întâmpla cæ a iudeii
vor avea cuvintele nefiﬂilor, iar
nefiﬂii vor avea cuvintele iudeilor; iar nefiﬂii øi iudeii vor avea
cuvintele triburilor pierdute ale
lui Israel; iar triburile b pierdute
ale lui Israel vor avea cuvintele
nefiﬂilor øi ale iudeilor.
14 Øi se va întâmpla cæ poporul
Meu, care este din a casa lui
Israel, se va aduna acasæ în ﬂærile
stæpânirilor sale; iar cuvântul
Meu, de asemenea, se va aduna
într-unul b singur. Øi Eu voi aræta
celor care luptæ împotriva
cuvântului Meu øi împotriva
poporului Meu, care este din
c
casa lui Israel, cæ Eu sunt
Dumnezeu øi cæ Eu am fæcut un
d
legæmânt cu Avraam, cæ Eu Îmi
voi aduce aminte de e seminﬂia
lui în f vecii vecilor.
CAPITOLUL 30
Neamurile convertite se vor numæra laolaltæ cu poporul de legæmânt — Mulﬂi lamaniﬂi øi iudei
vor crede cuvântul øi vor deveni
plæcuﬂi — Israelul va fi restaurat,
iar cei pæcætoøi vor fi distruøi.
Circa 559–545 î.H.
12c 2 Ne. 26:33.
13a Morm. 5:12–14.
b gs Israel—Cele zece
triburi pierdute ale
lui Israel.
14a Ier. 3:17–18.
b Ezec. 37:16–17.
c 1 Ne. 22:8–9.
d Gen. 12:1–3;

Øi acum iatæ, fraﬂii mei preaiubiﬂi, voi vorbi cætre voi; cæci eu,
Nefi, nu voi accepta ca voi sæ
credeﬂi cæ sunteﬂi mai drepﬂi
decât vor fi neamurile. Cæci
iatæ, dacæ nu veﬂi ﬂine poruncile
lui Dumnezeu veﬂi pieri, de
asemenea; øi datoritæ cuvintelor
care au fost spuse nu trebuie
sæ credeﬂi cæ neamurile sunt
distruse cu totul.
2 Cæci iatæ, væ spun cæ atâtea
neamuri câte se vor pocæi, vor fi
poporul de a legæmânt al Domnului, iar atâﬂia dintre b Iudei câﬂi
nu se vor pocæi vor fi alungaﬂi;
cæci Domnul nu face legæminte
cu nimeni, decât cu cei care se
c
pocæiesc øi care cred în Fiul Sæu,
care este Cel Sfânt al lui Israel.
3 Øi acum voi profeﬂi ceva mai
mult despre iudei øi neamuri.
Cæci dupæ ce cartea despre care
am vorbit va fi scoasæ la luminæ
øi va fi scrisæ pentru neamuri øi
va fi pecetluitæ iaræøi de Domnul, mulﬂi vor fi care vor a crede
cuvintele care sunt scrise; iar
b
ei le vor duce cu ei mai departe
la ræmæøiﬂa seminﬂiei noastre.
4 Øi atunci ræmæøiﬂa seminﬂiei
noastre va afla despre noi, cum
noi am venit din Ierusalim øi cæ
ei sunt descendenﬂi ai iudeilor.
5 Øi Evanghelia lui Isus Hristos
a
le va fi vestitæ; prin urmare,
b
ei vor reveni la c cunoaøterea

1 Ne. 17:40;
3 Ne. 20:27; Avr. 2:9.
gs Legæmântul
avraamic.
e D&L 132:30.
f Gen. 17:7.
30 2a Gal. 3:26–29.
b Mat. 8:10–13.
gs Iudei.

c gs Pocæinﬂæ,
(a) se pocæi.
3 a 3 Ne. 16:6–7.
b 1 Ne. 22:8–9.
5 a 3 Ne. 21:3–7, 24–26.
b D&L 3:20.
c 1 Ne. 15:14;
2 Ne. 3:12;
Morm. 7:1, 9–10.

2 Nefi 30:6–18
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stræmoøilor lor øi, de asemenea,
la cunoaøterea lui Isus Hristos,
cunoaøtere pe care o avuseseræ
øi stræmoøii lor.
6 Øi atunci se vor bucura; cæci
vor øti cæ aceasta este o binecuvântare pentru ei, din mâna lui
Dumnezeu; iar perdelele de întuneric vor începe sæ cadæ de
pe ochii lor; øi nu vor trece multe
generaﬂii pânæ când vor deveni
un popor pur øi a plæcut.
7 Øi se va întâmpla cæ a iudeii
care sunt împræøtiaﬂi vor b începe, de asemenea, sæ creadæ în
Hristos; øi vor începe sæ se
adune de pe faﬂa pæmântului; øi
atât de mulﬂi câﬂi vor crede în
Hristos vor deveni, de asemenea, oameni plæcuﬂi.
8 Øi se va întâmpla cæ Domnul
Dumnezeu îøi va începe lucrarea Sa printre toate naﬂiunile,
neamurile, limbile øi popoarele
pentru ca sæ restaureze poporul
Sæu pe pæmânt.
9 Øi cu dreptate va a judeca
b
Domnul Dumnezeu pe cei særaci øi va dojeni cu dreptate pe
cei c umili de pe pæmânt. Øi El va
lovi pæmântul cu toiagul gurii
Sale; øi cu ræsuflarea buzelor
Sale va ucide pe cei pæcætoøi.
10 Cæci repede vine a timpul
când Domnul Dumnezeu va
face o mare b împærﬂire între oameni, iar pe cei pæcætoøi El îi
va distruge; øi El va c cruﬂa pe
6 a D&L 49:24; 109:65.
7 a 2 Ne. 29:13–14.
b 2 Ne. 25:16–17.
9 a 2 Ne. 9:15.
b Isa. 11:4–9.
c gs Blând, blândeﬂe.
10a gs Ultimele zile,

poporul Sæu, da, chiar dacæ va
trebui sæ-i d distrugæ prin foc pe
cei pæcætoøi.
11 Iar a dreptatea va fi brâul
coapøelor Sale, iar credinﬂa va
fi brâul domniei Lui.
12 Øi atunci lupul va a træi împreunæ cu mielul øi leopardul
va sta alaturi de ied; viﬂelul,
puiul de leu øi vitele îngræøate
vor fi împreunæ øi le va mâna
un copilaø.
13 Iar vaca øi ursul vor paøte;
puii lor vor sta împreunæ; øi
leul va mânca paie la fel ca øi
boul.
14 Iar pruncul de ﬂâﬂæ se va
juca la gaura viperii, iar copilul
înﬂærcat va pune mâna pe culcuøul øarpelui.
15 Ei nu vor lovi øi nici nu vor
distruge în tot muntele Meu
sfânt; cæci pæmântul va fi plin
de cunoaøterea Domnului, tot
aøa cum apele acoperæ marea.
16 Prin urmare, lucrurile a tuturor naﬂiunilor vor fi b cunoscute;
da, toate lucrurile vor fi cunoscute de copiii oamenilor.
17 Nu va mai fi nici un secret
care sæ nu fie a dezvæluit; nu va
mai fi nici o lucrare a întunericului care nu va fi adusæ la luminæ;
øi nimic nu va mai fi legat pe
pæmânt care sæ nu fie dezlegat.
18 Prin urmare, toate lucrurile
care au fost dezvæluite copiilor
oamenilor vor fi dezvæluite în

zilele din urmæ.
b D&L 63:53–54.
c Moise 7:61.
d 1 Ne. 22:15–17, 23.
gs Pæmânt—
Curæﬂirea
pæmântului.

11a Isa. 11:5–9.
12a Isa. 65:25.
gs Mileniu.
16a D&L 101:32–35;
121:28–29.
b Eter 4:6–7.
17a D&L 1:2–3.
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ziua aceea; iar Satana a nu va
mai avea putere asupra inimilor
copiilor oamenilor pentru un
timp îndelungat. Øi acum, fraﬂii
mei preaiubiﬂi, eu pun capæt
cuvântærilor mele.
CAPITOLUL 31
Nefi spune de ce Hristos a fost
botezat — Oamenii trebuie sæ-L
urmeze pe Hristos, sæ fie botezaﬂi,
sæ primeascæ Duhul Sfânt øi sæ
îndure pânæ la sfârøit pentru a fi
salvaﬂi — Pocæinﬂa øi botezul sunt
poarta cætre calea strâmtæ øi îngustæ — Viaﬂa veønicæ vine la cei
care respectæ poruncile dupæ botez.
Circa 559–545 î.H.
Øi acum eu, Nefi, sfârøesc a profeﬂia mea cætre voi, fraﬂii mei
preaiubiﬂi. Øi nu pot sæ scriu
decât puﬂine lucruri de care øtiu
cu siguranﬂæ cæ se vor întâmpla;
øi, de asemenea, nu pot sæ scriu
decât puﬂine dintre cuvintele
fratelui meu, Iacov.
2 Prin urmare, lucrurile pe care
le-am scris sunt destule pentru
mine, în afaræ de câteva cuvinte
pe care trebuie sæ le spun despre
a
doctrina lui Hristos; prin urmare, væ voi vorbi într-un fel
limpede, potrivit limpezimii
profeﬂiei mele.
3 Cæci sufletul meu se bucuræ
în claritate; cæci în felul acesta
18a Apoc. 20:1–3;
Eter 8:26.
31 1a 2 Ne. 25:1–4.
2 a 2 Ne. 11:6–7.
3 a gs Luminæ, lumina
lui Hristos.
b D&L 1:24.
4 a 1 Ne. 10:7; 11:27.

lucreazæ Domnul Dumnezeu
printre copiii oamenilor. Cæci
Domnul Dumnezeu dæ a luminæ
pentru înﬂelegere; cæci El vorbeøte cætre oameni dupæ b limba
lor, pentru înﬂelegerea lor.
4 Prin urmare, aø dori sæ væ
aduceﬂi aminte cæ v-am vorbit
despre a profetul pe care Domnul mi l-a arætat, cel care Îl va
boteza pe b Mielul lui Dumnezeu
care trebuie sæ ia pæcatele lumii.
5 Øi acum, dacæ Mielul lui
Dumnezeu, El fiind Sfânt, a trebuit sæ fie a botezat cu apæ ca sæ
înfæptuiascæ toatæ dreptatea, o,
atunci, cu atât mai mult noi,
nefiind sfinﬂi, avem nevoie sæ
fim botezaﬂi, da, chiar cu apæ!
6 Øi acum v-aø întreba pe voi,
fraﬂii mei preaiubiﬂi, prin ce a
înfæptuit Mielul lui Dumnezeu
toatæ dreptatea fiind botezat
cu apæ?
7 Nu øtiﬂi cæ El era sfânt? Dar,
cu toate cæ El era sfânt, El le
aratæ copiilor oamenilor cæ, în
ce priveøte trupul, El se umileøte
în faﬂa Tatælui øi poartæ mærturie înaintea Tatælui cæ El va fi
a
supus Lui în ﬂinerea poruncilor Lui.
8 Prin urmare, dupæ ce El a fost
botezat cu apæ, Duhul Sfânt s-a
pogorât asupra Lui sub a forma
unui b porumbel.
9 Øi iaræøi, El le aratæ copiilor
oamenilor strâmteﬂea a cæii øi

gs Ioan Botezætorul.
b gs Mielul lui
Dumnezeu.
5 a Mat. 3:11–17.
gs Botez, (a) boteza.
7 a Ioan 5:30.
gs Supunere, supus,
(a) se supune.

8 a 1 Ne. 11:27.
b gs Porumbel,
semnul.
9 a 2 Ne. 9:41;
3 Ne. 14:13–14;
D&L 22:4.

2 Nefi 31:10–17
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îngustimea porﬂii prin care ei
trebuie sæ intre, El stabilind un
exemplu înaintea lor.
10 Øi El le-a spus copiilor oamenilor: a Urmaﬂi-Mæ pe Mine.
Prin urmare, fraﬂii mei preaiubiﬂi, putem sæ-L b urmæm pe
Isus altfel decât dorind sæ pæstræm poruncile Tatælui?
11 Iar Tatæl a spus: Pocæiﬂi-væ,
pocæiﬂi-væ øi fiﬂi botezaﬂi în
numele Fiului Meu Iubit.
12 Øi iaræøi, glasul Fiului a venit
cætre mine, zicând: Acela care
este botezat în numele Meu,
Tatæl îi va a da Duhul Sfânt,
la fel ca øi Mie; prin urmare,
b
urmaﬂi-Mæ pe Mine øi faceﬂi
lucrurile pe care M-aﬂi væzut pe
Mine cæ le fac.
13 Prin urmare, fraﬂii mei
preaiubiﬂi, eu øtiu cæ dacæ-L
veﬂi urma pe Fiu cu toatæ inima,
færæ ipocrizie sau înøelæciune
în faﬂa lui Dumnezeu, ci cu intenﬂii adeværate, pocæindu-væ de
pæcate, mærturisind Tatælui cæ
vreﬂi sæ luaﬂi asupra voastræ
numele lui Hristos prin a botez — da, urmându-L pe Domnul øi Salvatorul vostru în apæ,
dupæ cuvântul Lui, iatæ, atunci
veﬂi primi voi Duhul Sfânt; da,
apoi vine b botezul focului øi al
Duhului Sfânt; øi apoi puteﬂi
sæ vorbiﬂi pe c limba îngerilor øi
sæ strigaﬂi laude cætre Cel Sfânt
al lui Israel.
10a Mat. 4:19; 8:22; 9:9.
b Moro. 7:11;
D&L 56:2.
12a gs Darul Duhului
Sfânt.
b Luca 9:57–62;
Ioan 12:26.
13a Gal. 3:26–27.

14 Dar iatæ, fraﬂii mei preaiubiﬂi, astfel a venit glasul Fiului
cætre mine, zicând: Dupæ ce v-aﬂi
pocæit de pæcatele voastre øi aﬂi
depus mærturie Tatælui, cæ voi
vreﬂi sæ ﬂineﬂi poruncile Mele
prin botezul cu apæ øi aﬂi primit
botezul focului øi al Duhului
Sfânt øi puteﬂi vorbi o limbæ
nouæ, da, chiar limba îngerilor,
iar dupæ aceasta Mæ a tægæduiﬂi
pe Mine, atunci ar fi fost b mai
bine pentru voi dacæ nu M-aﬂi fi
cunoscut.
15 Øi eu am auzit un glas de
la Tatæl, zicând: Da, cuvintele
Iubitului Meu sunt adeværate
øi demne de încredere. Cel care
înduræ pânæ la sfârøit, acela va
fi salvat.
16 Øi acum, fraﬂii mei preaiubiﬂi, øtiu prin aceasta cæ, dacæ
omul nu va a îndura pânæ la
sfârøit, urmând b exemplul Fiului
Dumnezeului cel Viu, el nu va
putea fi salvat.
17 Prin urmare, faceﬂi lucrurile
pe care vi le-am spus cæ L-am
væzut pe Domnul vostru øi Mântuitorul vostru cæ trebuia sæ le
facæ; cæci de aceea ele mi-au
fost arætate, pentru ca voi sæ
cunoaøteﬂi poarta prin care veﬂi
intra. Cæci poarta prin care voi
veﬂi intra este pocæirea øi a botezul prin apæ; øi apoi vine b iertarea pæcatelor voastre prin foc øi
prin Duhul Sfânt.

b gs Darul Duhului
Sfânt; Foc.
c 2 Ne. 32:2–3.
14a Mat. 10:32–33;
Alma 24:30;
D&L 101:1–5.
gs Pæcat de neiertat.
b 2 Pet. 2:21.

16a Alma 5:13; 38:2;
D&L 20:29.
b gs Isus Hristos—
Exemplul lui Isus
Hristos.
17a Mosia 18:10.
gs Botez, (a) boteza.
b gs Iertarea pæcatelor.
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2 Nefi 31:18–32:3

18 Øi atunci sunteﬂi pe aceastæ
cale b strâmtæ øi îngustæ care
duce pânæ la viaﬂa veønicæ; da,
voi aﬂi intrat prin poartæ; voi aﬂi
fæcut aøa cum au cerut poruncile
Tatælui øi ale Fiului; øi voi aﬂi
primit Duhul Sfânt care c depune
mærturie despre Tatæl øi Fiul
pentru înfæptuirea fægæduinﬂei
pe care El a fæcut-o, cæ, dacæ voi
intraﬂi pe aceastæ cale, voi veﬂi
primi.
19 Øi acum, fraﬂii mei preaiubiﬂi, dupæ ce aﬂi intrat pe
aceastæ cale strâmtæ øi îngustæ,
v-aø întreba dacæ totul este a împlinit? Iatæ, væ spun: Nu; cæci voi
nu aﬂi fi ajuns atât de departe,
decât dacæ ar fi fost prin cuvântul lui Hristos, cu b credinﬂæ
nestræmutatæ în El, c bazându-væ
cu totul pe meritele Lui care are
puterea de a salva.
20 Prin urmare, trebuie sæ
a
înaintaﬂi cu fermitate în Hristos,
având o strælucire perfectæ a
b
speranﬂei øi o c iubire de Dumnezeu øi de toﬂi oamenii. Prin
urmare, dacæ înaintaﬂi ospætându-væ din cuvântul lui Hristos
øi d înduraﬂi pânæ la sfârøit, iatæ,
astfel a spus Tatæl: Voi veﬂi
avea viaﬂæ veønicæ.
21 Øi acum iatæ, fraﬂii mei
preaiubiﬂi, aceasta este a calea;
øi nu este b nici o altæ cale øi nici
a

18a Prov. 4:18.
gs Cale.
b 1 Ne. 8:20.
c Fapte 5:29–32.
19a Mosia 4:10.
b gs Credinﬂæ.
c D&L 3:20.
20a gs (a) Merge,
(a) merge cu
Dumnezeu.
b gs Speranﬂæ.

un alt c nume dat sub cer prin
care omul sæ poatæ fi salvat
în împæræﬂia lui Dumnezeu. Øi
acum, aceasta este d doctrina lui
Hristos, singura øi adeværata
doctrinæ a e Tatælui øi a Fiului øi
a Duhului Sfânt, care este f un
Dumnezeu, færæ de sfârøit. Amin.
CAPITOLUL 32
Îngerii vorbesc prin puterea Duhului Sfânt — Oamenii trebuie sæ
se roage øi sæ dobândeascæ cunoaøtere pentru ei înøiøi de la Duhul
Sfânt. Circa 559–545 î.H.
Øi acum iatæ, fraﬂii mei preaiubiﬂi, cred cæ voi cântæriﬂi întrucâtva în inimile voastre ceea ce
trebuie sæ faceﬂi dupæ ce aﬂi
intrat pe cale. Dar iatæ, de ce
cântæriﬂi lucrurile acestea în
inimile voastre?
2 Nu væ aduceﬂi aminte cæ
v-am spus cæ dupæ ce aﬂi a primit
Duhul Sfânt veﬂi putea vorbi pe
b
limba îngerilor? Øi acum, cum
aﬂi putea vorbi pe limba îngerilor dacæ nu prin Duhul Sfânt?
3 a Îngerii vorbesc prin puterea
Duhului Sfânt; prin urmare, ei
vorbesc cuvintele lui Hristos.
Prin urmare, væ zic vouæ, b ospætaﬂi-væ din cuvintele lui Hristos;
cæci iatæ, cuvintele lui Hristos

c gs Dragoste.
d gs (a) Îndura.
21a Fapte 4:10–12;
2 Ne. 9:41;
Alma 37:46;
D&L 132:22, 25.
b Mosia 3:17.
c gs Isus Hristos—A
lua numele lui Isus
Hristos asupra
noastræ.

d Mat. 7:28;
Ioan 7:16–17.
e gs Dumnezeu,
divinitate.
f 3 Ne. 11:27, 35–36.
gs Unitate.
32 2a 3 Ne. 9:20.
b 2 Ne. 31:13.
3 a gs Îngeri.
b Ier. 15:16.

2 Nefi 32:4–33:2
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væ vor spune toate lucrurile pe
care trebuie sæ le faceﬂi.
4 Prin urmare acum, dupæ ce
am spus aceste cuvinte, dacæ
nu le puteﬂi înﬂelege, este pentru
cæ nu a întrebaﬂi øi nici nu bateﬂi
la uøæ; prin urmare, nu sunteﬂi
aduøi la luminæ, ci trebuie sæ
pieriﬂi în întuneric.
5 Cæci iatæ, iaræøi væ spun cæ,
dacæ veﬂi intra pe aceastæ cale
øi veﬂi primi Duhul Sfânt, El væ
va aræta toate lucrurile pe care
trebuie sæ le faceﬂi.
6 Iatæ, aceasta este doctrina
lui Hristos øi nu va mai fi
nici o altæ doctrinæ datæ pânæ
când El Însuøi nu vi se va a aræta
vouæ în carne. Øi atunci când
El Însuøi vi se va aræta vouæ
în carne, voi va trebui sæ faceﬂi
lucrurile pe care El vi le va
spune.
7 Øi acum eu, Nefi, nu pot sæ
spun mai mult; Spiritul îmi
opreøte vorbirea øi sunt læsat sæ
jelesc din cauza a necredinﬂei øi
a ticæloøiei øi a ignoranﬂei øi a
încæpæﬂânærii oamenilor; cæci ei
nu vor cæuta cunoaøtere øi nici
nu vor înﬂelege marea cunoaøtere când aceasta le este datæ lor
clar, chiar atât de b clar cât poate
fi un cuvânt.
8 Øi acum, fraﬂii mei preaiubiﬂi,
simt cæ încæ mai cântæriﬂi în
inimile voastre; øi mæ întristeazæ cæ trebuie sæ vorbesc despre
lucrul acesta. Cæci dacæ voi
aﬂi asculta de Spiritul care îl
4a
6a
7a
b

gs (a) Cere.
3 Ne. 11:8.
gs Necredinﬂæ.
2 Ne. 31:2–3;
Iacov 4:13.

a

învaﬂæ pe om sæ se roage, aﬂi øti
cæ trebuie sæ væ rugaﬂi; cæci
spiritul cel b ræu nu îl învaﬂæ
pe om sæ se roage, ci îl învaﬂæ
cæ nu trebuie sæ se roage.
9 Dar iatæ, væ spun cæ voi trebuie întotdeauna sæ væ a rugaﬂi
øi sæ nu væ descurajaﬂi; cæ voi
nu trebuie sæ faceﬂi nimic pentru
Domnul pânæ când în primul
rând nu væ rugaﬂi Tatælui în
b
numele lui Hristos ca El sæ
sfinﬂeascæ fapta voastræ pentru
voi înøivæ, pentru ca fapta voastræ sæ fie pentru c binele sufletului vostru.
CAPITOLUL 33
Cuvintele lui Nefi sunt adeværate
— Ele mærturisesc despre Hristos
—Cei care cred în Hristos vor crede
în cuvintele lui Nefi, care vor sta ca
o mærturie la scaunul de judecatæ.
Circa 559–545 î.H.
Øi acum eu, Nefi, nu pot scrie
toate lucrurile care au fost predicate poporului meu; øi nici nu
sunt a priceput la scris, la fel ca la
vorbæ; cæci atunci când un om
b
vorbeøte prin puterea Duhului
Sfânt, puterea Duhului Sfânt îi
duce vorba în inimile copiilor
oamenilor.
2 Dar iatæ, mulﬂi îøi a împietresc
inimile împotriva Spiritului
Sfânt, încât El nu are nici un loc
în ei; prin urmare, ei aruncæ
multe lucruri care sunt scrise

8 a gs Rugæciune.
b Mosia 4:14.
gs Diavol.
9 a 3 Ne. 20:1;
D&L 75:11.

b Moise 5:8.
c Alma 34:27.
33 1a Eter 12:23–24.
b D&L 100:7–8.
2 a Hel. 6:35–36.
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2 Nefi 33:3–11

øi le consideræ ca fiind lucruri
de nimic.
3 Dar eu, Nefi, am scris ceea ce
am scris øi le consider de mare
a
valoare, mai ales pentru poporul meu. Cæci ziua mæ b rog tot
timpul pentru ei, iar noaptea
ochii mei udæ perna din cauza
lor; øi eu Îl implor pe Dumnezeul meu în credinﬂæ øi øtiu cæ
El va auzi plânsul meu.
4 Øi øtiu cæ Domnul Dumnezeu va sfinﬂi rugæciunile mele
pentru câøtigul poporului meu.
Øi cuvintele pe care le-am scris
în slæbiciune vor fi a întærite pentru ei; cæci aceasta îi va b convinge sæ facæ bine; îi va învæﬂa despre stræmoøii lor; øi le va vorbi
despre Isus øi îi va convinge sæ
creadæ în El øi sæ rabde pânæ la
sfârøit, care este viaﬂa c veønicæ.
5 Øi cuvintele vorbesc cu a asprime împotriva pæcatului, potrivit
b
limpezimii adeværului; prin
urmare, nici un om nu va fi
mânios din cauza cuvintelor pe
care le-am scris, decât dacæ el
aparﬂine spiritului diavolului.
6 Eu mæ bucur de claritate; mæ
bucur de adevær; mæ bucur de-al
meu Isus, cæci El mi-a a mântuit
sufletul din iad.
7 Eu am a caritate pentru poporul meu øi mare credinﬂæ în
Hristos cæ voi întâlni multe
3 a gs Scripturi—
Valoarea
scripturilor.
b Enos 1:9–12;
C. lui M. 1:8.
4 a Eter 12:26–27.
b Moro. 7:13.
c gs Viaﬂæ veønicæ.
5 a 1 Ne. 16:1–3;
2 Ne. 9:40.
b 2 Ne. 31:3;

suflete curate la scaunul Lui de
judecatæ.
8 Eu am caritate pentru a iudei — Eu spun iudeu pentru cæ
mæ refer la cei din care mæ trag.
9 De asemenea, am caritate
pentru a neamuri. Dar iatæ, nu
pot spera în nici unul, cu excepﬂia acelora care se vor b întoarce
la Hristos øi vor intra prin
poarta c strâmtæ øi vor d merge
pe calea e dreaptæ care duce la
viaﬂæ, øi vor continua sæ meargæ
pe cale pânæ la sfârøitul zilei
de încercare.
10 Øi acum, fraﬂii mei preaiubiﬂi, precum øi voi iudeilor øi
voi toﬂi de la marginile pæmântului, ascultaﬂi aceste cuvinte øi
a
credeﬂi în Hristos; øi dacæ nu
credeﬂi în aceste cuvinte, credeﬂi
în Hristos. Øi dacæ credeﬂi în
Hristos, atunci voi veﬂi crede în
aceste b cuvinte, cæci ele sunt
c
cuvintele lui Hristos øi El mi
le-a dat mie; øi ele îi d învaﬂæ
pe toﬂi oamenii cæ ar trebui sæ
facæ bine.
11 Øi dacæ ele nu sunt cuvintele lui Hristos, judecaﬂi voi—cæci
Hristos væ va aræta cu a putere
øi mare slavæ cæ acestea sunt
cuvintele Sale, în ultima zi; iar
voi øi cu mine vom sta faﬂæ în
faﬂæ dinaintea b judecæﬂii Lui; øi
veﬂi øti cæ mie mi s-a poruncit de

Iacov 4:13.
e Hel. 3:29–30;
6 a gs Mântuire,
D&L 132:22.
(a) mântui, mântuit. 10a gs (a) Crede.
7 a gs Caritate.
b gs Cartea lui
8 a gs Iudei.
Mormon.
9 a gs Neamuri.
c Moro. 10:27–29.
b gs Ispæøire, (a) ispæøi.
d 2 Ne. 25:28.
c 2 Ne. 9:41.
11a Eter 5:4;
d gs (a) Merge,
Moro. 7:35.
(a) merge cu
b Apoc. 20:12;
Dumnezeu.
Moro. 10:34.

2 Nefi 33:12–Iacov 1:4
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cætre El ca sæ scriu aceste lucruri,
în ciuda slæbiciunii mele.
12 Øi mæ rog Tatælui, în numele
lui Hristos, ca mulﬂi dintre noi,
dacæ nu toﬂi, sæ poatæ fi salvaﬂi
în a împæræﬂia Lui în acea mare
øi ultimæ zi.
13 Øi acum, fraﬂii mei preaiubiﬂi, toﬂi cei care sunteﬂi din
casa lui Israel øi voi toﬂi de la
marginile pæmântului, væ vorbesc ca glasul unuia care a strigæ
din ﬂærânæ: Bun ræmas pânæ
când acea zi mare va veni.
14 Iar voi care nu vreﬂi sæ

væ împærtæøiﬂi din bunætatea lui
Dumnezeu øi sæ respectaﬂi
a
cuvintele iudeilor, precum øi
b
cuvintele mele øi cuvintele care
vor ieøi din gura Mielului lui
Dumnezeu, iatæ, eu væ las o
urare nepieritoare de ræmas
bun, cæci aceste cuvinte væ vor
c
condamna în ultima zi.
15 Cæci ceea ce pecetluiesc pe
pæmânt va fi adus împotriva
voastræ la scaunul de a judecatæ;
cæci aøa mi-a poruncit Domnul
mie, iar eu trebuie sæ mæ supun. Amin.

Cartea lui Iacov
FRATELE LUI NEFI

C

uvintele predicilor lui cætre fraﬂii sæi. El îl face de ruøine pe
cel care va încerca sæ ræstoarne doctrina lui Hristos. Câteva
cuvinte despre istoria poporului lui Nefi.
CAPITOLUL 1
Iacov øi Iosif încearcæ sæ-i convingæ pe oameni sæ creadæ în Hristos øi
sæ ﬂinæ poruncile Lui—Nefi moare
— Ticæloøia predominæ printre
nefiﬂi. Circa 544–421 î.H.

C

ÆCI iatæ, s-a întâmplat cæ
cincizeci øi cinci de ani
trecuseræ de când Lehi a plecat
din Ierusalim; prin urmare, Nefi
mi-a dat mie, a Iacov, o b poruncæ
despre plæcile cele c mici, pe care
sunt gravate aceste lucruri.
12a
13a
14a
b

gs Gloria celestialæ.
Isa. 29:4; 2 Ne. 26:16.
gs Biblie.
gs Cartea lui
Mormon.

2 Øi el mi-a dat mie, Iacov,
porunca sæ scriu pe aceste plæci
câteva din lucrurile pe care
le consider ca fiind deosebit de
preﬂioase; cæ nu ar trebui sæ
tratez, decât în treacæt, istoria
acestui popor care este numit
poporul lui Nefi.
3 Cæci el a spus cæ istoria poporului sæu trebuie sæ fie gravatæ pe celelalte plæci ale sale øi
cæ eu trebuie sæ pæstrez aceste
plæci øi sæ le înmânez seminﬂiei
mele din generaﬂie în generaﬂie.
4 Øi dacæ a fost predicæ sfântæ,

c 2 Ne. 29:11;
Eter 4:8–10.
15a C. lui M. 1:11.
[iacov]
1 1a gs Iacov, fiul lui

Lehi.
b Iacov 7:27.
c 2 Ne. 5:28–33;
Iacov 3:13–14.
gs Plæci.
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Iacov 1:5–14

revelaﬂie care era mare sau profeﬂii, eu trebuia sæ gravez a punctele lor principale pe aceste plæci
øi sæ mæ aplec asupra lor pe cât
de mult posibil, de dragul lui
Hristos øi de dragul poporului
nostru.
5 Cæci datoritæ credinﬂei øi a
neliniøtii mari ni s-a fæcut nouæ
într-adevær cunoscut despre poporul nostru, despre ce lucruri
ar trebui sæ i se a întâmple.
6 Øi noi, de asemenea, am avut
multe revelaﬂii øi spiritul multor
profeﬂii; prin urmare am øtiut
despre a Hristos øi Împæræﬂia Lui
care va veni.
7 Prin urmare, am lucrat cu
sârguinﬂæ printre oamenii noøtri
ca sæ-i convingem sæ a vinæ la
Hristos øi sæ se împærtæøeascæ
din bunætatea lui Dumnezeu, ca
ei sæ poatæ sæ intre în b odihna
Lui, exceptând cazul în care El
va jura în mânia sa cæ ei nu vor
c
intra acolo, ca în d ræzvrætirea
din zilele ispitei în timp ce copiii
lui Israel erau în e pustiu.
8 Prin urmare, sæ dea Dumnezeu ca noi sæ putem sæ-i convingem pe toﬂi oamenii sæ nu
se a ræzvræteascæ împotriva lui
Dumnezeu øi sæ b provoace mânia Lui, ci ca toﬂi sæ creadæ în
Hristos øi sæ se gândeascæ la
4 a i.e. lucrurile
predominante,
importante.
5 a 1 Ne. 12.
6 a 1 Ne. 10:4–11; 19:8–14.
7 a 2 Ne. 9:41;
Omni 1:26;
Moro. 10:32.
b gs Odihnæ.
c Num. 14:23;
Deut. 1:35–37;
D&L 84:23–25.

moartea Lui øi sæ-I poarte c crucea øi sæ ducæ ruøinea lumii; prin
urmare, eu, Iacov, iau asupra
mea sæ îndeplinesc poruncile
fratelui meu, Nefi.
9 Acum Nefi a început sæ îmbætrâneascæ øi a væzut cæ în curând
trebuia sæ a moaræ; prin urmare,
a b uns pe un om sæ fie rege øi
domnitor asupra poporului sæu
acum, potrivit cu domnia c regilor.
10 Deoarece poporul l-a iubit
foarte mult pe Nefi, el fiind un
mare apærætor al lor, mânuind
cu dibæcie a sabia lui Laban în
apærarea lor øi lucrând toatæ
viaﬂa pentru bunæstarea lor —
11 Prin urmare, poporul dorea
sæ pæstreze numele lui în memorie. Iar cei care au domnit dupæ
el au fost numiﬂi de popor al
doilea Nefi, al treilea Nefi øi aøa
mai departe, potrivit cu domnia
regilor; øi aøa au fost numiﬂi de
popor, indiferent de numele lor.
12 Øi s-a întâmplat cæ Nefi a
murit.
13 Øi acum, cei care nu erau
a
lamaniﬂi erau b nefiﬂi; cu toate
acestea erau numiﬂi nefiﬂi, iacoviﬂi, iosefiﬂi, c zoramiﬂi, lamaniﬂi,
lemueliﬂi øi ismaeliﬂi.
14 Dar eu, Iacov, nu îi voi deosebi dupæ aceste nume, ci îi voi
a
numi lamaniﬂi pe cei care cautæ

d Evr. 3:8.
e Num. 26:65;
1 Ne. 17:23–31.
8 a gs Ræzvrætire.
b 1 Ne. 17:30;
Alma 12:36–37;
Hel. 7:18.
c jst, Mat. 16:25–26;
Luca 14:27.
9 a 2 Ne. 1:14.
b gs (a) Unge.
c 2 Ne. 6:2; Iarom 1:7.

10a 1 Ne. 4:9;
2 Ne. 5:14;
C. lui M. 1:13;
Mosia 1:16;
D&L 17:1.
13a Enos 1:13;
D&L 3:18.
b gs Nefiﬂi.
c 1 Ne. 4:35;
4 Ne. 1:36–37.
14a Mosia 25:12;
Alma 2:11.

Iacov 1:15–2:5
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sæ distrugæ poporul lui Nefi, iar
pe cei care sunt de partea lui Nefi
îi voi numi b nefiﬂi sau c poporul
lui Nefi, dupæ domnia regilor.
15 Øi acum s-a întâmplat cæ
poporul lui Nefi, sub domnia
celui de al doilea rege, a început
sæ se împietreascæ în inimæ øi sæ
se dedea întrucâtva la unele
practici pæcætoase, ca cele ale lui
David în vechime, dorind multe
a
neveste øi concubine, la fel ca
øi Solomon, fiul lui.
16 Da, øi ei, de asemenea, au
început sæ caute mult aur øi
argint øi au început sæ creascæ
întrucâtva în mândrie.
17 Prin urmare eu, Iacov, le-am
dat lor aceste cuvinte aøa cum
i-am învæﬂat în a templu, având
mai întâi b misiunea mea de la
Domnul.
18 Cæci eu, Iacov, øi fratele
meu Iosif, am fost a rânduiﬂi
preoﬂi øi învæﬂætori ai acestui
popor de cætre mâna lui Nefi.
19 Øi am îndeplinit cu credinﬂa
øi sârguinﬂæ a slujba noastræ
pentru Domnul, luând b responsibilitætea asupra noastræ,
ræspunzând pentru pæcatele
poporului cu capul nostru dacæ
nu l-am învæﬂat cuvântul lui
Dumnezeu cu toatæ sârguinﬂa;
prin urmare, lucrând cu toatæ
puterea noastræ ca c sângele lor
sæ nu fie pe veømintele noastre;
altfel, sângele lui va fi pe veømintele noastre øi noi nu vom
fi gæsiﬂi færæ patæ în ultima zi.
14b
c
15a
17a

2 Ne. 4:11.
2 Ne. 5:9.
D&L 132:38–39.
2 Ne. 5:16.
gs Templu, casa
Domnului.

CAPITOLUL 2
Iacov denunﬂæ dragostea pentru
bogæﬂii, mândria øi lipsa de castitate — Oamenii pot cæuta bogæﬂii
ca sæ-i ajute pe semenii lor — Iacov
condamnæ practica nepermisæ a
cæsætoriei multiple — Domnul se
bucuræ de castitatea femeilor. Circa
544–421 î.H.
Cuvintele pe care Iacov, fratele
lui Nefi, le-a vorbit cætre poporul lui Nefi, dupæ moartea
lui Nefi:
2 Øi acum, fraﬂii mei preaiubiﬂi,
eu, Iacov, potrivit ræspunderii
pe care o am faﬂæ de Domnul,
ca sæ îndeplinesc cu credinﬂa øi
sârguinﬂa øi cumpatare slujba
mea øi ca sæ scap de pæcatele
voastre de pe veømintele mele,
vin la templu în ziua aceasta
pentru ca sæ væ declar cuvântul
lui Dumnezeu.
3 Øi voi înøivæ øtiﬂi cæ pânæ acum
am fost sârguincios în slujba
chemærii mele; dar în ziua aceasta mæ simt mult mai împoværat
de dorinﬂa øi neliniøtea pentru
bunæstarea sufletelor voastre
decât am fost pânæ acum.
4 Cæci iatæ, pânæ acum aﬂi fost
supuøi cuvântului Domnului,
pe care eu vi l-am dat.
5 Dar iatæ, ascultaﬂi-mæ øi
aflaﬂi cæ, cu ajutorul Creatorului
Atotputernic al cerului øi al
pæmântului, væ pot spune ceva
despre a gândurile voastre, væ

b gs (a) Chema,
gs Administrator,
chemat de
administraﬂie.
Dumnezeu, chemare.
c 2 Ne. 9:44.
18a 2 Ne. 5:26.
2 5a Alma 12:3; D&L 6:16.
19a gs Oficiu, oficiant.
gs Dumnezeu,
b D&L 107:99–100.
divinitate.
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pot spune cæ voi aﬂi început sæ
lucraﬂi în pæcat, care mie mi
se pare un lucru abominabil,
da, øi lucru abominabil pentru
Dumnezeu.
6 Da, aceasta îmi întristeazæ
sufletul øi mæ face sæ mæ fac mic
de ruøine în faﬂa Fæcætorului
meu, cæ trebuie sæ depun mærturie despre ticæloøia inimilor
voastre.
7 Øi, de asemenea, mæ întristeazæ cæ trebuie sæ folosesc cuvinte atât de a tæioase despre voi
în faﬂa nevestelor voastre øi a
copiilor voøtri, sentimentele
multora dintre ei fiind foarte
gingaøe øi b curate øi delicate
înaintea lui Dumnezeu, ceea ce
este plæcut lui Dumnezeu;
8 Øi cred cæ au venit aici ca sæ
asculte a cuvântul plæcut al lui
Dumnezeu, da, cuvântul care
vindecæ sufletul rænit.
9 Prin urmare, sufletul meu
este îngreunat pentru cæ sunt
constrâns, din cauza poruncii
stricte pe care am primit-o de la
Dumnezeu, ca sæ væ cert din
cauza crimelor voastre, sæ mæresc rænile celor care sunt deja
ræniﬂi, în loc sæ alin øi sæ vindec
rænile lor; iar cei care nu au fost
ræniﬂi, în loc sæ se ospæteze din
cuvântul plæcut al lui Dumnezeu, au cuﬂite care le stræpung
sufletele øi le rænesc minﬂile
delicate.
10 Dar, în ciuda mæreﬂiei datoriei, trebuie sæ fac aøa cum cer
7a
b
8a
10a

D&L 121:43.
gs Virtute.
Alma 31:5.
gs Poruncile lui
Dumnezeu.

a

poruncile stricte ale lui Dumnezeu øi sæ væ vorbesc despre
ticæloøia voastræ øi lucrurile
voastre abominabile în prezenﬂa
celor cu inima puræ øi a acelora
cu inima frântæ, precum øi sub
privirea ochiului b pætrunzætor al
lui Dumnezeu cel Atotputernic.
11 Prin urmare, trebuie sæ væ
spun adeværul, potrivit a limpezimii cuvântului lui Dumnezeu. Cæci iatæ, aøa cum L-am
întrebat pe Domnul, aøa a venit
cuvântul cætre mine, zicând:
Iacov, du-te mâine la templu øi
vesteøte cuvântul pe care ﬂi-l
voi da pentru poporul acesta.
12 Øi iatæ acum, fraﬂii mei,
acesta este cuvântul pe care
vi-l anunﬂ, cæ mulﬂi dintre voi au
început sæ caute aur øi argint øi
tot felul de a metale preﬂioase
care abundæ din plin în aceastæ
ﬂaræ, care este o b ﬂaræ a fægæduinﬂei pentru voi øi pentru seminﬂia
voastræ.
13 Iar providenﬂa v-a zâmbit
în felul cel mai plæcut, aøa
încât aﬂi primit multe bogæﬂii;
øi pentru cæ unii dintre voi au
primit mai din abundenﬂæ
decât fraﬂii voøtri, aﬂi a crescut
în mândria inimilor voastre øi
umblaﬂi cu încæpæﬂânare øi cu
capul pe sus din cauza hainelor
voastre scumpe øi-i persecutaﬂi
pe fraﬂii voøtri pentru cæ voi
socotiﬂi cæ sunteﬂi mai buni
decât ei.
14 Øi acum, fraﬂii mei, credeﬂi

b 2 Ne. 9:44.
11a 2 Ne. 25:4; 31:2–3.
12a 1 Ne. 18:25;
Hel. 6:9–11;
Eter 10:23.

b 1 Ne. 2:20.
gs Pæmântul
fægæduinﬂei.
13a Morm. 8:35–39.
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cæ Dumnezeu væ iartæ pentru
aceasta? Iatæ, eu væ spun: Nu.
Dar El væ condamnæ pe voi, iar
de continuaﬂi sæ faceﬂi aceste
lucruri, atunci judecata Lui
trebuie sæ vinæ repede asupra
voastræ.
15 O, de ar fi sæ væ arate cæ El
poate sæ væ stræpungæ øi cu o
singuræ privire a ochiului Lui
væ poate trimite în ﬂærânæ!
16 O, de v-ar curæﬂa de aceastæ
nedreptate øi lucru abominabil.
Øi, o, dacæ aﬂi asculta voi de cuvântul poruncilor Lui øi nu aﬂi
læsa a mândria aceasta a inimilor
voastre sæ væ distrugæ sufletele!
17 Gândiﬂi-væ la fraﬂii voøtri la
fel ca la voi înøivæ øi fiﬂi prietenoøi cu toﬂi øi darnici cu a avuﬂia
voastræ, aøa ca øi b ei sæ fie la fel
de bogaﬂi ca voi.
18 Dar înainte de a cæuta
a
bogæﬂii, cæutaﬂi b împæræﬂia lui
Dumnezeu.
19 Øi dupæ ce aﬂi cæpætat speranﬂæ în Hristos, veﬂi cæpæta
bogæﬂii, dacæ le cæutaﬂi; øi le
veﬂi cæuta cu intenﬂia de a a face
bine — de a-i îmbræca pe cei goi
øi a-i hræni pe cei flæmânzi, de
a-i elibera pe robi øi de a aduce
alinare celor bolnavi øi suferinzi.
20 Øi acum, fraﬂii mei, v-am
vorbit despre mândrie; øi acei
dintre voi care v-aﬂi supærat
vecinul øi l-aﬂi persecutat pentru cæ aﬂi fost mândri în inimile
voastre, ce spuneﬂi despre lu16a gs Mândrie.
17a gs Milostenie;
Bunæstare.
b 4 Ne. 1:3.
18a 1 Regi 3:11–13;
Marcu 10:17–27;
2 Ne. 26:31; D&L 6:7.

crurile pe care Dumnezeu vi
le-a dat?
21 Nu credeﬂi cæ astfel de lucruri sunt abominabile în faﬂa
Celui care a creat toate trupurile? Øi orice fiinﬂæ este la fel de
valoroasæ în faﬂa Lui ca øi oricare
alta. Øi orice trup este din ﬂærânæ;
øi pentru acelaøi scop El le-a
creat, ca sæ ﬂinæ a poruncile Lui
øi sæ-L slæveascæ pe El în vecii
vecilor.
22 Øi acum, termin de vorbit
despre aceastæ mândrie. Øi dacæ
n-ar trebui sæ væ vorbesc despre
o crimæ øi mai mare, inima mea
s-ar bucura foarte mult datoritæ
vouæ.
23 Dar cuvântul lui Dumnezeu
mæ apasæ din cauza crimelor
voastre mai mari. Cæci iatæ, aøa
spune Domnul: Poporul acesta a
început sæ creascæ în nedreptate;
ei nu înﬂeleg scripturile, cæci ei
cautæ sæ se scuze atunci când
preacurvesc, din cauza lucrurilor care au fost scrise despre
David øi Solomon, fiul lui.
24 Iatæ, David øi a Solomon
î n t r-a d e v æ r a u a v u t m u l t e
b
neveste øi concubine, lucru care
a fost abominabil în faﬂa Mea,
zice Domnul.
25 Prin urmare, astfel zice
Domnul, Eu am condus acest
popor afaræ din Ierusalim, prin
puterea braﬂului Meu, pentru ca
sæ pot creøte o ramuræ a dreaptæ
din rodul coapselor lui Iosif.

gs Bogæﬂii.
b Luca 12:22–31.
19a Mosia 4:26.
21a D&L 11:20;
Avr. 3:25–26.
24a 1 Regi 11:1;
Neemia 13:25–27.

b 1 Regi 11:1–3;
Ezra 9:1–2;
D&L 132:38–39.
25a Gen. 49:22–26;
Amos 5:15; 2 Ne. 3:5;
Alma 26:36.
gs Lehi, tatæl lui Nefi.
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26 Prin urmare Eu, Domnul
Dumnezeu, nu voi permite ca
acest popor sæ facæ la fel ca cei
din vechime.
27 Prin urmare, fraﬂii mei,
ascultaﬂi-mæ øi auziﬂi cuvântul Domnului: Cæci sæ nu fie
nici un om printre voi care sæ
aibæ mai mult decât o a singuræ
nevastæ; øi sæ nu aibæ nici o
concubinæ.
28 Cæci Eu, Domnul Dumnezeu, Mæ bucur de a castitatea femeilor. Iar curviile sunt lucruri
abominabile în faﬂa Mea; astfel
spune Domnul oøtirilor.
29 Prin urmare, acest popor va
trebui sæ ﬂinæ poruncile Mele,
spune Domnul oøtirilor, dacæ
nu, a blestemat va fi pæmântul
din cauza lor.
30 Cæci, dacæ vreau, a spus
Domnul oøtirilor, sæ cresc a seminﬂiei pentru Mine, Eu voi
porunci poporului Meu; altfel,
ei vor trebui sæ asculte de aceste
lucruri.
31 Cæci iatæ Eu, Domnul, am
væzut supærarea øi am auzit
jelirea fiicelor poporului Meu
în ﬂara Ierusalimului, da, øi
în toate ﬂærile poporului Meu,
din cauza ticæloøiei øi a lucrurilor abominabile ale bærbaﬂilor lor.
32 Øi Eu nu voi permite, spune
Domnul oøtirilor, ca strigætele
fiicelor frumoase ale acestui
popor, pe care Eu le-am condus
afaræ din ﬂara Ierusalimului, sæ
vinæ la Mine împotriva bærbaﬂi27a D&L 42:22; 49:16.
gs Cæsætorie,
(a) se cæsætori.
28a gs Castitate.

lor poporului Meu, a spus
Domnul oøtirilor.
33 Cæci ei nu vor duce pe fiicele
poporului Meu în robie datoritæ
bunætæﬂii lor, cæci altfel voi abate
asupra lor un blestem dureros,
chiar pânæ la distrugere; cæci ei
nu trebuie sæ a preacurveascæ la
fel ca cei din vechime, a spus
Domnul oøtirilor.
34 Øi acum iatæ, fraﬂii mei, voi
øtiﬂi cæ aceste porunci au fost
date tatælui nostru, Lehi; prin
urmare, le-aﬂi cunoscut dinainte;
øi aﬂi suferit o mare condamnare; cæci aﬂi fæcut acele lucruri pe
care nu trebuia sæ le faceﬂi.
35 Iatæ, aﬂi fæcut a nedreptæﬂi
mai mari decât lamaniﬂii, fraﬂii
noøtri. Voi aﬂi frânt inimile
blândelor voastre neveste øi
aﬂi pierdut încrederea copiilor
voøtri, pentru cæ sunteﬂi un
exemplu ræu pentru ei; iar suspinele inimilor lor se înalﬂæ pânæ
la Dumnezeu împotriva voastræ.
Øi din cauza stricteﬂii cuvântului lui Dumnezeu, care coboaræ
împotriva voastræ, multe inimi
au murit stræpunse de ræni
adânci.
CAPITOLUL 3
Cei cu inima puræ primesc cuvântul plæcut al lui Dumnezeu —
Dreptatea lamaniﬂilor este mai
mare decât cea a nefiﬂilor — Iacov
avertizeazæ împotriva imoralitæﬂii,
lascivitæﬂii øi oricærui pæcat. Circa
544–421 î.H.

29a Eter 2:8–12.
30a Mal. 2:15;
D&L 132:61–66.
33a gs Senzual,

senzualitate;
Imoralitate sexualæ.
35a Iacov 3:5–7.

Iacov 3:1–9
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Dar iatæ eu, Iacov, aø dori sæ
væ spun vouæ, celor care sunteﬂi
cu inimile pure. Priviﬂi cætre
Dumnezeu cu fermitatea minﬂii
øi rugaﬂi-væ la El cu credinﬂæ
mare, iar El væ va consola în
suferinﬂele voastre øi væ va lua
apærarea øi va trimite dreptate
asupra acelora care cautæ sæ væ
distrugæ.
2 O, voi toﬂi cei care sunteﬂi cu
inimile pure, ridicaﬂi-væ capul
øi primiﬂi cuvântul plæcut al lui
Dumnezeu øi ospætaﬂi-væ din
dragostea Lui; cæci voi puteﬂi
sæ faceﬂi aceasta, dacæ minﬂile
voastre sunt a neclintite, în vecii
vecilor.
3 Dar vai, vai de voi, cei care
nu sunteﬂi cu inimile curate, care
sunteﬂi a murdari în aceastæ zi în
faﬂa lui Dumnezeu; cæci dacæ nu
væ pocæiﬂi, ﬂara este blestematæ
din cauza voastræ; øi lamaniﬂii,
care nu sunt murdari ca voi øi
totuøi sunt b blestemaﬂi cu un
blestem dureros, væ vor asupri
chiar pânæ la distrugere.
4 Øi repede va veni timpul
când, dacæ nu væ pocæiﬂi, ei vor
stæpâni ﬂara moøtenirii voastre,
iar Domnul Dumnezeu îi va
a
conduce pe cei drepﬂi afaræ
dintre voi.
5 Iatæ, lamaniﬂii, fraﬂii voøtri,
pe care îi urâﬂi din cauza
murdæriei lor øi a blestemului
care a venit asupra pielii lor,
sunt mai drepﬂi decât voi; cæci
ei nu au a uitat porunca Domnului care a fost datæ tatælui
3 2a Alma 57:26–27.
3 a gs Murdærie,
necuræﬂenie.

nostru — cum cæ ei trebuie sæ
aibæ o singuræ nevastæ øi cæ nu
trebuie sæ aibæ nici o concubinæ
øi cæ nici o curvie nu trebuie sæ
existe printre ei.
6 Øi acum, ei sunt atenﬂi sæ
ﬂinæ aceastæ poruncæ; prin urmare, pentru cæ sunt atenﬂi în
ﬂinerea acestei porunci, Domnul Dumnezeu nu-i va distruge, ci va fi a milos cu ei; øi într-o
zi, ei vor deveni un popor binecuvântat.
7 Iatæ, bærbaﬂii lor îøi a iubesc
nevestele øi nevestele lor îøi
iubesc bærbaﬂii; øi bærbaﬂii øi
nevestele îøi iubesc copiii; iar
necredinﬂa øi ura lor faﬂæ de
voi sunt din cauza nedreptæﬂii
stræmoøilor lor; prin urmare, cu
cât sunteﬂi voi mai buni decât
ei în ochii Marelui Creator al
vostru?
8 O, fraﬂii mei, mæ tem cæ,
dacæ nu væ pocæiﬂi de pæcatele
voastre, pielea lor va fi mai albæ
decât a voastræ atunci când veﬂi
fi aduøi împreunæ cu ei în faﬂa
tronului lui Dumnezeu.
9 Prin urmare, væ dau o poruncæ, ce este cuvântul lui
Dumnezeu, ca sæ nu mai rostiﬂi
injurii împotriva lor din cauza
întunecimii pielii lor; øi nici nu
trebuie sæ rostiﬂi injurii împotriva lor din cauza murdæriei
lor; ci trebuie sæ væ amintiﬂi de
propria voastræ murdærie øi
sæ væ aduceﬂi aminte cæ murdæria lor a venit din cauza
stræmoøilor lor.

b 1 Ne. 12:23.
4 a Omni 1:5–7, 12–13.
5 a Iacov 2:35.

6 a 2 Ne. 4:3, 6–7;
Hel. 15:10–13.
7 a gs Familie; Dragoste.
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10 Prin urmare, trebuie sæ
væ aduceﬂi aminte de a copiii
voøtri, cum le-aﬂi îndurerat inimile din cauza exemplului
vostru dat în faﬂa lor; øi, de
asemenea, aduceﬂi-væ aminte
cæ, din cauza murdæriei voastre,
puteﬂi sæ-i aduceﬂi pe copiii
voøtri la distrugere, iar pæcatele lor sæ se adune pe capul
vostru în ultima zi.
11 O, fraﬂii mei, ascultaﬂi de
cuvintele mele; înviaﬂi înzestrærile sufletelor voastre; scuturaﬂi-væ, ca sæ væ puteﬂi a trezi
din somnul morﬂii; øi depærtaﬂi-væ de chinurile b iadului ca
sæ nu deveniﬂi c îngerii diavolului øi sæ fiﬂi aruncaﬂi în acel lac
de foc øi pucioasæ care este cea
de a doua d moarte.
12 Øi acum eu, Iacov, am spus
multe alte lucruri cætre poporul
lui Nefi, avertizându-i împotriva
a
imoralitæﬂii, b lascivitæﬂii øi oricærui alt fel de pæcat, spunându-le
care sunt urmærile groaznice ale
acestora.
13 Øi nici a suta parte din
întâmplærile acestui popor, care
a început sæ fie numeros, nu
poate fi scrisæ pe a aceste plæci;
dar multe din întâmplærile lor
sunt scrise pe plæcile mai
mari, ræzboaiele øi conflictele
lor øi domnia regilor lor.
14 Aceste plæci sunt numite
plæcile lui Iacov øi au fost fæcute de mâna lui Nefi. Øi astfel
pun capæt vostirii acestor
cuvinte.
10a gs Copil, copii.
11a Alma 5:6–9.
b gs Iad.

CAPITOLUL 4
Toﬂi profeﬂii Îl preaslævesc pe Tatælui în numele lui Hristos — Jertfirea lui Isaac de cætre Avraam a
fost asemænætoare cu jertfirea de
cætre Dumnezeu a Singurului Sæu
Næscut — Oamenii trebuie sæ se
împace cu Dumnezeu prin Ispæøire
— Iudeii vor respinge piatra de
temelie. Circa 544–421 î.H.
Acum iatæ, s-a întâmplat cæ eu,
Iacov, am slujit mult poporului
meu în cuvinte (øi nu pot sæ
scriu decât o micæ parte din
cuvintele mele din cauza greutæﬂii de a grava cuvintele pe
plæci); øi noi øtim cæ lucrurile
pe care le scriem pe plæci trebuie
sæ ræmânæ;
2 Dar orice lucru pe care îl
scriem pe altceva în afaræ de
plæci trebuie sæ piaræ øi sæ disparæ; dar noi putem sæ scriem
câteva cuvinte pe plæci care vor
da copiilor noøtri øi fraﬂilor
noøtri preaiubiﬂi ceva cunoaøtere despre noi sau despre stræmoøii lor —
3 Acum noi ne bucuræm de
aceasta; øi lucræm din greu ca sæ
gravæm aceste cuvinte pe plæci,
sperând cæ fraﬂii noøtri preaiubiﬂi øi copiii noøtri le vor primi
cu inimi recunoscætoare øi le vor
lua în consideraﬂie ca sæ înveﬂe
cu bucurie, nu cu tristeﬂe øi nici
cu fricæ, despre stræmoøii lor
dintâi.
4 Cæci cu acest scop am scris
aceste lucruri, pentru ca ei sæ

c 2 Ne. 9:8–9.
d gs Moarte spiritualæ.
12a gs Imoralitate.

b gs Poftæ; Ræutate, ræu.
13a 1 Ne. 19:1–4;
Iacov 1:1–4.
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øtie cæ noi L-am a cunoscut pe
Hristos øi cæ am avut speranﬂæ
în slava Lui multe sute de ani
înaintea venirii Lui; øi nu numai
noi am avut speranﬂæ în slava
Lui, ci øi toﬂi b profeﬂii sfinﬂi care
au fost înaintea noastræ.
5 Iatæ, ei au crezut în Hristos
øi L-au preaslævit pe Tatæl în
numele Lui øi, de asemenea, noi
a
preaslævim pe Tatæl în numele Lui. Øi pentru acest scop
ﬂinem b legea lui Moise, care ne
c
îndreaptæ sufletele cætre El; øi
datoritæ acestui fapt ea este
sfinﬂitæ pentru noi în dreptate,
tot aøa cum ea a fost datæ lui
Avraam în pustiu, ca el sæ se
supunæ poruncilor lui Dumnezeu jertfind pe fiul sæu Isaac,
ceea ce se aseamænæ cu jertfirea
de cætre Dumnezeu a d Singurului Sæu Næscut.
6 Prin urmare, îi cercetæm pe
profeﬂi øi avem multe revelaﬂii
øi spiritul a profeﬂiei; øi având
toate aceste b mærturii, noi cæpætæm o speranﬂæ øi credinﬂa
noastræ devine nestræmutatæ,
într-atât, încât într-adevær putem sæ c poruncim în d numele
lui Isus øi atunci chiar øi copacii
ni se supun nouæ, ori munﬂii sau
valurile mærii.
4 4a gs Isus Hristos.
b Luca 24:25–27;
Iacov 7:11;
Mosia 13:33–35;
D&L 20:26.
5 a Moise 5:8.
b 2 Ne. 25:24;
Iarom 1:11;
Mosia 13:27, 30;
Alma 25:15–16.
gs Legea lui Moise.
c Gal. 3:24.
d Gen. 22:1–14;

7 Øi totuøi, Domnul Dumnezeu ne aratæ a slæbiciunea noastræ ca sæ øtim cæ, prin harul
Lui øi prin marea Lui bunævoinﬂæ faﬂæ de copiii oamenilor,
avem puterea sæ facem aceste
lucruri.
8 Iatæ, mari øi minunate sunt
lucrærile Domnului. Cât de
a
nepætrunse sunt adâncimile
b
misterelor Lui; øi este imposibil
ca omul sæ înﬂeleagæ toate cæile
Lui. Øi nici un om nu c cunoaøte
d
cæile Lui decât dacæ îi sunt
revelate; prin urmare fraﬂilor,
nu dispreﬂuiﬂi revelaﬂiile lui
Dumnezeu.
9 Cæci iatæ, prin puterea
a
cuvântului Lui a venit b omul
pe faﬂa pæmântului, pæmânt care
a fost creat prin puterea cuvântului Lui. Prin urmare, dacæ
Dumnezeu a putut vorbi øi
pæmântul a fost creat, a vorbit
øi omul a fost creat, o, atunci,
de ce sæ nu fie El capabil sæ
porunceascæ c pæmântului sau
lucrærii mâinilor Sale de pe faﬂa
pæmântului dupæ voinﬂa øi
plæcerea Lui?
10 Prin urmare, fraﬂilor, nu
cæutaﬂi sæ-L a sfætuiﬂi pe Domnul, ci luaﬂi sfat din mâna Sa.
Cæci iatæ, voi înøivæ øtiﬂi cæ El

Ioan 3:16–18.
gs Singurul Næscut.
6 a gs Profeﬂie,
(a) profeﬂi.
b gs Martor.
c gs Putere.
d Fapte 3:6–16;
3 Ne. 8:1.
7 a Eter 12:27.
8 a Rom. 11:33–36.
b D&L 19:10; 76:114.
gs Tainele lui
Dumnezeu.

c 1 Cor. 2:9–16;
Alma 26:21–22.
gs Cunoaøtere.
d Isa. 55:8–9.
9 a Morm. 9:17;
Moise 1:32.
b gs (a) Crea, creaﬂie;
Om, oameni.
c Hel. 12:8–17.
10a 2 Ne. 9:28–29;
Alma 37:12, 37;
D&L 3:4, 13.
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sfætuieøte în b înﬂelepciune øi în
dreptate øi în mare milæ peste
toate lucrærile Sale.
11 Prin urmare, fraﬂi preaiubiﬂi, fiﬂi împæcaﬂi cu El prin
a
ispæøirea lui Hristos, b Singurul
Sæu Fiu Næscut, øi veﬂi putea
obﬂine o c înviere dupæ puterea
învierii care este în Hristos øi
veﬂi fi prezentaﬂi ca d primele
roade ale lui Hristos cætre Dumnezeu, având credinﬂæ øi obﬂinand bunæ-speranﬂæ de slavæ
în El înainte ca El Însuøi sæ se
arate în trup.
12 Øi acum, preaiubiﬂilor, nu
væ minunaﬂi cæ væ spun aceste
lucruri; cæci de ce sæ nu a vorbesc
despre ispæøirea lui Hristos øi
sæ ajung la o înﬂelegere deplinæ
a Lui ca øi la cunoaøterea învierii
øi a lumii care va veni?
13 Iatæ, fraﬂii mei, pe cel care
profeﬂeøte, læsaﬂi-l sæ profeﬂeascæ
pentru înﬂelegerea oamenilor;
cæci a Spiritul vorbeøte adeværul
øi nu minte. Prin urmare, el
vorbeøte despre lucruri aøa cum
b
sunt ele într-adevær øi despre
lucruri aøa cum ele într-adevær
vor fi; prin urmare, aceste
lucruri ne sunt arætate c limpede
pentru salvarea sufletelor noastre. Dar iatæ, noi nu suntem singurii martori ai acestor lucruri;
cæci Dumnezeu, de asemenea,
10b gs Atotcunoscætor;
Înﬂelepciune.
11a gs Ispæøire,
(a) ispæøi.
b Evr. 5:9.
c gs Înviere.
d Mosia 15:21–23; 18:9;
Alma 40:16–21.
12a 2 Ne. 25:26.
13a gs Duhul Sfânt;

le-a cuvântat cætre profeﬂii din
vechime.
14 Dar iatæ, iudeii au fost un
popor a încæpæﬂânat; øi ei au b dispreﬂuit cuvintele clare øi au ucis
profeﬂii øi au cæutat lucruri pe
care ei nu le-au putut înﬂelege.
Prin urmare, din cauza c orbirii
lor, care orbire a venit pentru
cæ s-au uitat dincolo de limite, ei
trebuie sæ cadæ; cæci Dumnezeu
a îndepærtat claritate Lui de la ei
øi le-a dat multe lucruri pe care
ei nu le d pot înﬂelege, pentru cæ
ei au dorit aceasta. Øi pentru cæ
au dorit aceasta, Dumnezeu a
fæcut aøa ca ei sæ se împiedice.
15 Øi acum eu, Iacov, sunt condus de Spirit ca sæ profeﬂesc;
cæci îmi dau seama, prin lucrarea Spiritului care este în mine,
cæ prin a împiedicarea iudeilor,
ei vor b respinge c piatra pe care
puteau sæ zideascæ øi sæ aibæ o
temelie siguræ.
16 Dar iatæ, potrivit scripturilor, aceastæ a piatræ va deveni
marea øi ultima øi unica b temelie siguræ pe care iudeii pot
zidi.
17 Øi acum, preaiubiﬂii mei,
cum este posibil ca aceøtia, dupæ
ce au respins temelia cea siguræ,
sæ a mai poatæ zidi pe ea, ca
sæ devinæ capul pietrei lor unghiulare?

Adevær.
b D&L 93:24.
c Alma 13:23.
14a Mat. 23:37–38;
2 Ne. 25:2.
b 2 Cor. 11:3;
1 Ne. 19:7; 2 Ne. 33:2.
c Isa. 44:18;
Rom. 11:25.
d 2 Ne. 25:1–2.

15a Isa. 8:13–15;
1 Cor. 1:23;
2 Ne. 18:13–15.
b 1 Ne. 10:11.
c gs Piatra din capul
unghiului; Stâncæ.
16a Ps. 118:22–23.
b Isa. 28:16; Hel. 5:12.
17a Mat. 19:30;
D&L 29:30.
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18 Iatæ, fraﬂii mei preaiubiﬂi,
væ voi dezvælui acest mister;
dacæ nu o voi face în vreun fel,
mæ voi zdruncina din tæria mea
în Spirit øi mæ voi împiedica
din cauza îngrijorærii mele
foarte mari pentru voi.
CAPITOLUL 5
Iacov îl pomeneøte pe Zenos în
legæturæ cu pilda mæslinului cultivat øi a celui sælbatic — Ei sunt
asemænætori lui Israel øi neamurilor — Se prevede împræøtierea øi
adunarea lui Israel — Se fac aluzii la nefiﬂi øi lamaniﬂi øi la întreaga casæ a lui Israel — Neamurile
vor fi altoite pe Israel — În cele din
urmæ, via va fi arsæ. Circa 544–
421 î.H.
Iatæ, fraﬂii mei, nu væ aduceﬂi
aminte cæ aﬂi citit cuvintele profetului a Zenos pe care le-a vorbit cætre casa lui Israel, zicând:
2 Ascultaﬂi, o, voi casæ a lui
Israel, øi ascultaﬂi cuvintele
mele, un profet al Domnului.
3 Cæci iatæ, aøa a spus Domnul,
Eu te voi asemæna pe tine, o,
casæ a lui a Israel, cu un b mæslin
cultivat, pe care un om l-a luat øi
l-a îngrijit în c via sa; øi el a crescut øi a îmbætrânit øi a început
sæ se d usuce.
4 Øi s-a întâmplat cæ stæpânul
viei a venit øi a væzut mæslinul
cum a început sæ se usuce; øi a
spus: Îl voi tunde øi voi præøi
în jurul lui øi-l voi îngræøa, cæci
5 1a gs Zenos.
3 a Ezec. 36:8.
gs Israel.
b Rom. 11:17–24.

poate va da ramuri tinere øi
fragede øi nu va pieri.
5 Øi s-a întâmplat cæ el l-a tuns
øi l-a præøit øi l-a îngræøat, dupæ
cuvântul lui.
6 Øi s-a întâmplat cæ dupæ
multe zile a început sæ dea
câteva ramuri tinere øi fragede;
dar iatæ, vârful lui principal a
început sæ piaræ.
7 Øi s-a întâmplat cæ stæpânul
viei a væzut aceasta øi i-a spus
slujitorului sæu: Mæ întristeazæ
sæ pierd acest pom; prin urmare,
du-te øi adunæ ramurile de la
un mæslin a sælbatic øi adu-le aici
la mine; øi noi vom smulge
ramurile principale care au
început sæ se veøtejeascæ øi le
vom arunca în foc ca sæ ardæ.
8 Øi iatæ, spune domnul viei,
eu dau deoparte multe dintre
aceste ramuri tinere øi fragede
øi le voi altoi oriunde voi vrea;
øi nu-i nimic dacæ rædæcina acestui pom va pieri, dacæ pot sæ
pæstrez roadele lui pentru mine;
prin urmare, eu voi lua aceste
ramuri tinere øi fragede øi le
voi altoi oriunde vreau.
9 Ia ramurile mæslinului sælbatic øi altoieøte-le în a locul lor; øi
pe acestea pe care le-am smuls,
le voi arunca în foc øi le voi
arde, ca sæ nu mai stânjeneascæ
pæmântul viei mele.
10 Øi s-a întâmplat cæ slujitorul
domnului viei a fæcut potrivit
cuvântul domnului viei øi a altoit
ramurile mæslinului a sælbatic.
11 Øi domnul viei a dat ordin

gs Mæslin.
c D&L 101:44.
gs Via Domnului.
d gs Apostazie.

7 a Rom. 11:17, 24.
9 a Rom. 1:13.
10a gs Neamuri.
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sæ fie præøit øi tuns øi îngræøat,
zicând cætre slujitorul sæu: Mæ
întristeazæ cæ trebuie sæ pierd
acest pom; prin urmare, am fæcut aceasta, cæci poate voi reuøi
sæ pæstrez rædæcinile lui øi ele
nu vor pieri ca sæ le pot pæstra
pentru mine.
12 Prin urmare, du-te pe drumul tæu; observæ pomul øi îngrijeøte-l potrivit cuvintelor mele.
13 Øi pe acestea le voi a pune în
partea cea mai de jos a viei mele,
oriunde vreau, asta nu te intereseazæ pe tine; øi eu fac aceasta ca
sæ pæstrez pentru mine ramurile
fireøti ale pomului; øi, de asemenea, ca sæ pot sæ adun pentru
mine rodul la timpul potrivit;
cæci pe mine mæ întristeazæ sæ
pierd acest pom øi rodul lui.
14 Øi s-a întâmplat cæ domnul
viei a plecat pe drumul sæu øi a
ascuns ramurile fireøti ale mæslinului cultivat în partea cea
mai de jos a viei, unele într-o
parte øi altele în cealaltæ, dupæ
dorinﬂa øi plæcerea lui.
15 Øi s-a întâmplat cæ a trecut
un timp îndelungat øi domnul
viei a spus slujitorului sæu:
Vino, hai sæ mergem jos la vie
ca s-o lucræm.
16 Øi s-a întâmplat cæ domnul
viei øi, de asemenea, slujitorul
s-au dus jos la vie ca sæ munceascæ. Øi s-a întâmplat cæ slujitorul a spus stæpânului sæu: Iatæ,
priveøte aici; uitæ-te la pom.
17 Øi s-a întâmplat cæ domnul
viei s-a uitat øi a væzut pomul în
care ramurile sælbatice de mæslin au fost altoite; øi el a crescut
13a 1 Ne. 10:12.

øi a început sæ poarte a rod. Øi
el a væzut cæ era bun; iar rodul
lui era la fel ca rodul firesc.
18 Øi el i-a spus slujitorului:
Iatæ, ramurile pomului sælbatic
au folosit umezeala rædæcinii,
aøa încât rædæcina i-a adus multæ putere; øi, datoritæ puterii
mari a rædæcinii, ramurile sælbatice au fæcut roade altoite.
Acum, dacæ noi nu am fi altoit
aceste ramuri, pomul ar fi pierit.
Øi acum, iatæ, eu voi aduna
multe roade pe care pomul le-a
fæcut; øi roadele acestea le voi
aduna la vremea potrivitæ pentru mine însumi.
19 Øi s-a întâmplat cæ domnul
viei i-a spus slujitorului: Vino,
hai sæ mergem în partea cea mai
de jos a viei øi sæ vedem dacæ øi
ramurile fireøti ale pomului au
fæcut multe roade, ca sæ culeg
roadele la vremea potrivitæ
pentru mine însumi.
20 Øi s-a întâmplat cæ s-au dus
acolo unde stæpânul ascunsese
ramurile fireøti ale pomului, iar
el i-a spus slujitorului: Iatæ-le;
øi el s-a uitat la a prima ramuræ
care a fæcut roade multe; øi el,
de asemenea, a væzut cæ erau
bune. Øi i-a spus slujitorului: Ia
din roadele de acolo øi adunæ-le
la vremea potrivitæ, ca sæ le pot
pæstra pentru mine însumi; cæci
iatæ, a spus, eu l-am îngrijit tot
acest timp îndelungat, iar el a
fæcut multe roade.
21 Øi s-a întâmplat cæ slujitorul
a spus cætre stæpânul sæu: Cum
de ai venit aici ca sæ plantezi
acest pom sau aceastæ ramuræ a

17a Ioan 15:16.

20a Iacov 5:39.

Iacov 5:22–32
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pomului? Cæci iatæ, acesta era
cel mai ræu loc din toatæ via.
22 Iar domnul viei i-a spus:
Nu-mi da sfaturi; eu øtiu cæ
aceasta era o parte proastæ a
pæmântului; prin urmare, ﬂi-am
spus, eu l-am îngrijit tot acest
timp îndelungat øi iatæ, vezi
acum cæ a fæcut multe roade.
23 Øi s-a întâmplat cæ domnul
viei i-a spus slujitorului sæu:
Priveøte aici; iatæ, eu am mai
plantat încæ o ramuræ a pomului; øi øtii cæ aceastæ bucatæ de
pæmânt era øi mai proastæ decât
prima. Dar, priveøte pomul. Eu
l-am îngrijit tot acest timp îndelungat øi el a fæcut multe roade;
de aceea, adunæ-le øi pune-le
la un loc la vremea potrivitæ,
pentru ca eu sæ le pot pæstra
pentru mine însumi.
24 Øi s-a întâmplat cæ domnul
viei a spus iaræøi cætre slujitorul
sæu: Priveøte aici øi iatæ încæ
o altæ a ramuræ pe care am plantat-o; iatæ, eu am îngrijit-o øi pe
aceasta øi ea a fæcut rod.
25 Øi el i-a spus slujitorului:
Priveøte aici øi iat-o øi pe ultima.
Iatæ, pe aceasta am plantat-o
într-o parte a bunæ de pæmânt; øi
eu am îngrijit-o tot acest timp
îndelungat øi numai o parte a
pomului a fæcut roade altoite,
iar b cealaltæ parte a fæcut roade
sælbatice; iatæ, eu am îngrijit
acest pom la fel ca øi pe ceilalﬂi.
26 Øi s-a întâmplat cæ domnul
viei i-a spus slujitorului: Smulge
24a Ezec. 17:22–24;
Alma 16:17;
3 Ne. 15:21–24.
25a 1 Ne. 2:20.
b 3 Ne. 10:12–13.

ramurile care nu au fæcut a roade
bune øi aruncæ-le în foc.
27 Dar iatæ, slujitorul i-a spus:
Sæ-l tundem øi sæ-l præøim øi sæ-l
îngrijim ceva mai mult, cæ poate
o sæ-ﬂi facæ roade bune pe care
tu sæ le poﬂi aduna la vremea
potrivitæ.
28 Øi s-a întâmplat cæ domnul
viei øi slujitorul domnului viei
au îngrijit de toate roadele
din vie.
29 Øi s-a întâmplat cæ a trecut
un timp îndelungat øi domnul
viei i-a spus a slujitorului sæu:
Vino, hai sæ mergem jos la vie
ca sæ lucræm din nou. Cæci iatæ,
b
vremea se apropie øi c sfârøitul
vine în curând; prin urmare, eu
trebuie sæ adun roade pentru
mine însumi, la vremea potrivitæ.
30 Øi s-a întâmplat cæ domnul
viei øi slujitorul s-au dus jos la
vie; øi ei au ajuns la pomul ale
cærui ramuri fireøti au fost tæiate
øi ramurile sælbatice au fost
altoite; øi iatæ, tot felul de a roade
încærcaseræ pomul.
31 Øi s-a întâmplat cæ domnul
viei a gustat din roade, din
fiecare fel dupæ numærul lor. Øi
domnul viei a spus: Iatæ, noi
am îngrijit acest pom timp atât
de îndelungat øi eu am cules
multe roade pentru mine însumi, la vremea potrivitæ.
32 Dar iatæ, de data aceasta el
a fæcut multe roade øi a nici unul
din ele nu este bun. Øi iatæ, sunt

26a Mat. 7:15–20;
Alma 5:36;
D&L 97:7.
29a D&L 101:55; 103:21.
b gs Ultimele zile,

zilele din urmæ.
c 2 Ne. 30:10;
Iacov 6:2.
30a gs Apostazie.
32a JS—I 1:19.
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tot felul de roade proaste; øi ele
nu-mi aduc nici un folos, cu
toatæ munca noastræ; iar acum,
pe mine mæ întristeazæ sæ pierd
acest pom.
33 Iar domnul viei i-a spus
slujitorului: Ce trebuie sæ facem
cu acest pom pentru ca sæ pot
pæstra iaræøi roade bune de la
el pentru mine însumi?
34 Iar slujitorul i-a spus stæpânului sæu: Iatæ, pentru cæ ai
altoit ramurile mæslinului sælbatic, ele au hrænit rædæcinile
aøa încât acestea sunt vii øi nu
au pierit; prin urmare, vezi cæ
ele sunt încæ bune.
35 Øi s-a întâmplat cæ domnul
viei i-a spus slujitorului sæu:
Pomul nu-mi este de nici un
folos øi rædæcinile nu-mi sunt
de nici un folos atât timp cât el
produce roade rele.
36 Øi totuøi, eu øtiu cæ rædæcinile sunt bune øi eu le-am pæstrat pentru scopurile mele; øi
datoritæ tæriei lor, au fæcut pânæ
acum roade bune din ramurile
sælbatice.
37 Dar iatæ, ramurile sælbatice
au crescut øi au a næpædit rædæcinile; øi pentru cæ ramurile sælbatice au næpædit rædæcinile,
s-au fæcut multe roade rele; øi
pentru cæ s-au fæcut atât de multe roade rele, vezi tu cæ a început
sæ se usuce; øi în curând va fi
gata sæ fie aruncat în foc, dacæ
nu facem ceva ca sæ-l pæstræm.
38 Øi s-a întâmplat cæ domnul
viei i-a spus slujitorului sæu: Sæ
mergem pânæ la partea cea mai
de jos a viei øi sæ vedem dacæ
37a D&L 45:28–30.
39a Iacov 5:20, 23, 25.

ramurile fireøti au fæcut, de
asemenea, roade rele.
39 Øi s-a întâmplat cæ au mers
pânæ la partea cea mai de jos
a viei. Øi s-a întâmplat, cæ au
væzut cæ øi roadele ramurilor
fireøti se stricaseræ; da, a primul
øi al doilea øi, de asemenea, øi
ultimul; øi ele toate se stricaseræ.
40 Øi roadele a sælbatice ale
ultimei ramuri næpædiseræ acea
parte a pomului care facea roade
bune, chiar într-atât ramura
s-a veøtejit øi a murit.
41 Øi s-a întâmplat cæ domnul
viei a plâns øi a zis cætre slujitor:
a
Ce aø mai fi putut face pentru
via mea?
42 Iatæ, am øtiut cæ toate roadele viei, în afaræ de acestea,
s-au stricat; Øi acum, acelea care
au fost odatæ roade bune, de
asemenea, s-au stricat; øi acum,
toﬂi pomii viei mele nu sunt
buni de nimic, decât sæ fie doborâﬂi øi aruncaﬂi în foc.
43 Øi iatæ, pe acesta din urmæ,
ale cærui ramuri s-au veøtejit,
l-am plantat într-un loc cu pæmânt a bun; da, chiar în locul
care era un loc ales, mai presus
decât toate celelalte locuri din
via mea.
44 Øi vezi cæ eu am tæiat ceea
ce a era în locul acesta, ca sæ pot
planta acest pom în loc.
45 Øi vezi cæ o parte din el a
fæcut roade bune, iar altæ parte
a fæcut roade sælbatice; øi pentru
cæ eu nu am smuls acele ramuri
øi nu le-am aruncat în foc, iatæ,
ele au næpædit ramurile bune
care s-au veøtejit.

40a Morm. 6:6–18.
41a 2 Ne. 26:24.

43a 2 Ne. 1:5.
44a Eter 13:20–21.

Iacov 5:46–55
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46 Øi acum iatæ, în ciuda grijii
mari pe care am avut-o pentru
via mea, pomii ei s-au stricat
într-atât, încât nu fac roade
bune; øi am sperat sæ-i pæstrez
ca sæ facæ roade la vremea potrivitæ pentru mine însumi.
Dar iatæ, ei au devenit la fel ca
øi mæslinul sælbatic øi nu sunt
buni de nimic, decât sæ fie a doborâﬂi øi aruncaﬂi în foc; øi mæ
întristeazæ cæ trebuie sæ-i pierd.
47 Dar ce-aø fi putut sæ fac mai
mult pentru via mea? Mi-am
încetinit mâna într-atât, încât
n-am hrænit-o? Nu, eu am hrænit-o øi am præøit-o øi am tuns-o
øi am îngræøat-o; øi mi-am a întins mâna aproape cât era ziua
de lungæ øi b sfârøitul se apropie.
Øi mæ întristeazæ cæ trebuie
sæ dobor toﬂi aceøti pomi din
via mea øi sæ-i arunc în foc ca sæ
ardæ. Cine este acela care mi-a
stricat via?
48 Øi s-a întâmplat cæ slujitorul
i-a spus stæpânului sæu: Nu este
semeﬂia viei tale—n-au næpædit
ramurile rædæcinile care sunt
bune? Øi pentru cæ ramurile au
næpædit rædæcinile, iatæ, ele au
crescut mai repede decât tæria
rædæcinilor, luând tærie în ele
însele. Iatæ, spun eu, nu este
aceasta pricina pentru care pomii viei s-au stricat?
49 Øi s-a întâmplat cæ domnul
viei i-a spus slujitorului: Sæ mergem øi sæ doborâm pomii viei øi
sæ-i aruncæm în foc pentru ca sæ
nu stânjeneascæ pæmântul viei
mele, cæci eu am fæcut totul.
46a 3 Ne. 27:11.
47a 2 Ne. 28:32;
Iacov 6:4.

Ce aø fi putut sæ fac mai mult
pentru via mea?
50 Dar iatæ, i-a spus slujitorul
domnului viei: Pæstreazæ-i încæ
puﬂin a timp.
51 Iar domnul a spus: Da, îi
voi pæstra încæ puﬂin timp, cæci
mæ întristeazæ sæ pierd aceøti
pomi din via mea.
52 Prin urmare, sæ luæm din
a
ramurile acestora pe care le-am
plantat în partea cea mai de jos
a viei mele øi sæ le altoim în
pomii din care se trag; øi sæ
smulgem din pomi ramurile
ale cæror roade sunt cele mai
amare øi sæ altoim în locul lor
ramurile fireøti ale pomului.
53 Øi aceasta o voi face ca sæ nu
piaræ pomul, pentru ca eventual
sæ pot pæstra rædæcinile pentru
scopurile mele.
54 Øi iatæ, rædæcinile ramurilor
fireøti ale pomului pe care l-am
plantat unde am vrut, sunt încæ
vii; prin urmare, ca sæ le pæstrez
pentru scopurile mele, voi lua
ramurile acestui pom øi le voi
a
altoi pe acestea. Da, voi altoi
pe ele ramurile pomului-mamæ
pentru ca sæ pot pæstra øi rædæcinile pentru mine; pentru cæ
atunci când vor fi destul de
puternice poate vor face roade
bune pentru mine øi eu încæ mæ
voi mai putea bucura de rodul
viei mele.
55 Øi s-a întâmplat cæ au luat
din pomul firesc, care devenise
sælbatic, øi au altoit pe ceilalﬂi
pomi fireøti care, de asemenea,
deveniseræ sælbatici.

b gs Lume—Sfârøitul
lumii.
50a Iacov 5:27.

52a gs Israel—Adunarea
lui Israel.
54a 1 Ne. 15:12–16.
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56 Øi ei, de asemenea, au luat
din pomii fireøti care deveniseræ
sælbatici øi i-au altoit pe pomul-mamæ.
57 Øi domnul viei i-a spus slujitorului: Nu smulge ramurile
sælbatice ale pomilor, în afaræ
de cele care sunt cele mai amare; øi altoieøte pe ele aøa cum
ﬂi-am spus.
58 Øi vom îngriji iaræøi pomii
viei øi le vom tunde ramurile; øi
vom smulge din pomi acele
ramuri care sunt nesænætoase,
care trebuie sæ piaræ, øi le vom
arunca în foc.
59 Øi fac aceasta pentru cæ, poate, rædæcinile vor cæpæta tærie
datoritæ bunætæﬂii lor; øi datoritæ
schimbærii ramurilor, pentru ca
binele sæ poatæ predomina ræul.
60 Øi pentru cæ am pæstrat
ramurile fireøti øi rædæcinile lor,
øi am altoit iaræøi ramurile
fireøti pe pomul-mamæ øi am
pæstrat rædæcinile pomului-mamæ ca pomii viei mele sæ poatæ
iaræøi face a roade bune; øi ca
eu sæ mæ pot iaræøi bucura de
roadele viei mele øi, poate, o sæ
mæ bucur foarte mult cæ am
pæstrat rædæcinile øi ramurile
primului rod —
61 Prin urmare, du-te øi cheamæ-i pe a slujitori pentru ca sæ
putem b lucra în vie cu hærnicie
øi cu toatæ puterea noastræ ca
sæ pregætim calea, ca sæ pot iaræøi produce rodul firesc care
rod firesc este bun øi foarte
preﬂios, mai presus decât orice
alt rod.
62 Prin urmare, sæ mergem øi
60a Isa. 27:6.
61a Iacov 6:2; D&L 24:19.

sæ muncim cu toatæ puterea
noastræ pentru ultima oaræ cæci
iatæ, sfârøitul este aproape øi
aceasta este ultima datæ când
Îmi voi tunde via.
63 Altoiﬂi ramurile; începeﬂi
cu a ultimele pentru ca ele sæ
poatæ fi primele øi ca primele sæ
poatæ fi ultimele; øi præøiﬂi pomii, atât pe cei bætrâni, cât øi pe
cei tineri, pe primii ca øi pe ultimii; øi primii øi ultimii pentru
ca toﬂi sæ poatæ fi iaræøi îngrijiﬂi
pentru ultima datæ.
64 Prin urmare, sæpaﬂi-i øi îngræøaﬂi-i øi tundeﬂi-i încæ odatæ,
pentru ultima datæ, cæci sfârøitul este aproape. Øi dacæ se
va întâmpla ca aceste ultime
altoaie sæ creascæ øi sæ producæ
roadele fireøti, atunci trebuie sæ
le pregætiﬂi calea pentru ca ele
sæ poatæ creøte.
65 Øi când încep sæ creascæ,
voi trebuie sæ a îndepærtaﬂi ramurile care fac roade amare, în
acord cu tæria øi mærimea celor
bune; øi nu trebuie sæ îndepærtaﬂi ramurile cele rele toate
dintr-odatæ, decât dacæ rædæcinile lor sunt prea puternice
pentru altoire, øi altoiul acesta
ar pieri, iar eu aø pierde pomii
viei mele.
66 Cæci mæ întristeazæ sæ pierd
pomii viei mele; prin urmare,
voi curæﬂa ceea ce este ræu în
mæsura în care ceea ce este bun
creøte, pentru ca rædæcina øi
vârful sæ fie la fel de puternice
øi pânæ când ceea ce este bun
va domina asupra a ceea ce
este ræu, iar ceea ce este ræu sæ

b D&L 39:11, 13, 17.
63a 1 Ne. 13:42;

Eter 13:10–12.
65a D&L 86:6–7.

Iacov 5:67–75
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fie doborât øi aruncat în foc
pentru ca sæ nu stânjeneascæ
pæmântul viei mele; øi astfel,
eu voi elimina ceea ce este ræu
în grædina mea.
67 Iar ramurile pomului firesc
le voi altoi iaræøi pe pomul
firesc.
68 Iar ramurile pomului firesc
le voi altoi pe ramurile fireøti
ale pomului; øi în felul acesta le
voi aduce iaræøi laolaltæ pentru
ca sæ facæ roade fireøti øi sæ
fie unite.
69 Iar ceea ce este ræu va fi
a
îndepærtat da, chiar afaræ din
tot pæmântul viei mele; cæci
iatæ, numai de data aceasta voi
tunde via mea.
70 Øi s-a întâmplat cæ domnul
viei l-a trimis pe a slujitorul sæu;
øi slujitorul s-a dus øi a fæcut
aøa cum domnul i-a poruncit øi
a adus alﬂi slujitori; øi ei erau
b
puﬂini.
71 Iar domnul viei a spus cætre
ei: Duceﬂi-væ øi a munciﬂi în vie
dupæ puterea voastræ. Cæci iatæ,
aceasta este b ultima datæ când
voi îngriji via mea; cæci sfârøitul
este aproape, iar timpul se
apropie repede; øi dacæ munciﬂi
cu toatæ puterea voastræ împreunæ cu mine, atunci væ veﬂi
c
bucura de roadele pe care eu
le voi aduna pentru mine la
vremea care va veni în curând.
72 Øi s-a întâmplat cæ slujitorii
s-au dus øi au muncit cu toatæ
puterea lor; øi domnul viei, de
asemenea, a muncit cu ei; øi ei
69a 1 Ne. 22:15–17, 23;
2 Ne. 30:9–10.
70a D&L 101:55; 103:21.
b 1 Ne. 14:12.

s-au supus poruncilor domnului viei în toate lucrurile.
73 Øi iaræøi au început sæ se
facæ roade fireøti în vie; iar ramurile fireøti au început sæ
creascæ øi sæ se dezvolte foarte
bine; iar ramurile sælbatice au
început sæ fie smulse øi aruncate; øi ei au pæstrat rædæcina
øi vârful la fel, dupæ puterea
acestora.
74 Øi astfel au muncit cu toatæ
sârguinﬂa, dupæ poruncile domnului viei, chiar pânæ când ceea
ce era ræu a fost aruncat din vie,
iar domnul a avut grijæ ca pomii
sæ aibæ iaræøi rodul firesc; øi au
devenit ca un a singur trup; iar
roadele erau egale; iar domnul
viei a pæstrat pentru el rodul
firesc care fusese foarte preﬂios
pentru el de la început.
75 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când domnul viei a væzut cæ
rodul era bun øi cæ via lui nu
mai era stricatæ, el i-a chemat
pe slujitorii sæi øi le-a spus: Iatæ,
pentru ultima datæ am îngrijit
via mea; øi vedeﬂi cæ am fæcut
aøa cum am vrut; øi am pæstrat
rodul firesc care este bun, chiar
aøa cum a fost la început. Øi fiﬂi
a
binecuvântaﬂi cæci voi aﬂi fost
harnici lucrând cu mine în via
mea øi aﬂi ﬂinut poruncile mele øi
mi-aﬂi adus iaræøi rodul b firesc,
aøa încât via mea nu mai este
stricatæ, iar ceea ce era ræu a fost
îndepærtat, iatæ, væ veﬂi bucura
împreunæ cu mine datoritæ
rodului viei mele.

71a Mat. 21:28;
Iacov 6:2–3;
D&L 33:3–4.
b D&L 39:17; 43:28–30.

c D&L 18:10–16.
74a D&L 38:27.
75a 1 Ne. 13:37.
b gs Israel.
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76 Cæci iatæ, un timp a îndelungat voi aduna din rodul viei
mele pentru mine, în vremea
care se apropie repede; øi pentru
ultima datæ am îngrijit via mea
øi am curaﬂat-o øi am sæpat-o
øi am tuns-o; prin urmare, îmi
voi aduna rodul pentru mine
un timp îndelungat, aøa dupæ
cum am spus.
77 Øi atunci când timpul va
veni ca rodul ræu sæ aparæ
iaræøi în via mea, atunci voi
porunci ca ceea ce este bun øi
ceea ce este ræu sæ fie adunate;
øi ceea ce este bun voi pæstra
pentru mine însumi, iar ceea
ce este ræu voi arunca în locul
potrivit pentru aceasta. Øi apoi
va veni a timpul øi sfârøitul;
iar via mea o voi face sæ b ardæ
în foc.
CAPITOLUL 6
Domnul va salva Israelul în zilele
din urmæ — Lumea va fi arsæ în
foc—Oamenii trebuie sæ-L urmeze
pe Hristos ca sæ evite lacul de foc øi
pucioasæ. Circa 544–421 î.H.
Øi acum iatæ, fraﬂii mei, aøa cum
v-am spus cæ voi profeﬂi, iatæ,
aceasta este profeﬂia mea — cæ
lucrurile pe care acest profet
a
Zenos le-a spus despre casa lui
Israel, pe care el a asemænat-o cu
76a 1 Ne. 22:24–26.
gs Mileniu.
77a Apoc. 20:2–10;
D&L 29:22–24;
43:29–33; 88:110–116.
b gs Lume—Sfârøitul
lumii.
6 1a Iacov 5:1.
2 a 1 Ne. 22:10–12;

un mæslin cultivat, vor trebui
cu siguranﬂæ sæ se întâmple.
2 Iar ziua în care El îøi va pune
mâna Sa din nou, pentru a doua
oaræ, ca sæ a salveze poporul Sæu
este ziua, da, chiar ultima datæ
când b slujitorii Domnului se vor
duce, învestiﬂi cu c puterea Lui,
ca sæ d îngrijeascæ øi sæ tundæ e via
Lui; iar curând dupæ aceea va
veni f sfârøitul.
3 Øi cât de binecuvântaﬂi sunt
cei care au muncit cu sârguinﬂæ
în via Lui; øi cât de blestemaﬂi
sunt cei care vor fi alungaﬂi în
locul potrivit lor! Iar lumea va
fi a arsæ în foc.
4 Øi cât de milos este cu noi
Dumnezeul nostru, cæci El îøi
aminteøte de casa lui a Israel,
atât de rædæcini, cât øi de ramuri;
øi El îøi întinde b mâna cætre ei
cât este ziua de lungæ; iar ei sunt
un popor c încæpæﬂânat øi neascultætor; dar atâﬂi câﬂi nu-øi vor
împietri inimile vor fi salvaﬂi în
Împæræﬂia lui Dumnezeu.
5 Prin urmare, fraﬂii mei
preaiubiﬂi, væ implor în cuvinte
chibzuite sæ væ pocæiﬂi øi sæ
veniﬂi cu toatæ hotærârea inimii
øi sæ væ a lipiﬂi de Dumnezeu, tot
aøa cum El se lipeøte de voi. Øi
în timp ce b braﬂul Lui se întinde
cætre voi în lumina zilei, nu væ
împietriﬂi inimile voastre.
6 Da, astæzi, dacæ veﬂi auzi

D&L 110:11.
gs Restaurarea
Evangheliei.
b Iacov 5:61.
c 1 Ne. 14:14.
d Iacov 5:71.
e gs Via Domnului.
f 2 Ne. 30:10.
3 a 2 Ne. 27:2;

Iacov 5:77;
3 Ne. 25:1.
4 a 2 Sam. 7:24.
b Iacov 5:47.
c Mosia 13:29.
5 a gs Unitate.
b Alma 5:33–34;
3 Ne. 9:14.

Iacov 6:7–7:3
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glasul Lui, nu væ împietriﬂi inimile; cæci de ce sæ a muriﬂi?
7 Cæci iatæ, dupæ ce aﬂi fost
hræniﬂi cu cuvântul bun al lui
Dumnezeu cât este ziua de lungæ, veﬂi face roade rele ca sæ
trebuiascæ sæ fiﬂi a doborâﬂi øi
aruncaﬂi în foc?
8 Iatæ, veﬂi respinge aceste
cuvinte? Veﬂi respinge cuvintele
profeﬂilor; øi veﬂi respinge voi
toate cuvintele care au fost
spuse despre Hristos dupæ ce
atât de mulﬂi au vorbit despre
El; øi veﬂi nega cuvântul cel
bun al lui Hristos øi puterea lui
Dumnezeu, øi a darul Duhului
Sfânt øi veﬂi înæbuøi Spiritul
Sfânt øi væ veﬂi bate joc de planul
cel mare al mântuirii care a fost
creat pentru voi?
9 Nu øtiﬂi cæ, dacæ veﬂi face
aceste lucruri, atunci puterea
mântuirii øi a învierii, care este
în Hristos, væ va aduce sæ staﬂi
cu ruøine øi a vinovæﬂie îngrozitoare în faﬂa b scaunului de judecatæ al lui Dumnezeu?
10 Øi în acord cu puterea a dreptæﬂii, cæci dreptatea nu poate fi
tægæduitæ, va trebui sæ væ duceﬂi
în b lacul acela de foc øi pucioasæ
ale cærui flæcæri nu pot fi înæbuøite øi al cærui fum se ridicæ pentru veønicie, care lac de foc øi
pucioasæ este un c chin d veønic.
11 O, atunci, fraﬂii mei preaiubiﬂi, pocæiﬂi-væ øi intraﬂi prin
poarta cea a strâmtæ øi continuaﬂi
6 a Ezec. 18:21–23.
7 a Alma 5:51–52;
3 Ne. 27:11–12.
8 a gs Darul Duhului
Sfânt.
9 a Mosia 15:26.

pe calea cea îngustæ pânæ când
veﬂi cæpæta viaﬂæ veønicæ.
12 O, fiﬂi a înﬂelepﬂi; ce pot sæ
væ spun mai mult?
13 În sfârøit, îmi iau ræmas
bun de la voi pânæ când væ voi
întâlni în faﬂa judecæﬂii plæcute
a lui Dumnezeu, care judecatæ
îi loveøte pe cei pæcætoøi cu fricæ
øi spaimæ a îngrozitoare. Amin.
CAPITOLUL 7
Øerem Îl tægæduieøte pe Hristos, se
ceartæ cu Iacov, cere un semn øi
este lovit de Dumnezeu — Toﬂi
profeﬂii au vorbit despre Hristos øi
despre ispæøirea Lui—nefiﬂii øi-au
træit zilele ca hoinarii, næscuﬂi în
suferinﬂe øi urâﬂi de lamaniﬂi. Circa
544–421 î.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ, dupæ
ce au trecut câﬂiva ani, a venit
un om printre poporul lui Nefi,
al cærui nume era Øerem.
2 Øi s-a întâmplat cæ el a început sæ predice printre oameni
øi sæ le spunæ cæ nu va fi nici un
Hristos. Øi a predicat multe lucruri care îi mæguleau pe oameni; øi a fæcut aceasta pentru
ca sæ poatæ sæ ræstoarne doctrina
lui Hristos.
3 Øi a lucrat cu sârguinﬂæ ca
sæ rætæceascæ inimile poporului
într-atât de mult, încât a rætæcit
multe inimi; øi øtiind cæ eu, Iacov,
aveam credinﬂæ în Hristos care

gs Vinæ.
b gs Judecatæ, ultima.
10a gs Dreptate.
b 2 Ne. 28:23.
gs Iad.
c gs Condamnare.

d D&L 19:10–12.
11a 2 Ne. 9:41.
12a Morm. 9:28.
13a Alma 40:14.
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va veni, a cæutat mult ocazia sæ
vinæ la mine.
4 Øi era învæﬂat øi cunoøtea
perfect limba poporului; prin
urmare, putea sæ mæguleascæ
mult øi sæ foloseascæ puterea
cuvântului, dupæ puterea diavolului.
5 Øi sperase sæ mæ clinteascæ
din credinﬂa mea, neﬂinând seama de a revelaﬂiile øi de lucrurile
multe pe care le væzusem despre
aceste lucruri; cæci eu într-adevær am væzut îngeri øi aceøtia
mi-au slujit. Øi, de asemenea, am
auzit glasul Domnului vorbind
cætre mine cu cuvinte adeværate,
din când în când; prin urmare,
nu am putut fi clintit.
6 Øi s-a întâmplat cæ el a venit
la mine øi în felul acesta înﬂelept
mi-a vorbit, zicând: Frate Iacov,
am cæutat mult ocazia sæ pot
vorbi cu tine; cæci am auzit øi,
de asemenea, øtiu cæ tu umbli
mult predicând ceea ce tu numeøti Evanghelie sau doctrina
lui Hristos.
7 Øi ai rætæcit pe mulﬂi din poporul acesta ca ei sæ denatureze
calea cea dreaptæ a lui Dumnezeu øi sæ nu a ﬂinæ legea lui
Moise, care este calea cea dreaptæ; øi sæ transforme legea lui
Moise în rugæciunea cætre o
fiinﬂæ care tu spui cæ va veni
dupæ multe sute de ani de acum
încolo. Øi acum iatæ, eu, Øerem,
îﬂi declar cæ aceasta este blasfe7 5a 2 Ne. 11:3;
Iacov 2:11.
7 a Iacov 4:5.
b Alma 30:13.
8 a gs Inspiraﬂie, a
inspira.
11a Apoc. 19:10;

mie; cæci nici un om nu cunoaøte
astfel de lucruri; cæci el nu
b
poate vorbi despre lucrurile
care vor fi. Øi în felul acesta m-a
înfruntat Øerem.
8 Dar iatæ, Domnul Dumnezeu
øi-a turnat a Spiritul Sæu în sufletul meu într-atât, încât l-am
fæcut de ruøine în toate cuvintele lui.
9 Øi am spus cætre el: Îl tægæduieøti pe Hristos care va veni?
Iar el a spus: Dacæ ar fi un
Hristos, nu l-aø tægædui; dar øtiu
cæ nu este nici un Hristos, nici
n-a fost øi nici nu va fi vreodatæ.
10 Øi am spus cætre el: Crezi în
scripturi? Iar el a spus, Da.
11 Iar eu am spus cætre el:
Atunci nu le înﬂelegi; cæci ele
într-adevær mærturisesc despre
Hristos. Iatæ, îﬂi spun cæ nici
unul dintre a profeﬂi nu a scris
sau profeﬂit altceva decât despre
acest Hristos.
12 Øi aceasta nu este totul —
aceasta mi s-a arætat mie, cæci
am auzit øi am væzut; øi, de asemenea, mi s-a arætat prin a puterea Duhului Sfânt; prin urmare, øtiu cæ, dacæ nu se va face o
ispæøire, atunci toatæ omenirea
va trebui sæ b piaræ.
13 Øi s-a întâmplat cæ el a spus
cætre mine: Aratæ-mi un a semn
prin puterea aceasta a Duhului
Sfânt prin care tu cunoøti aøa
de multe.
14 Iar eu am spus cætre el: Ce

1 Ne. 10:5;
Iacov 4:4;
Mosia 13:33–35;
D&L 20:26.
gs Isus Hristos.
12a gs Dumnezeu,
divinitate—

Dumnezeu Duhul
Sfânt; Duhul Sfânt.
b 2 Ne. 2:21.
13a Mat. 16:1–4;
Alma 30:43–60.
gs Semn.

Iacov 7:15–24
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sunt eu ca sæ-l ademenesc pe
Dumnezeu sæ-ﬂi arate ﬂie un
semn al faptului despre care tu
øtii cæ este a adeværat? Øi totuøi
tu îl vei tægædui, cæci tu eøti al
b
diavolului. Cu toate acestea, nu
voinﬂa mea va fi împlinitæ; ci,
dacæ Dumnezeu te va pedepsi
pe tine, fie ca aceasta sæ fie un
semn pentru tine cæ El are putere atât în cer, cât øi pe pæmânt;
øi, de asemenea, cæ Hristos
va veni. Øi fie ca voinﬂa Ta, o,
Doamne, nu a mea, sæ fie împlinitæ.
15 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când eu, Iacov, am vorbit aceste
cuvinte, puterea Domnului a
venit asupra lui într-atât de
mult, încât el a cæzut la pæmânt.
Øi s-a întâmplat cæ a fost îngrijit
timp de multe zile.
16 Øi s-a întâmplat cæ el a
spus poporului: Adunaﬂi-væ
laolaltæ mâine, cæci eu voi
muri; prin urmare, doresc sæ
vorbesc cætre popor înainte
de a muri.
17 Øi s-a întâmplat cæ în ziua
urmætoare mulﬂimile s-au adunat laolaltæ; iar el le-a vorbit
limpede øi a tægæduit lucrurile
pe care le propovæduise lor,
mærturisind pe Hristos øi puterea Duhului Sfânt øi slujirea
îngerilor.
18 Øi el le-a vorbit limpede, cæ
el a fost a înøelat de puterea
b
diavolului. Øi el a vorbit despre
iad, despre veønicie øi despre
pedeapsa veønicæ.
14a Alma 30:41–42.
b Alma 30:53.
18a Alma 30:53.
gs Înøelare,

19 Øi el a spus: Mæ tem cæ
am fæcut pæcatul care nu poate
fi a iertat, cæci am minﬂit pe
Dumnezeu; cæci L-am tægæduit
pe Hristos øi am spus cæ credeam în scripturi; øi acestea
într-adevær poartæ mærturie
despre El. Øi pentru cæ am minﬂit în felul acesta în faﬂa lui
Dumnezeu, mæ tem foarte mult
cæ situaﬂia mea este b îngrozitoare; dar voi mærturisi lui
Dumnezeu.
20 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ
ce a spus aceste cuvinte, nu a
mai putut sæ spunæ nimic øi
øi-a a dat duhul.
21 Øi atunci când mulﬂimile
au væzut cæ el a vorbit aceste
lucruri când era gata sæ-øi dea
duhul, au fost foarte uimite;
într-atât, încât puterea lui Dumnezeu s-a pogorât asupra lor øi
au fost aøa de a copleøite, încât
au cæzut la pæmânt.
22 Acum, acest lucru a fost
plæcut pentru mine, Iacov, pentru cæ eu l-am cerut de la Tatæl
meu care e în ceruri; iar El
mi-a auzit strigætul øi a ræspuns
la rugæciunea mea.
23 Øi s-a întâmplat cæ pacea øi
dragostea de Dumnezeu au fost
din nou restaurate printre oameni; øi ei au a cæutat scripturile
øi nu au mai ascultat de cuvintele acestui om pæcætos.
24 Øi s-a întâmplat cæ multe
mijloace au fost imaginate ca
sæ-i a recupereze øi sæ-i readucæ pe lamaniﬂi la cunoaøterea

(a) înøela, înøelæciune.
b gs Diavol.
19a gs Pæcat de neiertat.
b Mosia 15:26.

20a
21a
23a
24a

Ier. 28:15–17.
Alma 19:6.
Alma 17:2.
Enos 1:20.
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Iacov 7:25–Enos 1:1

adeværului; dar totul a fost
b
zadarnic, pentru cæ ei se bucurau în c ræzboaie øi d værsæri de
sânge øi aveau o e uræ veønicæ
împotriva noastræ, fraﬂii lor. Øi
cæutau mereu sæ ne distrugæ
prin puterea armelor.
25 De aceea, poporul lui Nefi
s-a întærit împotriva lor cu
armele øi cu toatæ puterea lor,
încrezându-se în Dumnezeul øi
a
Stânca Salværii lor; prin urmare,
au devenit deocamdatæ cuceritorii duømanilor lor.
26 Øi s-a întâmplat cæ eu,
Iacov, am început sæ îmbætrânesc; iar cronica acestui popor
fiind pæstratæ pe a celelalte
plæci ale lui Nefi, de aceea eu
închei aceastæ cronicæ, declarând cæ am scris-o aøa cum
am øtiut mai bine, spunând cæ
timpul a trecut o datæ cu noi
øi, de asemenea, b vieﬂile noas-

tre au trecut ca øi cum ar fi
fost un vis, noi fiind un popor
singuratic øi îngâmfat, pribegi,
alungaﬂi din Ierusalim, næscuﬂi în suferinﬂe în pustiu øi
urâﬂi de fraﬂii noøtri, ceea ce a
dus la ræzboaie øi conflicte;
prin urmare, am jelit zilele
noastre.
27 Øi eu, Iacov, am væzut cæ
trebuia sæ cobor în curând în
mormânt; prin urmare, i-am
spus fiului meu, a Enos: Ia
aceste plæci. Øi i-am spus lui
lucrurile pe care fratele meu,
Nefi, mi le-a b poruncit, iar el
a fægæduit sæ se supunæ poruncilor. Iar eu termin scrierile
mele pe aceste plæci, care scriere a fost micæ; øi îmi iau ræmas
bun de la cititor, sperând cæ
mulﬂi dintre fraﬂii mei vor citi,
poate, cuvintele mele. Fraﬂilor,
adio.

Cartea lui Enos
Enos se roagæ cu putere øi obﬂine
iertarea pæcatelor sale — Glasul
Domnului vine în mintea lui fægæduind salvarea lamaniﬂilor într-o
zi viitoare—Nefiﬂii au încercat sæ-i
îndrepte pe lamaniﬂi — Enos se
bucuræ pentru Mântuitorul sæu.
Circa 420 î.H.
24b Enos 1:14.
c Mosia 10:11–18.
d Iarom 1:6;
Alma 26:23–25.
e 2 Ne. 5:1–3;
Mosia 28:2.
25a gs Stâncæ.

I

ATÆ, s-a întâmplat cæ eu,
Enos, cunoscând cæ tatæl meu
b
era un om drept — cæci el m-a
c
învæﬂat în limba lui, precum øi
în d învæﬂætura øi în mustrarea
Domnului—øi binecuvântat fie
numele lui Dumnezeu pentru
aceasta —
a

26a 1 Ne. 19:1–6;
Iarom 1:14–15.
gs Plæci.
b Iac. 4:14.
27a Enos 1:1.
b Iacov 1:1–4.

[enos]
1 1a gs Enos, fiul lui
Iacov.
b 2 Ne. 2:2–4.
c 1 Ne. 1:1–2.
d Ef. 6:4.

Enos 1:2–13
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2 Øi væ voi spune vouæ despre
lupta pe care am avut-o în faﬂa
lui Dumnezeu înainte de a primi
b
iertarea pæcatelor mele.
3 Iatæ, m-am dus sæ vânez
animale sælbatice în pæduri; øi
cuvintele pe care le-am auzit
deseori spuse de tatæl meu despre viaﬂa veønicæ øi despre
a
bucuria sfinﬂilor au b coborât
adânc în inima mea.
4 Øi sufletul meu a flæmânzea;
øi am b îngenuncheat înaintea
Fæcætorului meu øi am strigat
cætre El în c rugæciune fierbinte øi
implorare pentru sufletul meu;
øi cât e ziua de lungæ L-am implorat; da, iar atunci când veni
noaptea, eu încæ îmi ridicam
glasul ca sæ ajungæ la ceruri.
5 Øi iatæ a venit un a glas cætre
mine, zicând: Enos, pæcatele
tale îﬂi sunt iertate, iar tu vei fi
binecuvântat.
6 Iar eu, Enos, am øtiut cæ
Dumnezeu nu putea sæ mintæ;
prin urmare, vina mea a fost
øtearsæ.
7 Øi am spus: Doamne, cum se
face asta?
8 Iar El a spus cætre mine: Datoritæ a credinﬂei tale în Hristos
pe care tu niciodatæ nu L-ai auzit
sau væzut pânæ acum. Øi mulﬂi
ani vor trece pânæ ca El sæ aparæ în fiinﬂæ; prin urmare, du-te;
credinﬂa ta te-a fæcut b întreg.
a

2 a Gen. 32:24–32;
Alma 8:10.
gs Pocæinﬂæ,
(a) se pocæi.
b gs Iertarea pæcatelor.
3 a gs Bucurie.
b 1 Ne. 10:17–19;
Alma 36:17–21.
4 a 2 Ne. 9:51; 3 Ne. 12:6.

b
c
5a
8a

9 Acum s-a întâmplat cæ, atunci
când am auzit aceste cuvinte,
am început sæ simt o a dorinﬂæ
pentru bunæstarea fraﬂilor mei,
nefiﬂii; prin urmare, mi-am
b
golit tot sufletul în faﬂa lui
Dumnezeu pentru ei.
10 Øi în timp ce mæ luptam în
felul acesta în spirit, iatæ, glasul
Domnului apæru iaræøi în a mintea mea, zicând: Eu îi voi vizita
pe fraﬂii tæi dupæ sârguinﬂa
lor în ﬂinerea poruncilor Mele.
Eu le-am b dat aceastæ ﬂaræ øi este
o ﬂaræ sfântæ; iar Eu nu o c blestem decât numai dacæ ar fi
din cauza nedreptæﬂii; prin urmare, Eu îi voi vizita pe fraﬂii
tæi, aøa dupæ cum am spus; iar
nelegiuirile lor le voi coborî cu
întristare asupra propriilor lor
capete.
11 Øi dupæ ce eu, Enos, am
auzit aceste cuvinte, credinﬂa
mea în Domnul a devenit de
neclintit; øi m-am rugat la El cu
multe, îndelungate stræduinﬂe
pentru fraﬂii mei, lamaniﬂii.
12 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ ce
m-am a rugat øi am muncit cu
toatæ sârguinﬂa, Domnul mi-a
spus: Eu îﬂi voi da ﬂie dupæ
b
dorinﬂele tale datoritæ credinﬂei
tale.
13 Øi acum iatæ, aceasta a fost
dorinﬂa pe care am dorit-o de
la El — øi anume, dacæ ar fi ca

gs Reverenﬂæ.
gs Rugæciune.
gs Revelaﬂie.
Eter 3:12–13.
gs Credinﬂæ.
b Mat. 9:22.
9 a 1 Ne. 8:12;
Alma 36:24.
b 2 Ne. 33:3;

C. lui M. 1:8;
Alma 34:26–27.
10a gs Inspiraﬂie, a
inspira; Minte.
b 1 Ne. 2:20.
c Eter 2:7–12.
12a Morm. 5:21; 9:36.
b Ps. 37:4; 1 Ne. 7:12;
Hel. 10:5.
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Enos 1:14–21

poporul meu, nefiﬂii, sæ cadæ
în nelegiuire øi sæ fie a distrus
prin orice mijloace, iar lamaniﬂii sæ nu fie distruøi, Domnul
Dumnezeu sæ b pæstreze o cronicæ a poporului meu, nefiﬂii; chiar
dacæ ar fi prin puterea braﬂului
Sæu sfânt, ca sæ poatæ fi c adusæ
lamaniﬂilor când va, în viitor,
ca astfel ei sæ poatæ fi d aduøi la
salvare —
14 Cæci în prezent stræduinﬂele
noastre pentru întoarcerea lor
la adeværata credinﬂæ au fost
a
deøarte. Øi ei au jurat în mânia
lor cæ, dacæ va fi posibil, vor
b
distruge cronicile noastre øi pe
noi, precum øi toate tradiﬂiile
stræmoøilor noøtri.
15 Prin urmare, øtiind cæ Domnul Dumnezeu era în stare sæ
a
pæstreze cronicile noastre, L-am
implorat continuu, cæci El mi-a
spus: Orice lucru vei cere în
credinﬂæ, crezând cæ-l vei primi
în numele lui Hristos, tu îl vei
primi.
16 Iar eu am avut credinﬂæ øi
L-am implorat pe Dumnezeu ca
El sæ a pæstreze b cronicile; iar El a
fæcut un legæmânt cu mine cum
cæ le va c transmite lamaniﬂilor
la timpul ales de El.
17 Øi eu, Enos, am øtiut cæ
aceasta se va întâmpla potrivit
legæmântului pe care El l-a fæcut; prin urmare, sufletul meu
s-a liniøtit.
13a Morm. 6:1, 6.
b C. lui M. 1:6–11;
Alma 37:2.
c Alma 37:19;
Eter 12:22;
D&L 3:18.
d Alma 9:17.
14a Iacov 7:24.

18 Iar Domnul a spus cætre
mine: Stræmoøii tæi, de asemenea, Mi-au cerut acest lucru; øi
aceasta se va întâmpla dupæ
credinﬂa lor; cæci credinﬂa lor
era la fel ca øi a ta.
19 Øi acum s-a întâmplat cæ eu,
Enos, m-am dus printre poporul
lui Nefi, profeﬂind despre lucrurile care vor veni øi depunând
mærturie despre lucrurile pe
care le-am auzit øi le-am væzut.
20 Øi depun mærturie cæ poporul lui Nefi a cæutat cu sârguinﬂæ sæ-i readucæ pe lamaniﬂi
la credinﬂa cea adeværatæ în
Dumnezeu. Dar a eforturile
noastre au fost deøarte; ura lor
era nestræmutatæ øi erau conduøi
de cætre natura lor rea într-atât,
încât au devenit sælbatici øi fioroøi, un popor b însetat de sânge,
plin de c idolatrie øi murdærie;
hrænindu-se cu animale de pradæ; træind în corturi øi rætæcind
în pustiu cu un brâu scurt de
piele în jurul coapøelor øi cu
capetele rase; iar îndemânarea
lor era în d arc øi în sabie øi în
toporiøcæ. Øi mulﬂi dintre ei
nu mâncau nimic altceva decât
carne crudæ; øi cæutau tot timpul
sæ ne distrugæ.
21 Øi s-a întâmplat cæ poporul
lui Nefi a cultivat pæmântul øi
a a crescut tot felul de grâne øi
roade øi cirezi øi diferite turme
cu tot felul de vite, precum øi

b Morm. 6:6.
15a gs Scripturi—
Scripturile vor fi
pæstrate.
16a 3 Ne. 5:13–15;
D&L 3:19–20;
10:46–50.
b gs Cartea lui

Mormon.
2 Ne. 27:6.
Moro. 9:6.
Iarom 1:6.
Mosia 9:12.
gs Idolatrie.
d Mosia 10:8.
21a Mosia 9:9.

c
20a
b
c

Enos 1:22–Iarom 1:2
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capre øi capre sælbatice øi, de
asemenea, mulﬂi cai.
22 Iar printre noi erau foarte
mulﬂi a profeﬂi. Iar oamenii erau
un popor b încæpæﬂânat, greu de
înﬂeles.
23 Øi nu era nimic altceva decât
a
grosolænie, b predici øi profeﬂii
despre ræzboaie øi conflicte
øi distrugeri, c amintindu-le tot
timpul despre moarte, veønicie
øi judecæﬂi, øi despre puterea lui
Dumnezeu øi toate aceste lucruri—agitându-i d tot timpul ca
sæ-i ﬂinæ în frica Domnului. Eu
spun cæ nu era lipsæ de astfel de
lucruri, iar o vorbire limpede
i-ar împiedica de la o rapidæ
distrugere. Øi în felul acesta
scriu despre ei.
24 Øi am væzut ræzboaie între
nefiﬂi øi lamaniﬂi în timpul zilelor mele.
25 Øi s-a întâmplat cæ am
început sæ îmbætrânesc øi o
sutæ øaptezeci øi nouæ de ani

trecuseræ de când tatæl nostru,
Lehi, a plecase din Ierusalim.
26 Øi am væzut cæ trebuia sæ
cobor curând în mormânt, asupra mea lucrând puterea lui
Dumnezeu, în aøa fel cæ trebuia
sæ predic øi sæ profeﬂesc acestui
popor øi sæ vestesc cuvântul
potrivit cu adeværul care este
în Hristos. Iar eu l-am vestit în
toate zilele mele øi m-am bucurat de el mai presus decât de
cele lumeøti.
27 Øi mæ duc în curând la locul
meu de a odihnæ, care este cu
Mântuitorul meu; cæci øtiu cæ în
El mæ voi odihni. Øi mæ bucur
în ziua când b trupul meu muritor se va înveømânta cu c nemurire øi va sta în faﬂa Lui; atunci
voi vedea faﬂa Lui cu plæcere,
iar El va spune cætre mine: Vino
la Mine, tu cel binecuvântat,
cæci este un loc pregætit pentru
tine în d locaøurile Tatælui Meu.
Amin.

Cartea lui Iarom
Nefiﬂii ﬂin legea lui Moise, aøteaptæ
cu bucurie venirea lui Hristos øi
prosperæ în ﬂaræ — Mulﬂi profeﬂi
lucreazæ ca sæ pæstreze poporul pe
drumul adeværului. Circa 399–
361 î.H.
22a C. lui M. 1:16–18.
b Iarom 1:3.
23a 1 Ne. 16:2;
2 Ne. 33:5.
b gs (a) Predica.
c Hel. 12:3.
d Iarom 1:12;

A

CUM iatæ eu, Iarom, scriu
câteva cuvinte potrivit
poruncii tatælui meu, Enos, pentru ca a genealogia noastræ sæ
poatæ fi pæstratæ.
2 Øi cum a aceste plæci sunt

Alma 31:5.
25a 1 Ne. 2:2–4.
27a gs Odihnæ.
b gs Muritor, viaﬂæ
muritoare.
c gs Nemuritor,
nemurire.

d Ioan 14:2–3;
Eter 12:32–34;
D&L 72:4; 98:18.
[iarom]
1 1a 1 Ne. 3:12; 5:14.
2 a Iacov 3:14;
Omni 1:1.
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Iarom 1:3–10

mici, iar cum aceste lucruri sunt
scrise pentru folosul fraﬂilor
noøtri, d lamaniﬂii, prin urmare,
trebuie sæ scriu puﬂin; dar nu
voi scrie lucrurile profeﬂiilor
mele, nici ale revelaﬂiilor mele.
Cæci ce aø putea sæ scriu mai
mult decât ceea ce stræmoøii
mei au scris? Cæci n-au dezvæluit ei planul salværii? Eu væ
spun vouæ: Da; øi aceasta este
destul pentru mine.
3 Iatæ, este nimerit ca sæ se facæ
mult pentru acest popor din
cauza împietririi inimilor lor øi a
surzeniei urechilor lor, a orbirii
minﬂilor lor øi a a încæpæﬂânærii
lor; cu toate acestea, Dumnezeu
este foarte milos cu ei øi încæ
nu i-a b mæturat de pe faﬂa pæmântului.
4 Øi sunt mulﬂi printre noi care
au multe a revelaﬂii, cæci nu toﬂi
sunt încæpæﬂânaﬂi. Øi atâﬂia câﬂi
nu sunt încæpæﬂânaﬂi øi au credinﬂæ, au o b legæturæ cu Spiritul
Sfânt care se manifestæ în copiii
oamenilor, dupæ credinﬂa lor.
5 Øi acum iatæ, douæ sute de
ani au trecut øi poporul lui Nefi
a devenit puternic în ﬂaræ. Ei
au avut grijæ sæ a ﬂinæ legea lui
Moise øi ziua de b Sabat ca zi
sfântæ pentru Domnul. Øi ei nu
au c profanat; øi nici nu au d hulit.
Iar legile ﬂærii erau foarte aspre.
6 Øi erau împræøtiaﬂi peste o
mare parte din ﬂaræ, iar lamaniﬂii
c

2 b 1 Ne. 6:1–6.
c gs Scripturi—
Valoarea scripturilor.
d 2 Ne. 27:6;
Morm. 5:12.
3 a Enos 1:22–23.
b Eter 2:8–10.
4 a Alma 26:22;

la fel. Øi erau mult mai numeroøi
decât acei nefiﬂi; øi le plæcea sæ
a
ucidæ øi aveau obiceiul sæ bea
sângele animalelor sælbatice.
7 Øi s-a întâmplat cæ au venit
de multe ori împotriva noastræ,
nefiﬂii, ca sæ se batæ. Dar a regii
øi conducætorii noøtri erau oameni puternici în credinﬂæ în
Domnul; øi ei i-au învæﬂat pe
oameni cæile Domnului; prin urmare, noi am rezistat lamaniﬂilor
øi i-am mæturat afaræ din ﬂara
b
noastræ øi am început sæ ne
fortificæm oraøele noastre øi
orice loc al moøtenirii noastre.
8 Øi ne-am înmulﬂit foarte mult
øi ne-am ræspândit pe faﬂa pæmântului øi am devenit foarte
bogaﬂi în aur øi argint øi lucruri
preﬂioase, în lucræturi fine în
lemn, în clædiri øi maøinærii,
precum øi în fier øi cupru, øi
aramæ øi oﬂel, fæcând tot felul de
unelte pentru cultivarea pæmântului øi a arme de ræzboi — da,
sægeﬂi cu vârfurile ascuﬂite øi
tolbe, lænci øi suliﬂe, øi toate
pregætirile de ræzboi.
9 Øi fiind astfel pregætiﬂi sæ-i
întâlnim pe lamaniﬂi, ei nu au
prosperat împotriva noastræ.
Øi s-a confirmat cuvântul Domnului, pe care El l-a spus stræmoøilor noøtri, zicând cæ: În mæsura
în care veﬂi ﬂine poruncile Mele,
veﬂi prospera în ﬂaræ.
10 Øi s-a întâmplat cæ profeﬂii

Hel. 11:23;
D&L 107:18–19.
gs Revelaﬂie.
b gs Duhul Sfânt.
5 a 2 Ne. 25:24;
Alma 34:13–14.
b Ex. 35:2.
gs Ziua de sabat.

c gs Profanare.
d gs Blasfemie.
6 a Iacov 7:24;
Enos 1:20.
7 a Iacov 1:9, 11, 15.
b C. lui M. 1:14.
8 a Mosia 10:8.

Iarom 1:11–Omni 1:3
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Domnului au ameninﬂat poporul lui Nefi, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, cæ, dacæ
nu va ﬂine poruncile øi va cædea
în nelegiuire, va trebui sæ fie
a
distrus de pe faﬂa pæmântului.
11 Prin urmare, profeﬂii øi preoﬂii øi învæﬂætorii au lucrat cu sârguinﬂæ, îndemnând cu ræbdare
poporul la sârguinﬂæ; învæﬂând
a
legea lui Moise øi scopul pentru
care b aceasta a fost datæ; convingându-i sæ-l aøtepte cu bucurie
pe Mesia øi sæ creadæ în venirea
Lui c ca øi cum El deja ar fi venit.
Øi în felul acesta i-au învæﬂat.
12 Øi s-a întâmplat cæ astfel
i-a ferit pe aceøtia de a fi a distruøi de pe faﬂa ﬂærii; cæci ei
le-au b atins inimile cu cuvântul,

îndemnându-i tot timpul la
pocæinﬂæ.
13 Øi s-a întâmplat cæ douæ
sute treizeci øi opt de ani au
trecut în ræzboaie, conflicte øi
neînﬂelegeri în cea mai mare
parte a timpului.
14 Iar eu, Iarom, nu scriu mai
mult, cæci plæcile sunt mici. Dar
iatæ, fraﬂii mei, voi puteﬂi sæ
væ duceﬂi la a celelalte plæci ale
lui Nefi; cæci iatæ, pe ele este
gravatæ povestea ræzboaielor
noastre, dupæ scrierile regilor
ori dupæ cele pe care aceøtia au
pus sæ fie scrise.
15 Øi dau aceste plæci în mâinile
fiului meu, Omni, ca ele sæ poatæ
fi pæstrate dupæ a poruncile stræmoøilor mei.

Cartea lui Omni
Omni, Amaron, Cemiø, Abinadom
øi Amalechi, fiecare la rândul sæu,
ﬂin cronicile — Mosia descoperæ
poporul lui Zarahemla, care a
venit din Ierusalim în zilele lui
Zedechia — Mosia este fæcut rege
peste ei — Descendenﬂii lui Mulec
la Zarahemla l-au descoperit pe
Coriantumr, ultimul dintre iarediﬂi — Regele Beniamin îi urmeazæ
lui Mosia — Oamenii trebuie sæ-øi
ofere sufletele ca jertfæ lui Hristos.
Circa 323–130 î.H.

I

ATÆ, s-a întâmplat cæ eu,
Omni, având poruncæ de la

10a 1 Ne. 12:19–20;
Omni 1:5.
11a Iacov 4:5;
Alma 25:15–16.

tatæl meu, Iarom, ca sæ scriu
ceva pe aceste plæci pentru a
pæstra genealogia noastræ —
2 Prin urmare, în zilele mele
vreau ca voi sæ øtiﬂi cæ m-am
luptat mult cu sabia pentru a
pæstra poporul meu, nefiﬂii, de
la cæderea în mâna duømanilor
lor, lamaniﬂii. Dar iatæ, eu însumi sunt un om pæcætos øi nu
am pæstrat regulile øi poruncile
Domnului aøa cum ar fi trebuit
s-o fac.
3 Øi s-a întâmplat cæ douæ sute
øaptezeci øi øase de ani au trecut
øi noi am avut multe perioade

b 2 Ne. 11:4;
Eter 12:18–19.
c 2 Ne. 25:24–27;
Mosia 3:13; 16:6.

12a
b
14a
15a

Eter 2:10.
Alma 31:5.
1 Ne. 9:2–4.
Iacov 1:1–4.
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Omni 1:4–14

de pace; øi am avut multe
perioade de ræzboaie grele øi
værsæri de sânge. Da, øi în sfârøit,
douæ sute optzeci øi doi de ani
au trecut øi am pæstrat aceste
plæci dupæ a poruncile stræmoøilor mei; øi le-am dat fiului meu,
Amaron. Øi închei aici.
4 Øi acum eu, Amaron, scriu
lucrurile pe care le scriu, care
sunt puﬂine la numær, în cartea
tatælui meu.
5 Iatæ, s-a întâmplat cæ trei sute
douæzeci de ani au trecut øi cea
mai pæcætoasæ parte a nefiﬂilor
a fost a distrusæ.
6 Cæci Domnul nu permite ca,
dupæ ce i-a condus afaræ din ﬂara
Ierusalimului øi i-a pæstrat øi
i-a ferit pe ei de la cæderea în
mâinile duømanilor lor, da, El
nu permite ca vorbele sæ nu se
adevereascæ, cele pe care El
le-a vorbit cætre stræmoøii noøtri,
zicând cæ: În mæsura în care voi
nu veﬂi ﬂine poruncile Mele,
voi nu veﬂi prospera în ﬂaræ.
7 Prin urmare, Domnul i-a vizitat în mare judecatæ; øi totuøi,
El i-a cruﬂat pe cei drepﬂi ca sæ
nu piaræ øi i-a salvat din mâinile
duømanilor lor.
8 Øi s-a întâmplat cæ eu am dat
plæcile fratelui meu, Cemiø.
9 Acum eu, Cemiø, scriu lucrurile puﬂine pe care le scriu în
aceeaøi carte ca øi fratele meu;
cæci iatæ, eu l-am væzut pe ultimul care a scris, cum cæ el a
scris cu propria lui mânæ; øi el a
scris aceasta în ziua când mi
le-a dat. Øi în felul acesta pæstræm noi cronicile, cæci aceasta
[omni]
1 3a Iacov 1:1–4;

este potrivit poruncilor stræmoøilor noøtri. Øi închei aici.
10 Iatæ eu, Abinadom, sunt
fiul lui Cemiø. Iatæ, s-a întâmplat
cæ am væzut multe ræzboaie øi
conflicte între poporul meu,
nefiﬂii, øi lamaniﬂi; iar eu, cu
propria mea sabie, am luat viaﬂa
multor lamaniﬂi în apærarea
fraﬂilor mei.
11 Øi iatæ, cronica acestui popor
este gravatæ pe plæcile care
sunt în posesia regilor dupæ
generaﬂii; øi nu cunosc nici o
altæ revelaﬂie decât cea care a
fost scrisæ, øi nici o profeﬂie; prin
urmare s-a scris ceea ce este
îndeajuns. Øi închei aici.
12 Iatæ, eu sunt Amalechi, fiul
lui Abinadom. Iatæ, væ voi vorbi
ceva despre Mosia, cel care a
fost fæcut rege peste ﬂara lui
Zarahemla; cæci iatæ, el fiind
anunﬂat de cætre Domnul cæ trebuia sæ fugæ din ﬂara lui a Nefi
øi, de asemenea, atâﬂia câﬂi vor
asculta de glasul Domnului
trebuia, de asemenea, sæ b plece
din ﬂaræ cu el, în pustiu —
13 Øi s-a întâmplat cæ el a fæcut
aøa cum Domnul i-a poruncit.
Øi ei au plecat din ﬂaræ în pustiu,
atâﬂia câﬂi au ascultat de glasul
Domnului; øi au fost conduøi
de multe predici øi profeﬂii. Øi
au fost mustraﬂi tot timpul de
cuvântul lui Dumnezeu; øi au
fost conduøi de puterea braﬂului
Lui, prin pustiu, pânæ când au
ajuns într-o ﬂaræ care e numitæ
ﬂara lui Zarahemla.
14 Øi au descoperit un popor
care se numea poporul lui

Iarom 1:15.
5 a Iarom 1:9–10.

12a 2 Ne. 5:6–9.
b Iacov 3:4.

Omni 1:15–24
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a

Zarahemla. Acum, era o mare
bucurie printre poporul lui
Zarahemla; øi, de asemenea,
Zarahemla s-a bucurat nespus
de mult pentru cæ Domnul a
trimis poporul lui Mosia cu
b
plæcile de aramæ care conﬂineau cronica iudeilor.
15 Iatæ, s-a întâmplat cæ Mosia
a descoperit cæ a poporul lui
Zarahemla a plecat din Ierusalim atunci când b Zedechia, regele Iudeii, a fost prins øi dus
rob în Babilon.
16 Øi ei au cælætorit în pustiu
øi au fost conduøi de mâna
Domnului peste apele cele mari,
în ﬂara în care Mosia i-a descoperit; øi ei au locuit acolo de
atunci încoace.
17 Øi la timpul când Mosia i-a
descoperit, ei deveniseræ foarte
numeroøi. Cu toate acestea, avuseseræ nespus de multe ræzboaie
øi conflicte serioase øi cæzuseræ
sub sabie din când în când; iar
vorbirea lor devenise stâlcitæ;
øi nu aduseseræ cu ei nici o
a
cronicæ; øi negau existenﬂa
Creatorului lor; nici Mosia øi
nici poporul lui Mosia nu puteau sæ-i înﬂeleagæ.
18 Dar s-a întâmplat cæ Mosia
a fæcut ca ei sæ fie învæﬂaﬂi în
limba lui. Øi s-a întâmplat cæ,
dupæ ce au fost învæﬂaﬂi în limba
lui Mosia, Zarahemla a fæcut o
genealogie a stræmoøilor sæi,
dupæ memoria sa; øi acestea sunt
scrise, dar nu pe aceste plæci.
14a gs Zarahemla.
b 1 Ne. 3:3, 19–20;
5:10–22.
15a Mosia 25:2.
b Ier. 39:1–10;
Hel. 8:21.

17a
19a
b
20a

19 Øi s-a întâmplat cæ poporul
lui Zarahemla øi acela al lui
Mosia s-au a unit; øi b Mosia a fost
numit regele lor.
20 Øi s-a întâmplat cæ, în zilele lui Mosia, a fost adusæ o
piatræ în faﬂa lui, cu inscripﬂii
pe ea; iar el a a tælmæcit inscripﬂiile prin darul øi puterea lui
Dumnezeu.
21 Øi au fæcut o relatare despre
unul, numit a Coriantumr, øi
despre cei uciøi din poporul sæu.
Iar Coriantumr a fost descoperit
de cætre poporul lui Zarahemla;
øi el a locuit cu ei timp de nouæ
luni.
22 El, de asemenea, a spus câteva cuvinte despre stræmoøii
sæi. Øi primii lui stræmoøi au ieøit
din a turn, atunci când Domnul
a b încurcat limbile popoarelor;
iar asprimea Domnului a cæzut
asupra lor dupæ judecæﬂile
Sale care sunt drepte; øi c oasele
lor zæceau împræøtiate în ﬂara
dinspre nord.
23 Iatæ eu, Amalechi, m-am
næscut în zilele lui Mosia; øi am
træit ca sæ væd moartea lui; iar
a
Beniamin, fiul lui, a domnit în
locul lui.
24 Øi iatæ, am væzut în zilele
regelui Beniamin un ræzboi grav
øi multæ værsare de sânge între
nefiﬂi øi lamaniﬂi. Dar iatæ, nefiﬂii au cæpætat mare avantaj faﬂæ
de ei; da, într-atât, încât regele
Beniamin i-a alungat din ﬂara
lui Zarahemla.

Mosia 1:2–6.
Mosia 25:13.
Omni 1:12.
Mosia 8:13–19.
gs Væzætor.
21a Eter 12:1.

gs Coriantumr.
22a Eter 1:1–5.
b Gen. 11:6–9;
Mosia 28:17; Eter 1:33.
c Mosia 8:8.
23a C. lui M. 1:3.
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Omni 1:25–Cuvintele lui Mormon 1:1

25 Øi s-a întâmplat cæ am început sæ îmbætrânesc; øi neavând
nici un urmaø øi cunoscându-l
pe regele a Beniamin ca fiind
un om drept în faﬂa Domnului,
de aceea, îi voi b da lui aceste
plæci, îndemnându-i pe toﬂi
oamenii sæ vinæ la Dumnezeu,
Cel Sfânt al Israelului, øi sæ
creadæ în profeﬂii øi în revelaﬂii,
øi în slujirea îngerilor øi în
darul de a vorbi în alte limbi,
øi în darul tælmæcirii limbilor
øi în toate lucrurile care sunt
c
bune; cæci nu este nimic care
este bun, decât dacæ vine de la
Dumnezeu; iar ceea ce este ræu
vine de la diavol.
26 Øi acum, fraﬂii mei preaiubiﬂi, doresc ca voi sæ a veniﬂi
la Hristos, care este Cel Sfânt al
Israelului, øi sæ væ împærtæøiﬂi
din Salvarea Lui øi din puterea
mântuirii Lui. Da, veniﬂi la El øi
b
oferiﬂi-i sufletele voastre întregi
ca o c jertfæ pentru El, øi continuaﬂi în d posturi øi rugæciuni øi
ræbdaﬂi pânæ la capæt; øi aøa cum

Domnul træieøte, tot aøa veﬂi fi
salvaﬂi.
27 Iar acum voi vorbi despre
un anumit numær de oameni
care s-au dus în pustiu ca sæ
se reîntoarcæ în ﬂara lui Nefi;
cæci a fost un numær mare care
dorea sæ stæpâneascæ ﬂara moøtenirii lor.
28 De aceea, ei s-au dus în pustiu. Øi conducætorul lor, fiind un
om tare øi puternic, øi un om
încæpæﬂânat, prin urmare a provocat un conflict printre ei; øi
toﬂi au fost a uciøi în pustiu, în
afaræ de cincizeci, iar aceøtia
s-au întors în ﬂara lui Zarahemla.
29 Øi s-a întâmplat cæ ei, de
asemenea, au luat pe alﬂii în
numær mare øi au cælætorit iaræøi în pustiu.
30 Iar eu, Amalechi, am avut
un frate care, de asemenea, s-a
dus cu ei; øi de atunci nu am
aflat nimic de ei. Øi timpul se
apropie sæ mæ culc în mormânt;
iar a aceste plæci sunt pline. Øi
închei vorbirea mea.

Cuvintele lui Mormon
Mormon prescurteazæ plæcile mari
ale lui Nefi — El pune plæcile mici
împreunæ cu celelalte plæci — Regele Beniamin instaureazæ pacea
în ﬂaræ. Circa 385 d.H.
25a C. lui M. 1:17–18;
Mosia 29:13.
b C. lui M. 1:10.
c Alma 5:40;
Eter 4:12;
Moro. 7:15–17.

Ø

I acum eu, a Mormon, fiind
gata sæ dau în mâna fiului
meu, Moroni, cronica pe care
am fæcut-o, iatæ, am fost martor
la aproape toatæ distrugerea
poporului meu, nefiﬂii.

26a Iacov 1:7; Alma 29:2;
Moro. 10:32.
b gs Sacrificiu.
c 3 Ne. 9:20.
d gs (a) Posti, post.
28a Mosia 9:1–4.

30a 1 Ne. 6:1–6.
[cuvintele lui mormon]
1 1a 3 Ne. 5:9–12;
Morm. 1:1–4; 8:1, 4–5.
gs Mormon, profet
nefit.

Cuvintele lui Mormon 1:2–9
2 Øi aceasta s-a întâmplat
multe sute de ani dupæ venirea
lui Hristos, când am dat aceste
cronici în mâinile fiului meu øi
se presupune cæ el va fi martor
la întreaga distrugere a poporului meu. Dar sæ dea Dumnezeu
ca el sæ supravieﬂuiascæ pentru
ca sæ scrie ceva despre acesta øi
ceva despre Hristos, care poate
cæ într-o zi îi va b fi de folos.
3 Øi acum, vorbesc ceva despre
ceea ce am scris cæci, dupæ ce
am fæcut o a prescurtare dupæ
b
plæcile lui Nefi pânæ la domnia
acestui rege Beniamin despre
care a vorbit Amalechi, am cæutat printre c cronicile care mi-au
fost date în mâinile mele øi am
gæsit aceste plæci care conﬂin
aceastæ micæ relatare despre
profeﬂi, de la Iacov pânæ la domnia acestui rege d Beniamin, precum øi multe dintre cuvintele
lui Nefi.
4 Øi lucrurile care sunt pe aceste plæci mæ a bucuræ din cauza
profeﬂiilor despre venirea lui
Hristos, øi stræmoøii mei øtiind
cæ multe dintre ele s-au împlinit;
da, øi eu, de asemenea, øtiu cæ
atâtea lucruri câte au fost profeﬂite despre noi pânæ în ziua
de astæzi au fost împlinite, iar
atâtea câte merg dincolo de ziua
aceasta trebuie cu siguranﬂæ sæ
se întâmple —
a

2a
b
3a
b
c

Morm. 6:5–6.
D&L 3:16–20.
D&L 10:44.
D&L 10:38–40.
Mosia 1:6;
Hel. 3:13–15;
Morm. 4:23.
d Omni 1:23.
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5 Prin urmare, am ales a aceste
lucruri ca sæ termin cronica
mea despre ele, iar restul cronicii mele îl voi lua de pe b plæcile
lui Nefi; øi nu pot scrie nici a
c
suta parte din faptele poporului meu.
6 Dar iatæ, voi lua aceste plæci
care conﬂin aceste profeﬂii øi
revelaﬂii øi le voi pune împreunæ cu ceea ce a ræmas din
cronica mea, cæci ele sunt preﬂioase pentru mine øi eu øtiu
cæ ele vor fi preﬂioase pentru
fraﬂii mei.
7 Øi fac aceasta pentru un scop
a
înﬂelept, cæci aøa mi se øopteøte,
potrivit cu lucrærile Spiritului
Domnului care este în mine. Øi
acum, nu cunosc toate lucrurile, dar Domnul b cunoaøte toate
lucrurile care vor veni, prin urmare, El lucreazæ în mine ca sæ
facæ aøa cum este voinﬂa Sa.
8 Iar a rugæciunea mea cætre
Dumnezeu este despre fraﬂii
mei, ca ei sæ poatæ iaræøi ajunge
la cunoaøterea lui Dumnezeu,
da, mântuirea lui Hristos, ca ei
sæ poatæ iaræøi sæ fie un popor
b
plæcut.
9 Øi acum eu, Mormon, termin
scrierea mea pe care o iau de
pe plæcile lui Nefi; øi fac aceasta dupæ cunoaøterea øi înﬂelegerea pe care Dumnezeu mi
le-a dat.

4 a 1 Ne. 6:5.
5 a i.e. lucrurile plæcute,
menﬂionate în
versetul 4.
b 1 Ne. 9:2.
c 3 Ne. 5:8–11;
26:6–12.
7 a 1 Ne. 9:5; 19:3;

D&L 3:12–20;
10:1–19, 30–47.
b gs Atotcunoscætor.
8 a 2 Ne. 33:3–4;
Enos 1:11–12.
b 2 Ne. 30:6.
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Cuvintele lui Mormon 1:10–18

10 Prin urmare, s-a întâmplat
cæ, dupæ ce Amalechi a a dat
aceste plæci în mâinile regelui
Beniamin, el le-a luat øi le-a pus
împreunæ cu b celelalte plæci,
care conﬂineau cronici transmise din generaﬂie în generaﬂie
de cætre c regi, pânæ în zilele
regelui Beniamin.
11 Øi ele au fost transmise de
la regele Beniamin din generaﬂie
în generaﬂie pânæ când au cæzut
în mâinile a mele. Øi eu, Mormon,
mæ rog lui Dumnezeu ca ele
sæ fie pæstrate de acum înainte.
Øi øtiu cæ vor fi pæstrate, cæci
sunt scrise pe ele lucruri mari
dupæ care poporul meu øi
fraﬂii lor vor fi b judecaﬂi în
ziua cea mare din urmæ dupæ
cuvântul lui Dumnezeu care
este scris.
12 Øi acum, despre acest rege,
Beniamin — el a avut câteva
conflicte printre poporul sæu.
13 Øi, de asemenea, s-a întâmplat cæ armatele lamaniﬂilor au
venit din a ﬂara lui Nefi ca sæ se
batæ împotriva poporului lui.
Dar iatæ, regele Beniamin a
adunat laolaltæ armatele sale
øi li s-a opus øi s-a luptat cu
puterea propriului sæu braﬂ, cu
b
sabia lui Laban.
14 Øi cu tæria Domnului s-au
luptat ei împotriva duømanilor
lor, pânæ când au ucis multe mii
10a
b
c
11a

Omni 1:25, 30.
1 Ne. 9:4.
Iarom 1:14.
3 Ne. 5:8–12;
Morm. 1:1–5.
b 2 Ne. 25:18; 29:11;
33:11–15;

de lamaniﬂi. Øi s-a întâmplat
cæ s-au luptat împotriva lamaniﬂilor pânæ când i-au alungat
pe aceøtia afaræ din ﬂara moøtenirii lor.
15 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ
ce au fost a Hristoøi neadeværaﬂi, øi gurile lor au fost închise,
øi ei au fost pedepsiﬂi dupæ
crimele lor;
16 Øi dupæ ce au fost profeﬂi
neadeværaﬂi øi predicatori neadeværaﬂi øi învæﬂætori neadeværaﬂi în popor, øi toﬂi aceøtia au
fost pedepsiﬂi dupæ crimele lor,
øi dupæ ce au fost multe conflicte
øi multe neînﬂelegeri printre
lamaniﬂi, iatæ, s-a întâmplat cæ
regele Beniamin, cu ajutorul
a
profeﬂilor sfinﬂi care erau în
poporul lui —
17 Cæci iatæ, regele Beniamin
era un om a sfânt øi el a domnit
peste poporul sæu cu dreptate;
øi au fost mulﬂi oameni sfinﬂi în
ﬂaræ, iar ei spuneau cuvântul
lui Dumnezeu cu b putere øi cu
autoritate øi au folosit multæ
c
asprime din cauza încæpæﬂânærii poporului —
18 Prin urmare, cu ajutorul
acestora, regele Beniamin, lucrând cu toatæ puterea trupului
sæu øi cu darurile sufletului sæu,
øi, de asemenea, cu ajutorul
profeﬂilor, a stabilit iaræøi pace
în ﬂaræ.

3 Ne. 27:23–27.
13a Omni 1:12.
b 1 Ne. 4:9;
2 Ne. 5:14;
Iacov 1:10;
Mosia 1:16;
D&L 17:1.

15a
16a
17a
b
c

gs Antihrist.
Enos 1:22.
Alma 13:26.
Alma 17:2–3.
Moro. 9:4;
D&L 121:41–43.

Cartea lui Mosia
CAPITOLUL 1
Regele Beniamin îi învaﬂæ pe fiii
sæi limba øi profeﬂiile stræmoøilor
lor — Religia øi civilizaﬂia lor au
fost pæstrate datoritæ cronicilor
pæstrate pe diferite plæci — Mosia
este ales ca rege øi i se dau în îngrijire cronicile øi alte lucruri. Circa
130–124 î.H.

Ø

I acum nu mai erau conflicte
în toatæ a ﬂara lui Zarahemla,
printre toate popoarele care
aparﬂineau regelui Beniamin,
aøa încât regele Beniamin a
avut pace continuæ pânæ la
sfârøitul zilelor sale.
2 Øi s-a întâmplat cæ el a avut
trei fii; øi le-a dat numele de
Mosia, Helorum øi Helaman.
Øi a fæcut ca ei sæ fie a învæﬂaﬂi
în toate b limbile stræmoøilor
lor pentru ca astfel sæ devinæ
oameni cu înﬂelegere; øi pentru ca sæ poatæ øti despre profeﬂiile care au fost græite de
gurile stræmoøilor lor, care
le-au fost date lor de mâna
Domnului.
3 Øi el, de asemenea, i-a învæﬂat
cu privire la cronicile care erau
gravate pe plæcile de aramæ,
zicând: Fiii mei, doresc ca voi
sæ væ aduceﬂi aminte cæ, dacæ
nu ar fi fost aceste a plæci, care
conﬂin aceste cronici øi aceste
porunci, noi ar fi trebuit sæ
[mosia]
1 1a Omni 1:13.
2 a Mosia 4:14–15;
D&L 68:25, 28.
b Morm. 9:32.
3 a gs Plæci.

suferim în b necunoaøtere, chiar
øi azi, neøtiind tainele lui Dumnezeu.
4 Cæci nu ar fi fost posibil ca
stræmoøul nostru, Lehi, sæ-øi fi
putut aduce aminte de toate
lucrurile acestea, sæ-i înveﬂe pe
copiii sæi, dacæ nu ar fi existat
ajutorul acestor plæci; cæci fiind
învæﬂat în a limba Egiptenilor, el
putea sæ citeascæ aceste inscripﬂii
øi sæ-i înveﬂe pe copiii sæi, pentru
ca astfel aceøtia sæ-i poatæ învaﬂæ
pe copiii lor, îndeplinind astfel
poruncile lui Dumnezeu, chiar
pânæ în timpul de azi.
5 Eu væ spun vouæ, fiii mei,
dacæ nu ar fi fost aceste lucruri,
care au fost ﬂinute øi a pæstrate
de mâna lui Dumnezeu, pentru
ca noi sæ putem b citi øi sæ înﬂelegem c tainele Lui øi sæ avem
poruncile Lui întotdeauna în
faﬂa ochilor noøtri, chiar øi stræmoøii noøtri ar fi rætæcit în necredinﬂæ, iar noi am fi fost la fel ca
øi fraﬂii noøtri, lamaniﬂii, care
nu øtiu nimic despre aceste
lucruri øi nici nu cred în ele
atunci când le învaﬂæ, din cauza
d
tradiﬂiilor stræmoøilor lor, care
nu sunt corecte.
6 O, fiii mei, doresc ca voi sæ væ
aduceﬂi aminte cæ aceste vorbe
sunt adeværate øi, de asemenea,
cæ aceste cronici sunt a adeværate. Øi iatæ, de asemenea, plæcile
lui Nefi, care conﬂin cronicile øi

b Alma 37:8–9.
4 a JS—I 1:64.
5 a gs Scripturi—
Scripturile vor fi
pæstrate.
b Deut. 6:6–8.

c gs Tainele lui
Dumnezeu.
d Mosia 10:11–17.
6 a 1 Ne. 1:3;
2 Ne. 33:10–11;
Moro. 10:27.
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vorbele stræmoøilor noøtri din
timpul când ei au plecat din
Ierusalim øi pânæ acum, iar ele
sunt adeværate; øi putem øti cu
siguranﬂæ cæ ele sunt adeværate,
pentru cæ noi le avem în faﬂa
ochilor noøtri.
7 Øi acum, fiii mei, doresc ca
voi sæ væ aduceﬂi aminte sæ le
a
cercetaﬂi cu sârguinﬂæ pentru
ca sæ puteﬂi profita de ele; øi
doresc ca sæ b ﬂineﬂi poruncile
lui Dumnezeu ca sæ c prosperaﬂi
în ﬂaræ, dupæ d fægæduielile pe
care Domnul le-a fæcut stræmoøilor noøtri.
8 Øi multe alte lucruri i-a învæﬂat regele Beniamin pe fiii sæi,
care nu sunt scrise în aceastæ
carte.
9 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ ce
regele Beniamin a terminat sæ-i
înveﬂe pe fiii sæi, el a îmbætrânit
øi a væzut cæ foarte curând trebuia sæ se ducæ pe calea pe care
merge toatæ lumea; de aceea,
a crezut cæ era potrivit sæ dea
împæræﬂia unuia dintre fiii sæi.
10 De aceea, a fæcut ca Mosia
sæ fie adus în faﬂa lui; øi acestea
sunt cuvintele pe care i le-a
spus, zicând: Fiul meu, doresc
ca tu sæ dai de veste în toatæ ﬂara
aceasta, cætre tot poporul acesta, sau a poporul lui Zarahemla,
øi cætre poporul lui Mosia care
locuieøte în ﬂaræ, ca ele sæ se
adune; cæci mâine voi proclama
cu gura mea, cæ tu eøti b regele
øi conducætorul acestui popor
7 a gs Scripturi.
b Mosia 2:22;
Alma 50:20–22.
c Ps. 122:6;
1 Ne. 2:20.

pe care Domnul Dumnezeul
nostru ni l-a dat.
11 Øi mai mult, voi da acestui
popor un a nume ca ei sæ se deosebeascæ de toate popoarele
pe care Domnul Dumnezeu le-a
adus afaræ din ﬂara Ierusalimului; øi fac aceasta pentru cæ el
a fost un popor sârguincios în
ﬂinerea poruncilor Domnului.
12 Øi eu le dau un nume care
nu va fi øters niciodatæ, decât
dacæ aceasta se va întâmpla prin
a
nelegiuiri.
13 Da, øi mai mult, væ spun
vouæ cæ, dacæ acest popor foarte
favorizat al Domnului va cædea
în a nelegiuire øi va deveni un
popor pæcætos øi curvar, atunci
Domnul îl va abandona pentru
ca el sæ devinæ b slab ca øi
fraﬂii lui; øi El nu-i va mai c pæstra cu puterea Sa færæ pereche
øi minunatæ, aøa cum i-a pæstrat
pe stræmoøii noøtri.
14 Cæci aøa væ spun vouæ cæ,
dacæ El nu øi-ar fi întins braﬂul
pentru pæstrarea stræmoøilor
noøtri, aceøtia ar fi cæzut în mâinile lamaniﬂilor øi ar fi devenit
victimele urii lor.
15 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ ce
regele Beniamin a terminat de
spus acestea cætre fiul sæu, el i-a
încredinﬂat toate treburile împæræﬂiei.
16 Øi mai mult, el i-a încredinﬂat øi cronicile care erau gravate
pe a plæcile de aramæ; øi, de asemenea, plæcile lui Nefi; øi, de

d Alma 9:12–14.
10a Omni 1:14.
b Mosia 2:30.
11a Mosia 5:8–12.
12a gs Pæcat.

13a
b
c
16a

Evr. 6:4–6.
Hel. 4:24–26.
D&L 103:8–10.
Mosia 1:3.

Mosia 1:17–2:5
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asemenea, b sabia lui Laban øi
c
globul, sau îndrumætorul, care
i-a condus pe stræmoøii noøtri
prin pustiu, care era fæcut de
mâna Domnului pentru ca ei sæ
poatæ fi conduøi, fiecare dupæ
atenﬂia øi sârguinﬂa pe care i-au
dat-o Lui.
17 De aceea, cum ei erau necredincioøi, nu au prosperat øi
nici nu au progresat în cælætoria
lor, ci au fost a mânaﬂi înapoi øi
au atras mânia lui Dumnezeu
asupra lor; øi de aceea, au fost
loviﬂi cu foamete øi suferinﬂe
ca sæ-i aﬂâﬂe pentru amintirea
datoriilor lor.
18 Øi acum, s-a întâmplat cæ
Mosia s-a dus øi a fæcut aøa cum
tatæl sæu i-a poruncit øi a proclamat cætre toate popoarele care
erau în ﬂara lui Zarahemla, cæ
ele trebuia sæ se adune laolaltæ
øi sæ meargæ sus la templu ca sæ
audæ cuvintele pe care tatæl sæu
trebuia sæ le spunæ cætre ei.
CAPITOLUL 2
Regele Beniamin se adreseazæ poporului sæu—El povesteøte despre
egalitatea, corectitudinea øi spiritualitatea domniei sale — El îi
sfætuieøte sæ-L slujeascæ pe Regele
lor Ceresc — Cei care se revoltæ
împotriva lui Dumnezeu vor suferi
chinuri ca un foc nestins. Circa
124 î.H.
16b 1 Ne. 4:8–19;
C. lui M. 1:13;
D&L 17:1.
c 1 Ne. 16:10.
17a 1 Ne. 18:12–13.
2 3a Gen. 4:4.
b gs Sacrificiu.

Øi s-a întâmplat cæ, dupæ ce
Mosia a fæcut aøa cum tatæl
sæu i-a poruncit øi a dat de veste în toatæ ﬂara, poporul s-a
adunat laolaltæ din toatæ ﬂara ca
sæ se ducæ sus la templu sæ asculte cuvintele pe care regele
Beniamin trebuia sæ le spunæ
cætre el.
2 Øi erau în numær mare, aøa
de mulﬂi încât nu i-au numærat;
cæci se înmulﬂiseræ extrem de
mult øi deveniseræ mulﬂi în ﬂaræ.
3 Øi ei, de asemenea, au luat pe
a
primii næscuﬂi din turmele lor
ca sæ-i poatæ oferi ca b jertfæ øi ca
c
daruri arse, d dupæ legea lui
Moise.
4 Øi, de asemenea, ca ei sæ poatæ sæ dea mulﬂumiri Domnului
Dumnezeului lor care i-a scos
afaræ din ﬂara Ierusalimului øi
care i-a salvat din mâinile duømanilor lor øi a a numit oameni
drepﬂi ca sæ fie b învæﬂætorii lor
øi, de asemenea, un om drept ca
sæ fie regele lor, care a stabilit
pacea în c ﬂara lui Zarahemla øi
care i-a învæﬂat sæ d ﬂinæ poruncile
lui Dumnezeu, ca ei sæ se poatæ
bucura øi sæ fie plini de e dragoste faﬂæ de Dumnezeu øi de
toﬂi oamenii.
5 Øi s-a întâmplat cæ, atunci
când au venit la templu, øi-au
instalat corturile de jur-împrejur, fiecare bærbat cu a familia sa
care consta din nevasta sa, fiii
sæi øi fiicele sale øi din fiii øi fiice-

c 1 Ne. 5:9.
d 2 Ne. 25:24;
Alma 30:3; 34:13–14.
4 a gs (a) Chema,
chemat de
Dumnezeu, chemare.
b Mosia 18:18–22.

gs Învæﬂa, învæﬂætor.
c Omni 1:12–15.
d Ioan 15:10.
e gs Dragoste.
5 a gs Familie.
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le lor, de la cel mai bætrân pânæ
la cel mai tânær, fiecare familie
fiind separatæ una de alta.
6 Øi øi-au instalat corturile de
jur-împrejurul templului, fiecare bærbat având a cortul sæu
cu uøa îndreptatæ cætre templu
pentru ca sæ poatæ ræmâne în
cort øi sæ audæ cuvintele pe care
regele Beniamin trebuia sæ le
spunæ cætre ei;
7 Cæci mulﬂimea fiind aøa de
mare încât regele Beniamin nu
putea sæ le predice la toﬂi înæuntrul zidurilor templului, el a pus
de aceea sæ se ridice un turn, ca
poporul sæu sæ poatæ auzi cuvintele pe care trebuia sæ le spunæ
cætre ei.
8 Øi s-a întâmplat cæ el a început sæ vorbeascæ din turn cætre
poporul sæu; øi nu puteau sæ
audæ toﬂi cuvintele lui din cauza
marii mulﬂimi de oameni; de
aceea, el a pus sæ fie scrise
cuvintele pe care le spunea øi
trimise celor care nu-i puteau
auzi glasul, ca øi ei sæ poatæ
primi cuvintele sale.
9 Øi acestea sunt cuvintele pe
care le-a a vorbit øi pe care le-a
pus sæ fie scrise, zicând: Fraﬂii
mei, voi toﬂi care v-aﬂi adunat
laolaltæ, voi care puteﬂi sæ-mi
auziﬂi cuvintele pe care le vorbesc cætre voi astæzi; cæci eu nu
v-am poruncit sæ veniﬂi aici ca
sæ luaﬂi în b derâdere cuvintele
pe care vi le voi spune, ci ca sæ
mæ c ascultaﬂi øi sæ væ deschideﬂi
urechile ca sæ puteﬂi auzi øi
6a
9a
b
c

Ex. 33:8–10.
Mosia 8:3.
D&L 6:12.
gs (a) Asculta.

d

inimile voastre ca sæ puteﬂi înﬂelege øi e minﬂile voastre pentru ca
f
tainele lui Dumnezeu sæ poatæ
fi dezvæluite în faﬂa voastræ.
10 Eu nu v-am poruncit sæ
veniﬂi aici ca sæ væ a temeﬂi de
mine sau ca sæ credeﬂi cæ eu, prin
mine însumi, sunt mai presus
decât un muritor.
11 Eu sunt la fel ca øi voi, supus
la tot felul de slæbiciuni la trup
øi la minte; øi totuøi, am fost ales
de cætre acest popor øi uns de
cætre tatæl meu øi mi s-a permis
de cætre mâna Domnului sæ fiu
conducætor øi rege peste acest
popor; øi am fost pæstrat øi
apærat de cætre puterea Lui færæ
asemænare, ca sæ væ slujesc cu
toatæ puterea, mintea øi tæria pe
care Domnul mi le-a dat.
12 Væ spun cæ, aøa cum mi s-a
permis sæ-mi petrec zilele în
slujba voastræ chiar pânæ acum
øi nu am cæutat nici a aur øi nici
argint, nici alte feluri de bogæﬂii
de la voi;
13 Nici nu am permis ca voi sæ
fiﬂi închiøi în temniﬂe øi nici
sæ væ înrobiﬂi unul pe altul, nici
sæ ucideﬂi, sau sæ jefuiﬂi, sau sæ
furaﬂi, sau sæ comiteﬂi adulter;
øi nu am permis nici ca sæ
comiteﬂi vreun fel de ticæloøie øi
v-am învæﬂat sæ ﬂineﬂi poruncile
Domnului în toate lucrurile pe
care El vi le-a poruncit —
14 Øi chiar eu însumi am a muncit cu propriile mele mâini ca sæ
pot sæ væ slujesc øi ca voi sæ nu
fiﬂi copleøiﬂi de biruri øi pentru

d Mosia 12:27;
3 Ne. 19:33.
e gs Minte.
f gs Tainele lui

Dumnezeu.
10a gs Teamæ.
12a Fapte 20:33–34.
14a 1 Cor. 9:18.

Mosia 2:15–24
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ca nimic sæ nu vinæ asupra voastræ care sæ fie greu de suportat—
øi pentru toate aceste lucruri pe
care vi le-am spus, voi înøivæ
sunteﬂi astæzi martori.
15 Øi totuøi, fraﬂii mei, nu am
fæcut toate lucrurile acestea ca
sæ mæ laud øi nici nu spun
lucrurile acestea ca sæ væ învinovæﬂesc; ci væ spun aceste lucruri pentru ca voi sæ øtiﬂi cæ
pot ræspunde în ziua aceasta cu
a
conøtiinﬂa curatæ înaintea lui
Dumnezeu.
16 Iatæ, væ spun vouæ cæ, din
pricinæ cæ v-am spus cæ mi-am
petrecut zilele în slujba voastræ,
eu nu doresc sæ mæ laud, cæci
am fost numai în slujba lui
Dumnezeu.
17 Øi iatæ, væ spun aceste
lucruri ca voi sæ puteﬂi învæﬂa
a
înﬂelepciune; ca voi sæ puteﬂi
învæﬂa cæ, atunci când sunteﬂi
în b slujba c aproapelui, sunteﬂi
numai în slujba Dumnezeului
vostru.
18 Iatæ, m-aﬂi numit regele
vostru; øi dacæ eu, pe care voi îl
numiﬂi regele vostru, lucrez ca
sæ væ a slujesc pe voi, atunci n-ar
trebui voi sæ lucraﬂi ca sæ væ
slujiﬂi unul pe altul?
19 Øi iaræøi, dacæ eu, pe care
voi îl numiﬂi regele vostru, care
øi-a petrecut zilele în slujba
voastræ øi totuøi am fost în slujba
lui Dumnezeu, merit vreo mulﬂumire din partea voastræ, o,
15a gs Conøtiinﬂæ.
17a gs Înﬂelepciune.
b Mat. 25:40; Iac. 1:27;
D&L 42:29–31.
gs Slujire.
c gs Frate, fraﬂi; Soræ.
18a Mat. 20:26–27.

cum trebuie voi sæ-I a mulﬂumiﬂi
Regelui vostru Ceresc!
20 Eu væ spun, fraﬂii mei, cæ,
dacæ veﬂi aduce toate mulﬂumirile øi a lauda de care întreg
sufletul vostru este în stare
cætre acel b Dumnezeu care v-a
fæcut øi care v-a apærat øi a fæcut
ca voi sæ væ bucuraﬂi øi a admis
ca voi sæ træiﬂi în pace unul
cu altul —
21 Væ spun vouæ cæ, dacæ Îl
veﬂi sluji pe Acela care v-a creat
de la început øi care væ apæræ
zi de zi, împrumutându-væ ræsuflarea ca sæ puteﬂi sæ træiﬂi øi
sæ væ miøcaﬂi øi sæ faceﬂi dupæ
propria voastræ a vrere øi chiar
sprijinindu-væ de la un moment
la altul — væ spun, dacæ Îl veﬂi
sluji cu tot sufletul vostru, totuøi nu veﬂi fi decât slujitori
b
netrebnici.
22 Øi iatæ, tot ceea ce El cere
de la voi este sæ a ﬂineﬂi b poruncile Sale; øi El v-a fægæduit cæ,
dacæ veﬂi ﬂine poruncile Sale,
veﬂi prospera în ﬂaræ; øi El nu
se va c abate niciodatæ de la
ceea ce a spus; de aceea, dacæ
voi d ﬂineﬂi poruncile Lui, atunci
El væ va binecuvânta øi veﬂi
prospera.
23 Øi acum, în primul rând, El
v-a creat øi v-a dat viaﬂæ, pentru
care voi Îi sunteﬂi îndatoraﬂi.
24 Øi în al doilea rând, El væ
cere ca voi sæ faceﬂi aøa cum v-a
poruncit; cæci, dacæ voi veﬂi

19a gs Recunoscætor,
recunoøtinﬂæ.
20a 1 Ne. 18:16.
b gs Dumnezeu,
divinitate.
21a gs Libertatea de a
alege.

b Luca 17:7–10.
22a Lev. 25:18–19;
2 Ne. 1:9.
b gs Poruncile lui
Dumnezeu.
c D&L 3:1–2.
d D&L 14:7; 58:2–3.
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face aøa, El væ va a binecuvânta
imediat; øi de aceea, El v-a
plætit. Iar voi Îi sunteﬂi încæ
îndatoraﬂi øi sunteﬂi øi veﬂi fi în
vecii vecilor; de aceea, pentru
ce væ læudaﬂi?
25 Øi acum întreb, puteﬂi voi sæ
spuneﬂi ceva despre voi înøivæ?
Væ ræspund: Nu. Voi nu puteﬂi
sæ spuneﬂi cæ sunteﬂi nici mæcar
ca firul de praf de pe pæmânt;
totuøi, voi aﬂi fost a creaﬂi din
b
praful pæmântului; dar iatæ,
aceasta aparﬂine Celui care v-a
creat pe voi.
26 Iar eu, chiar øi eu, pe care îl
numiﬂi regele vostru, nu sunt
mai bun decât voi înøivæ; cæci øi
eu sunt din praf. Øi voi vedeﬂi
cæ eu sunt bætrân øi sunt aproape sæ înapoiez acest trup muritor mamei sale, tærâna.
27 De aceea, dupæ cum v-am
spus cæ v-am slujit, a mergând
cu conøtiinﬂa curatæ înaintea lui
Dumnezeu, chiar aøa la timpul
acesta am fæcut ca voi sæ væ
adunaﬂi laolaltæ, ca eu sæ nu pot
fi gæsit vinovat øi ca b sângele
vostru sæ nu trebuiascæ sæ vinæ
asupra mea atunci când voi
sta sæ fiu judecat de Dumnezeu
pentru lucrurile pe care El mi
le-a poruncit în legæturæ cu voi.
28 Eu væ spun cæ am fæcut sæ
væ adunaﬂi laolaltæ pentru ca sæ
a
scap de sângele vostru de pe
veømintele mele, acum când
sunt aproape de a coborî în
mormânt, ca sæ mæ pot duce în
24a gs (a) Binecuvânta,
binecuvântat,
binecuvântare.
25a gs (a) Crea, creaﬂie.
b Gen. 3:19;

liniøte, iar b spiritul meu nemuritor sæ poatæ sæ se uneascæ cu
c
corurile de sus cântând laude
pentru un Dumnezeu drept.
29 Øi mai mult, væ spun cæ am
fæcut ca voi sæ væ adunaﬂi laolaltæ ca sæ væ pot anunﬂa cæ nu mai
pot fi învæﬂætorul, nici regele
vostru;
30 Cæci chiar la timpul acesta,
întregul meu trup tremuræ extrem de tare încercând sæ væ
vorbesc; dar Domnul Dumnezeu mæ sprijinæ øi mi-a permis
sæ væ vorbesc øi mi-a poruncit
sæ væ anunﬂ în aceastæ zi cæ fiul
meu, Mosia, este rege øi conducætor peste voi.
31 Øi acum, fraﬂii mei, aø vrea
ca voi sæ faceﬂi aøa cum aﬂi fæcut
pânæ acum. Aøa cum aﬂi ﬂinut
poruncile mele, precum øi poruncile tatælui meu, øi aﬂi prosperat, øi aﬂi fost ﬂinuﬂi pentru a
nu cædea în mâinile duømanilor
voøtri, tot aøa trebuie sæ pæziﬂi
poruncile fiului meu, sau poruncile lui Dumnezeu, care væ vor
fi date de cætre El, øi atunci veﬂi
prospera în ﬂaræ, iar duømanii
voøtri nu vor avea nici o putere
asupra voastræ.
32 Dar, o, poporul meu, feriﬂi-væ ca nu cumva sæ aparæ
a
vrajbe între voi øi sæ ascultaﬂi
sæ væ supuneﬂi spiritului ræu
despre care v-a vorbit tatæl meu,
Mosia.
33 Cæci iatæ, este un blestem
aruncat asupra aceluia care

Iacov 2:21.
27a gs (a) Merge,
(a) merge cu
Dumnezeu.
b Iacov 1:19.

28a
b
c
32a

Iacov 2:2.
gs Spirit.
Morm. 7:7.
3 Ne. 11:29–30.

Mosia 2:34–41
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ascultæ sæ se supunæ acelui
spirit; cæci dacæ el ascultæ sæ i se
supunæ øi ræmâne øi moare în
pæcatele sale, tot el este acela
care bea din a blestemul sufletului sæu; cæci el primeøte drept
ræsplatæ o pedeapsæ b nepieritoare pentru cæ a încælcat legea
lui Dumnezeu împotriva celor
cunoscute de el.
34 Eu væ spun cæ nu este nici
unul printre voi, în afaræ de
copilaøii voøtri ce nu au fost învæﬂaﬂi despre aceste lucruri, care
sæ nu øtie cæ sunteﬂi îndatoraﬂi
pe veønicie Tatælui vostru ceresc,
ca sæ-I aduceﬂi Lui tot ceea ce
aveﬂi øi ce sunteﬂi; øi, de asemenea, aﬂi fost învæﬂaﬂi despre cronicile care conﬂin profeﬂiile spuse
de cætre profeﬂii cei sfinﬂi, încæ
din timpul când pærintele nostru,
Lehi, a plecat din Ierusalim.
35 Øi, de asemenea, tot ceea ce
s-a spus de cætre stræmoøii noøtri
pânæ acum. Øi iatæ, iaræøi, au
spus ceea ce li s-a poruncit de
cætre Domnul; de aceea, acestea
sunt drepte øi adeværate.
36 Øi acum, væ spun vouæ,
fraﬂii mei cæ, dupæ ce aﬂi cunoscut øi aﬂi fost învæﬂaﬂi toate
aceste lucruri, dacæ veﬂi pæcætui
øi veﬂi acﬂiona împotriva a ceea
ce s-a spus, væ veﬂi depærta de
Spiritul Domnului øi acesta nu
va mai avea nici un loc în voi ca
sæ væ îndrume pe drumurile înﬂelepciunii, ca sæ puteﬂi fi binecuvântaﬂi, prosperi øi apæraﬂi —
33a gs Condamnare.
b D&L 19:6, 10–12.
37a Mosia 3:12;
Hel. 8:24–25.
gs Ræzvrætire.
b Alma 7:21.

37 Eu væ spun cæ omul care
face aceasta, el este acela care
se a ræzvræteøte deschis împotriva lui Dumnezeu; de aceea, el
ascultæ sæ se supunæ spiritului
ræu øi devine un duøman al
întregii dreptæﬂi; de aceea, Domnul nu are nici un loc în el, cæci
El nu locuieøte în temple care
b
nu sunt sfinte.
38 De aceea, dacæ acel om nu
se a pocæieøte øi ræmâne øi moare
ca duøman al lui Dumnezeu,
atunci cerinﬂele b dreptæﬂii divine
îi vor trezi sufletul nemuritor la
o înﬂelegere vie a propriei sale
vinovæﬂii, ceea ce îl va face sæ se
retragæ din prezenﬂa Domnului
øi-i va umple pieptul de c vinovæﬂie øi de durere øi de fricæ,
care este ca un foc nestins a
cærui flacæræ se ridicæ færæ de
sfârøit.
39 Øi acum, væ spun vouæ cæ
a
îndurarea nu îl ajunge pe acel
om; de aceea, osânda lui de pe
urmæ este sæ rabde un chin færæ
de sfârøit.
40 O, voi toﬂi bætrânii øi voi cei
tineri øi voi copilaøi care puteﬂi
sæ-mi înﬂelegeﬂi cuvintele, cæci
eu v-am vorbit limpede aøa ca
voi sæ puteﬂi înﬂelege, mæ rog ca
sæ væ treziﬂi la a aducerea aminte
a situaﬂiei îngrozitoare a acelora
care au cæzut în pæcat.
41 Øi mai mult, aø dori ca voi
sæ væ gândiﬂi la starea binecuvântatæ øi a fericitæ a acelora care
ﬂin poruncile lui Dumnezeu.

38a gs Pocæinﬂæ,
(a) se pocæi.
b gs Dreptate.
c gs Vinæ.
39a Alma 34:8–9, 15–16.
gs Milostiv,

milostenie, milæ.
40a Alma 5:18.
41a 4 Ne. 1:15–18.
gs Bucurie.
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Cæci iatæ, ei sunt b binecuvântaﬂi
în toate lucrurile, atât cele lumeøti, cât øi cele spirituale; øi
dacæ ei se menﬂin cu c credinﬂæ
pânæ la sfârøit, atunci sunt primiﬂi în d cer pentru ca sæ poatæ
locui cu Dumnezeu într-o stare
de fericire færæ de sfârøit. O,
aduceﬂi-væ aminte, aduceﬂi-væ
aminte cæ aceste lucruri sunt
adeværate; cæci Domnul Dumnezeu le-a spus.
CAPITOLUL 3
Regele Beniamin continuæ mesajul
sæu — Domnul Atotputernic va
sluji printre oameni într-un tabernacol de lut — Sânge va ﬂâøni din
fiecare por în timp ce El ispæøeøte
pentru pæcatele lumii — Numele
Lui este singurul prin care vine
salvarea — Oamenii pot sæ renunﬂe la starea lor naturalæ øi sæ devinæ
Sfinﬂi prin Ispæøire — Chinurile
celor pæcætoøi vor fi ca un lac de
foc øi pucioasæ. Circa 124 î.H.
Øi iaræøi, fraﬂii mei, vreau sæ væ
atrag atenﬂia, cæci mai am ceva
sæ væ spun; cæci iatæ, am lucruri
sæ væ spun despre ceea ce va
sæ vinæ.
2 Iar lucrurile pe care vi le
voi spune le-am aflat de la un
a
înger de la Dumnezeu. Øi el
mi-a spus: Trezeøte-te; iar eu
m-am trezit øi, iatæ, el stætea în
faﬂa mea.
41b gs (a) Binecuvânta,
binecuvântat,
binecuvântare.
c D&L 6:13.
d gs Cer.
3 2a gs Îngeri.
3 a Luca 2:10–11.

3 Øi el mi-a spus: Trezeøte-te øi
auzi cuvintele pe care ﬂi le voi
spune; cæci iatæ, am venit sæ-ﬂi
anunﬂ ﬂie veøti a bune, de mare
bucurie.
4 Cæci Domnul a auzit rugæciunile tale øi a judecat dreptatea
ta øi m-a trimis sæ-ﬂi spun cæ poﬂi
sæ te bucuri; øi cæ poﬂi declara
poporului tæu, ca øi ei sæ fie plini
de bucurie.
5 Cæci iatæ, timpul acela va veni
øi nu este prea departe când, cu
putere, a Domnul Atotputernic
care domneøte, care a fost øi este
din veønicie pânæ la toate veøniciile, va pogorî din cer printre
copiii oamenilor øi va locui
într-un b tabernacol de lut øi va
merge printre oameni, fæcând
c
miracole puternice, cum ar fi
sæ-i vindece pe cei bolnavi, sæ-i
învie pe cei morﬂi, sæ-i facæ pe cei
schilozi sæ meargæ, iar pe orbi
sæ-øi capete vederea, øi pe surzi
sæ audæ, øi sæ vindece tot felul
de boli.
6 Iar El va alunga toﬂi a diavolii
sau spiritele rele care træiesc în
inimile copiilor oamenilor.
7 Øi iatæ, El va suferi a ispite øi
dureri trupeøti, b foame, sete øi
obosealæ, chiar mai mult decât
poate sæ c sufere un om, în afaræ
de moarte; cæci iatæ, ﬂâøneøte
d
sânge din fiecare por, atât de
mare va fi e suferinﬂa Lui pentru
ticæloøia øi lucrurile abominabile
poporului Sæu.

5 a gs Iehova.
b Mosia 7:27;
Alma 7:9–13.
c Mat. 4:23–24;
Fapte 2:22;
1 Ne. 11:31.
gs Minune.

6 a Marcu 1:32–34.
7 a gs Ispitæ, (a) ispiti.
b Mat. 4:1–2.
c D&L 19:15–18.
d Luca 22:44.
e Isa. 53:4–5.
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8 Øi El se va numi a Isus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, c Tatæl cerului øi al pæmântului, Creatorul
tuturor lucrurilor de la început;
iar d mama Lui se va numi
e
Maria.
9 Øi iatæ, El va veni la ai Sæi,
pentru ca a salvarea sæ poatæ
veni la copiii oamenilor chiar
prin b credinﬂa în numele Lui;
øi chiar øi dupæ toate acestea,
ei tot Îl vor considera om øi
vor spune cæ are pe c diavol
în El, øi-L vor d biciui, øi-L vor
e
ræstigni.
10 Iar El se va a ridica a b treia
zi din morﬂi; øi iatæ, El stæ sæ
c
judece lumea; øi iatæ, toate aceste lucruri sunt fæcute pentru ca
o judecatæ dreaptæ sæ pogoare
asupra copiilor oamenilor.
11 Cæci iatæ, a sângele Lui, de
asemenea, b ispæøeøte pæcatele
celor care au c cæzut prin pæcatul
lui Adam, care au murit færæ a
cunoaøte voinﬂa lui Dumnezeu
în legæturæ cu ei sau care au
pæcætuit d færæ sæ øtie.
12 Dar vai, vai de cel care
øtie cæ se a ræzvræteøte împotriva
lui Dumnezeu! Cæci Salvarea
nu vine la nimeni, decât prin
b

8 a gs Dumnezeu,
divinitate—
Dumnezeu Fiul.
b Alma 7:10.
c Hel. 14:12;
3 Ne. 9:15.
d Mat. 1:16;
1 Ne. 11:14–21.
e gs Maria, mama
lui Isus.
9 a gs Salvare.
b gs Credinﬂæ.
c Ioan 8:48.
d Marcu 15:15.
e Luca 18:33;

pocæinﬂæ øi credinﬂæ în b Domnul Isus Hristos.
13 Øi Domnul Dumnezeu i-a
trimis pe profeﬂii Lui sfinﬂi printre toﬂi copiii oamenilor, pentru
ca ei sæ vesteascæ aceste lucruri
cætre fiecare neam, seminﬂie øi
limbæ, pentru ca astfel oricine
care va crede cæ Hristos va veni,
acela va putea primi a iertarea
pæcatelor lui øi se va bucura cu
nespusæ bucurie, b ca øi cum El
ar fi venit deja printre ei.
14 Totuøi, Domnul Dumnezeu a
væzut cæ poporul Sæu era un popor încæpæﬂânat øi El le-a dat lor
o lege, øi anume, a legea lui Moise.
15 Øi multe semne øi minuni øi
a
simboluri øi umbre le-a arætat
El despre venirea Sa; øi, de asemenea, profeﬂi sfinﬂi le-au vorbit
despre venirea Lui; øi totuøi ei
øi-au împietrit inimile øi nu au
înﬂeles cæ b legea lui Moise nu
foloseøte la nimic, decât dacæ ar
fi prin ispæøirea sângelui Lui.
16 Øi chiar dacæ ar fi posibil
ca a pruncii sæ pæcætuiascæ, ei
n-ar putea sæ fie salvaﬂi; dar
eu væ spun, ei sunt b binecuvântaﬂi; cæci iatæ, dacæ prin Adam
sau prin firea lor ei cad, totuøi

1 Ne. 19:10;
2 Ne. 10:3.
gs Ræstignire.
10a gs Înviere.
b Mat. 16:21;
2 Ne. 25:13;
Hel. 14:20–27.
c gs (a) Judeca,
judecatæ.
11a gs Sânge.
b gs Ispæøire,
(a) ispæøi.
c gs Cæderea lui
Adam øi a Evei.
d 2 Ne. 9:25–26.

12a Mosia 2:36–38;
Hel. 8:25.
gs Ræzvrætire.
b gs Domnul.
13a gs Iertarea pæcatelor.
b 2 Ne. 25:24–27;
Iarom 1:11.
14a gs Legea lui Moise.
15a gs Isus Hristos—
Semne sau simboluri
ale lui Hristos.
b Mosia 13:27–32.
16a gs Copil, copii.
b Moro. 8:8–9.
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sângele lui Hristos ispæøeøte
pentru pæcatele lor.
17 Øi mai mult, væ spun vouæ
cæ nu va exista a nici un alt nume
dat, precum øi nici un alt mijloc
sau o altæ cale prin care b salvarea sæ poatæ veni pentru copiii
oamenilor, ci numai prin øi în
numele lui c Hristos, Domnul
Atotputernic.
18 Cæci iatæ, El judecæ, iar
judecata Lui este dreaptæ; iar
copilul care moare în pruncie nu
piere; dar oamenii beau blestemul pentru sufletele lor dacæ nu
se umilesc øi dacæ nu a devin ca
øi copiii mici øi cred cæ salvarea
a fost øi este øi va fi în øi prin
sângele b ispæøitor al lui Hristos,
Domnul Atotputernic.
19 Cæci omul prin a firea lui este un duøman al lui Dumnezeu
øi a fost de la b cæderea lui Adam
øi va fi în vecii vecilor, dacæ
el nu se c supune chemærilor
d
Spiritului Sfânt øi înlæturæ omul
firesc øi devine un e sfânt prin
ispæøirea lui Hristos Domnul øi
devine ca un f copil, ascultætor,
blând, umil, ræbdætor, plin de
dragoste, dornic sæ se supunæ
tuturor lucrurilor pe care Domnul are grijæ sæ i le trimitæ, tot
aøa cum un copil se supune
tatælui sæu.
20 Øi încæ mai mult væ spun,
cæ acel timp va veni când
17a Fapte 4:10–12;
2 Ne. 31:21.
b gs Salvare.
c gs Isus Hristos—A
lua numele lui Isus
Hristos asupra
noastræ.
18a Mat. 18:3.
b Mosia 4:2; Hel. 5:9.

a

cunoaøterea despre un Salvator
se va ræspândi la b fiecare naﬂiune, neam, limbæ øi popor.
21 Øi iatæ, atunci când acel
timp va veni, nimeni nu va fi
gæsit a færæ vinæ în faﬂa lui Dumnezeu, în afaræ de prunci, decât
numai prin pocæinﬂæ øi credinﬂæ
în numele Domnului Dumnezeu cel Atotputernic.
22 Øi chiar la timpul acesta
când tu vei fi învæﬂat poporul
tæu lucrurile pe care Domnul
Dumnezeul tæu ﬂi le-a poruncit,
chiar øi atunci nu sunt nevinovaﬂi în faﬂa lui Dumnezeu
decât dupæ cuvintele pe care vi
le-am vorbit.
23 Øi acum, am vorbit cuvintele pe care Domnul Dumnezeu
mi le-a poruncit.
24 Øi astfel spune Domnul: Ele
vor sta ca o mærturie strælucitæ
împotriva acestui popor în ziua
judecæﬂii; astfel vor fi ei judecaﬂi,
fiecare om dupæ faptele sale,
fie cæ ele sunt bune sau rele.
25 Øi dacæ sunt rele, atunci ei
sunt puøi faﬂæ în faﬂæ cu o a vedere îngrozitoare a pæcatului øi a
lucrurilor lor abominabile, care-i
face sæ se îndepærteze din prezenﬂa Domnului într-o stare de
b
nenorocire øi de chin nesfârøit
din care nu se mai pot întoarce;
de aceea au bæut blestem pentru
sufletele lor.

19a 1 Cor. 2:11–14;
Mosia 16:2–3.
gs Omul firesc.
b gs Cæderea lui
Adam øi a Evei.
c 2 Cron. 30:8.
d Moro. 10:4–5.
gs Duhul Sfânt.
e gs Sfânt.

f
20a
b
21a

3 Ne. 9:22.
D&L 3:16.
gs Munca misionaræ.
gs Ræspunzætor,
(a fi) ræspunzætor.
25a Alma 5:18; 12:14–15.
b Morm. 8:38.
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26 De aceea, ei au bæut din
cupa mâniei lui Dumnezeu, a
cærui judecatæ n-ar putea sæ-i
acuze pe ei mai mult decât a
putut sæ-l acuze pe aAdam care
trebuia sæ cadæ pentru cæ a
luat din b fructul oprit; de aceea,
c
îndurarea nu poate sæ-i mai
ajungæ în vecii vecilor.
27 Iar a chinul lor este ca un
b
lac de foc øi pucioasæ ale cærui
flæcæri sunt nestinse øi al cærui
fum se înalﬂæ în vecii vecilor.
Aøa mi-a poruncit Domnul.
Amin.
CAPITOLUL 4
Regele Beniamin continuæ mesajul
sæu — Salvarea vine datoritæ
Ispæøirii — Credeﬂi în Dumnezeu
ca sæ fiﬂi salvaﬂi—Pæstraﬂi iertarea
pæcatelor voastre prin credinﬂæ —
Împærﬂiﬂi din averea voastræ celor
særaci — Faceﬂi toate lucrurile cu
înﬂelepciune øi în ordine. Circa
124 î.H.
Øi acum, s-a întâmplat cæ, atunci
când regele Beniamin a terminat
de vorbit cuvintele care i-au fost
trimise de cætre îngerul Domnului, el øi-a aruncat privirile
de jur-împrejur prin mulﬂime;
øi iatæ, ei au cæzut la pæmânt,
cæci a frica de Domnul a venit
asupra lor.
2 Øi s-au væzut pe ei înøiøi în
starea lor a carnalæ, chiar b mai
26a Morm. 9:12.
b Gen. 3:1–12;
2 Ne. 2:15–19;
Alma 12:21–23.
c gs Milostiv,
milostenie, milæ.
27a gs Vinæ.

jos decât ﬂærâna pæmântului. Øi
cu toﬂii au strigat tare într-un
singur glas, zicând: O, ai milæ
øi foloseøte sângele c ispæøitor al
lui Hristos pentru ca noi sæ
putem primi iertarea pæcatelor
noastre øi inimile noastre sæ fie
purificate; cæci noi credem în
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
care a d fæcut cerul øi pæmântul,
precum øi toate lucrurile, Cel
care se va pogorî printre copiii
oamenilor.
3 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ ce
au spus aceste cuvinte, Spiritul
Domnului a venit asupra lor
øi au fost umpluﬂi de bucurie,
primind a iertarea pæcatelor lor
øi având pace în b conøtiinﬂæ datoritæ c credinﬂei lor foarte mari
în Isus Hristos care va veni,
potrivit cuvintelor pe care regele
Beniamin le-a vorbit cætre ei.
4 Øi regele Beniamin iaræøi øi-a
deschis gura øi a început sæ le
vorbeascæ, zicând: Prietenii
mei øi fraﬂii mei, neamurile mele
øi poporul meu, eu iaræøi vreau
sæ væ atrag atenﬂia ca sæ puteﬂi
auzi øi sæ înﬂelegeﬂi restul cuvintelor mele pe care le voi vorbi
cætre voi.
5 Cæci iatæ, dacæ cunoaøterea
bunætæﬂii lui a Dumnezeu la
timpul acesta v-a trezit la o înﬂelegere a nimicniciei voastre,
øi a stærii voastre de decædere øi
a lipsei voastre de valoare —
6 Eu væ spun, dacæ aﬂi ajuns

b 2 Ne. 9:16;
Iacov 6:10;
D&L 76:36.
4 1a gs Teamæ.
2 a gs Carnal.
b Hel. 12:7–8.
c Mosia 3:18;

Hel. 5:9.
d gs (a) Crea, creaﬂie.
3 a gs Iertarea pæcatelor.
b gs Conøtiinﬂæ.
c gs Credinﬂæ.
5 a Moise 1:10.
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la o a cunoaøtere a bunætæﬂii lui
Dumnezeu øi a puterii Lui færæ
de asemænare øi a înﬂelepciunii
Lui øi a ræbdærii Lui øi a suferinﬂelor Lui îndelungate pentru
copiii oamenilor; øi, de asemenea, a b ispæøirii care a fost pregætitæ încæ de la c începutul lumii,
pentru ca astfel salvarea sæ
poatæ veni la cel care îøi va pune
d
încrederea în Domnul øi care
va fi sârguincios în ﬂinerea poruncilor Lui øi va continua în
credinﬂæ chiar pânæ la capætul
vieﬂii sale, vreau sæ spun viaﬂa
trupului muritor —
7 Eu spun cæ acesta este omul
care primeøte salvarea prin
ispæøirea care a fost pregætitæ
încæ de la crearea lumii pentru
toatæ omenirea, care a fost de la
a
cæderea lui Adam sau care este,
sau care va fi vreodatæ, chiar
pânæ la sfârøitul lumii.
8 Øi acesta este felul în care
va veni salvarea. Øi nu este a nici
un alt fel de salvare în afaræ de
aceasta despre care s-a vorbit;
øi nici nu sunt alte condiﬂii prin
care omul poate fi salvat, în
afaræ de condiﬂiile despre care
v-am vorbit.
9 Credeﬂi în Dumnezeu; credeﬂi
cæ El este øi cæ El a creat toate
lucrurile, atât în cer, cât øi pe
pæmânt; credeﬂi cæ El are toatæ
a
înﬂelepciunea øi toatæ puterea,
6 a gs Dumnezeu,
divinitate.
b gs Ispæøire,
(a) ispæøi.
c Mosia 15:19.
d Ps. 36:7; 2 Ne. 22:2;
Hel. 12:1.
gs (a) se Încrede.
7 a gs Cæderea lui Adam

atât în cer, cât øi pe pæmânt;
credeﬂi cæ omul nu b înﬂelege
toate lucrurile pe care Domnul
le poate înﬂelege.
10 Øi iaræøi, credeﬂi cæ trebuie
sæ væ a pocæiﬂi de pæcate øi sæ
renunﬂaﬂi la ele øi sæ væ umiliﬂi
în faﬂa lui Dumnezeu; øi cereﬂi
cu sinceritatea inimii voastre
ca El sæ væ b ierte; øi acum, de
c
credeﬂi toate aceste lucruri,
aveﬂi grijæ sæ le d faceﬂi.
11 Øi iaræøi væ spun, aøa cum
v-am spus mai înainte cæ, aøa
cum voi aﬂi ajuns la cunoaøterea
slævii lui Dumnezeu sau dacæ
aﬂi cunoscut bunætatea Lui øi aﬂi
a
gustat din dragostea Lui øi
aﬂi primit b iertarea pæcatelor
voastre, ceea ce v-a adus bucurie
foarte mare în sufletele voastre,
chiar aøa, eu aø vrea ca sæ væ
aduceﬂi aminte øi sæ pæstraﬂi
întotdeauna în memoria voastræ
mæreﬂia lui Dumnezeu øi c nimicnicia voastræ, precum øi
d
bunætatea Lui øi suferinﬂele Lui
îndelungate pentru voi, fæpturi
nevrednice, øi sæ væ umiliﬂi în
adâncurile e umilinﬂei, f chemând
numele Domnului în fiecare zi
øi stând neclintiﬂi în credinﬂa a
ceea ce va veni, care a fost vorbit de gura îngerului.
12 Øi iatæ, væ spun cæ, dacæ veﬂi
face aceasta, væ veﬂi bucura
întotdeauna øi veﬂi fi plini de

øi a Evei.
8 a Fapte 4:12;
2 Ne. 31:21;
Mosia 3:17.
9 a Rom. 11:33–34;
Iacov 4:8–13.
b Isa. 55:9.
10a gs Pocæinﬂæ,
(a) se pocæi.

b D&L 61:2.
c Mat. 7:24–27.
d 2 Ne. 31:19–21.
11a Alma 36:24–26.
b gs Iertarea pæcatelor.
c Moise 1:10.
d Ex. 34:6; Moro. 8:3.
e gs Umil, umilinﬂæ.
f gs Rugæciune.
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a
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iubirea lui Dumnezeu øi veﬂi
pæstra pentru totdeauna iertarea pæcatelor voastre; øi veﬂi
creøte în cunoaøterea slævii aceluia care v-a fæcut pe voi sau în
cunoaøterea a ceea ce este drept
øi adeværat.
13 Øi nu veﬂi avea dorinﬂa sæ
væ faceﬂi ræu unul altuia, ci sæ
træiﬂi în a pace øi sæ daﬂi fiecæruia
ceea ce i se cuvine.
14 Øi nu veﬂi îngædui a copiilor
voøtri ca ei sæ umble flæmânzi
sau goi; øi nici nu veﬂi îngædui ca
ei sæ încalce legile lui Dumnezeu
øi sæ se b batæ øi sæ se certe unul
cu altul øi sæ-l slujeascæ pe diavol, care este stæpânul pæcatului
sau care este spiritul ræu despre
care au vorbit stræmoøii noøtri,
el fiind un duøman al întregii
dreptæﬂi.
15 Dar îi veﬂi a învæﬂa sæ
b
meargæ pe cæile adeværului øi
cumpætærii; îi veﬂi învæﬂa sæ se
c
iubeascæ unul pe altul øi sæ se
slujeascæ unul pe altul.
16 Øi, de asemenea, voi înøivæ
veﬂi a ajuta pe cei care au nevoie
de ajutorul vostru; veﬂi dærui
din bunurile voastre celor care
sunt la nevoie; øi nu veﬂi îngædui
ca b cerøetorul sæ cerøeascæ în
zadar øi n-o sæ-l læsaﬂi sæ piaræ.
17 Poate cæ veﬂi a spune: Omul
øi-a adus singur nenorocirea
asupra lui; de aceea îmi voi opri
mâna øi nu-i voi da din mâncarea mea øi nici nu voi împærﬂi
b

12a gs Dragoste.
b Mosia 4:26;
Alma 4:13–14;
5:26–35;
D&L 20:31–34.
13a gs Fæcætor de pace.
14a 1 Tim. 5:8; D&L 83:4.

cu el din bunurile mele pentru
ca el sæ nu sufere, cæci pedepsele
lui sunt drepte —
18 Dar îﬂi spun ﬂie, o, omule,
cæ oricine face aøa are mare motiv sæ se pocæiascæ; øi dacæ nu se
pocæieøte pentru ceea ce a fæcut,
atunci el va pieri pentru veønicie
øi nu va avea nici un drept la
împæræﬂia lui Dumnezeu.
19 Cæci iatæ, nu suntem noi
cu toﬂii cerøetori? Nu depindem noi toﬂi de aceeaøi Fiinﬂæ,
chiar Dumnezeu, pentru toate
bunurile pe care le avem, atât
pentru mâncare, cât øi pentru
îmbræcæminte, øi pentru aur,
øi pentru argint, øi pentru toate
bogæﬂiile de tot felul pe care
le avem?
20 Øi iatæ, chiar în timpul
acesta, voi I-aﬂi strigat numele
øi I-aﬂi cerøit iertarea pæcatelor
voastre. Øi a ræbdat El ca voi
sæ cerøiﬂi în zadar? Nu; El øi-a
reværsat Spiritul asupra voastræ
øi a fæcut ca inimile voastre sæ
se umple de a bucurie øi a fæcut
ca gurile voastre sæ se opreascæ
pentru ca sæ nu mai puteﬂi
vorbi, atât de mare era bucuria
voastræ.
21 Øi acum, dacæ Dumnezeu,
care v-a fæcut pe voi, de care voi
depindeﬂi pentru vieﬂile voastre
øi pentru tot ceea ce aveﬂi øi
sunteﬂi, væ dæ vouæ tot ceea ce
cereﬂi cu credinﬂa care este drept,
crezând cæ veﬂi primi, o, atunci,

b gs Disputæ.
15a D&L 68:25–28;
Moise 6:58.
gs Învæﬂa, învæﬂætor.
b gs (a) Merge,
(a) merge cu
Dumnezeu.

c Mosia 18:21.
16a gs Caritate; Slujire.
b Deut. 15:7–11;
Prov. 21:13;
Isa. 10:1–2.
17a Prov. 17:5.
20a gs Bucurie.
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cât de mult trebuie sæ a împærﬂiﬂi unul la altul din bunurile
voastre.
22 Øi dacæ îl a judecaﬂi pe omul
care væ cere din averea voastræ
pentru ca sæ nu piaræ øi-l condamnaﬂi, cu atât mai dreaptæ va
fi condamnarea voastræ pentru
cæ nu b împærﬂiﬂi din averea voastræ care nu væ aparﬂine vouæ, ci
lui Dumnezeu, cæruia, de asemenea, Îi aparﬂine viaﬂa voastræ;
øi totuøi voi nu cereﬂi nimic øi
nici nu væ pocæiﬂi pentru lucrul
pe care l-aﬂi fæcut.
23 Eu væ spun vouæ cæ va fi
vai de acel om, cæci averea lui va
pieri împreunæ cu el; øi acum,
spun aceste lucruri cætre cei
care sunt a bogaﬂi în lucrurile
care aparﬂin de lumea aceasta.
24 Øi iaræøi, vorbesc cætre cel
særac, cætre voi, cei care nu aveﬂi
nimic øi totuøi aveﬂi destul ca sæ
træiﬂi de pe o zi pe alta; mæ refer
la voi toﬂi care îi respingeﬂi pe
cerøetori pentru cæ nu aveﬂi nimic; aø vrea ca voi sæ spuneﬂi în
inimile voastre cæ: Eu nu dæruiesc pentru cæ nu am nimic, cæci
dacæ aø avea, atunci aø a dærui.
25 Øi acum, dacæ spuneﬂi aceasta în inimile voastre, atunci ræmâneﬂi nevinovaﬂi; altfel, sunteﬂi
a
condamnaﬂi; iar condamnarea
voastræ este dreaptæ pentru cæ
tânjiﬂi dupæ ceea ce nu aﬂi primit.
26 Øi acum, de dragul acestor
lucruri pe care vi le-am spus —
21a
22a
b
23a
24a
25a
26a

gs Slujire; Bunæstare.
Mat. 7:1–2; Ioan 7:24.
1 Ioan 3:17.
D&L 56:16.
Marcu 12:44.
D&L 56:17.
gs (a) Merge,

pentru ca sæ pæstraﬂi iertarea
pæcatelor voastre de la o zi la
alta, pentru ca sæ puteﬂi a pæøi
nevinovaﬂi în faﬂa lui Dumnezeu—aø vrea ca voi sæ b împærﬂiﬂi
din averea voastræ celor c særaci,
fiecare dupæ ceea ce are, cum ar
fi sæ d hræniﬂi pe cei flæmânzi, sæ
îmbræcaﬂi pe cei goi, sæ vizitaﬂi
øi sæ mângâiaﬂi pe cei bolnavi,
atât spiritual, cât øi material,
dupæ lipsurile lor.
27 Øi vedeﬂi ca toate aceste lucruri sæ fie fæcute în înﬂelepciune
øi ordine; cæci nu este nevoie ca
omul sæ fugæ mai a repede decât
este puterea lui. Øi iaræøi este
potrivit ca el sæ fie sârguincios
pentru ca astfel sæ poatæ câøtiga
premiul; de aceea, toate lucrurile trebuie sæ fie fæcute în ordine.
28 Øi aø dori ca sæ væ aduceﬂi
aminte cæ oricine dintre voi care
împrumutæ de la vecinul sæu,
trebuie sæ dea înapoi ceea ce
a împrumutat, dupæ cum s-a
înﬂeles, cæci altfel pæcætuiﬂi; øi
poate cæ veﬂi face ca øi vecinul
vostru sæ pæcætuiascæ.
29 Øi în sfârøit, nu pot sæ væ
spun toate lucrurile prin care
puteﬂi pæcætui; cæci sunt diferite
cæi øi mijloace, chiar atât de
multe încât nu le pot numæra.
30 Dar atât væ pot spune cæ,
dacæ nu a vegheaﬂi asupra voastræ, øi a b gândurilor voastre, øi a
c
cuvintelor voastre, øi a faptelor
voastre, øi nu respectaﬂi porun-

(a) merge cu
Dumnezeu.
b Iacov 2:17–19.
c Zah. 7:10; Alma 1:27.
gs Milostenie.
d Isa. 58:10–11;
D&L 104:17–18.

27a D&L 10:4.
30a Alma 12:14.
gs (a) Pæzi, pæzitori.
b Marcu 7:18–23.
gs Gânduri.
c Mat. 15:18–20.
gs Profanare.
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cile lui Dumnezeu, øi nu continuaﬂi în credinﬂa a ceea ce voi aﬂi
auzit despre venirea Domnului
nostru, chiar pânæ la sfârøitul
vieﬂilor voastre, atunci va trebui
sæ pieriﬂi. Øi acum, o, omule,
adu-ﬂi aminte øi nu pieri.
CAPITOLUL 5
Sfinﬂii devin fiii øi fiicele lui Hristos
prin credinﬂæ — De aceea ei sunt
numiﬂi dupæ numele lui Hristos—
Regele Beniamin îi îndeamnæ sæ fie
fermi øi neclintiﬂi în lucræri bune.
Circa 124 î.H.
Øi acum, s-a întâmplat cæ atunci
când regele Beniamin a vorbit
în felul acesta cætre poporul sæu,
el a trimis printre ei, dorind sæ
øtie dacæ poporul sæu credea
în cuvintele pe care le vorbise
cætre ei.
2 Øi ei toﬂi au strigat într-un
singur glas, zicând: Da, noi credem toate cuvintele pe care ni
le-ai spus cætre noi; øi, de asemenea, øtim cæ ele sunt sigure øi
adeværate datoritæ Spiritului
Domnului cel Atotputernic, care
a lucrat o a schimbare mare în noi
sau în inimile noastre, pentru cæ
nu mai avem înclinare sæ facem
b
ræu, ci sæ facem bine neîncetat.
3 Øi noi înøine, de asemenea,
prin bunætatea færæ de margini
a lui Dumnezeu øi prin manifestærile Spiritului Sæu, avem
5 2a Alma 5:14.
gs Næscut din nou,
næscut din
Dumnezeu.
b Alma 19:33.
5 a Mosia 18:10.
b Mosia 3:25–27.

viziuni mari despre ceea ce
va veni; øi dacæ ar fi potrivit,
am putea profeﬂi despre toate
lucrurile.
4 Øi este credinﬂa pe care noi
am avut-o despre lucrurile pe
care regele nostru le-a vorbit
cætre noi care ne-a adus la
aceastæ mare cunoaøtere, de care ne bucuræm foarte mult.
5 Øi dorim sæ facem un a legæmânt cu Dumnezeul nostru ca
sæ îndeplinim voinﬂa Lui øi sæ
fim supuøi poruncilor Lui în
toate lucrurile pe care El ni le va
porunci, pânæ la sfârøitul zilelor
noastre, pentru ca sæ nu aducem
asupra noastræ un chin b færæ de
sfârøit, aøa cum a fost græit de
cætre c înger, øi ca sæ nu bem din
cupa mâniei lui Dumnezeu.
6 Øi acum, acestea sunt cuvintele pe care regele Beniamin le-a
dorit de la ei; øi de aceea el a
spus cætre ei: Aﬂi græit cuvintele
pe care le-am dorit; øi legæmântul pe care l-aﬂi fæcut este un
legæmânt drept.
7 Øi acum, datoritæ legæmântului pe care l-aﬂi fæcut, veﬂi fi
numiﬂi a copiii lui Hristos, fiii øi
fiicele Lui; cæci iatæ, în ziua
aceasta El v-a b næscut pe voi
spiritual; cæci voi spuneﬂi cæ
c
inimile voastre sunt schimbate
prin credinﬂæ în numele Lui; de
aceea, voi v-aﬂi d næscut din El øi
aﬂi devenit e fiii øi fiicele Lui.
8 Øi sub aceastæ cæpetenie aﬂi

c Mosia 3:2.
7 a Mosia 27:24–26;
Moise 6:64–68.
gs Fii øi fiice ale lui
Dumnezeu.
b gs (a) Naøte.
c gs Inimæ.

d Mosia 15:10–11.
gs Næscut din nou,
næscut din
Dumnezeu.
e D&L 11:30.
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fost fæcuﬂi a liberi øi nu este
nici o altæ cæpetenie care ar
putea sæ væ facæ liberi. Nu este
b
nici un alt c nume dat prin care
vine salvarea; de aceea, doresc
ca sæ d luaﬂi asupra voastræ
numele lui Hristos, toﬂi aceia
care aﬂi intrat într-un legæmânt
cu Dumnezeu, cæ veﬂi fi supuøi pânæ la sfârøitul vieﬂilor
voastre.
9 Øi se va întâmpla cæ oricine
va face aceasta va fi gæsit la
dreapta lui Dumnezeu, cæci el
va cunoaøte numele prin care
este chemat; cæci el va fi chemat
prin numele lui Hristos.
10 Øi acum se va întâmpla cæ
oricine care nu va lua numele
lui Hristos asupra sa va trebui
sæ fie chemat printr-un a alt
nume; de aceea, el se va gæsi la
b
stânga lui Dumnezeu.
11 Øi aø dori ca sæ væ aduceﬂi
aminte, de asemenea, cæ acesta
este a numele pe care am spus cæ
vi-l voi da øi care nu se va øterge
niciodatæ decât prin încælcarea
legii; de aceea, aveﬂi grijæ sæ
nu încælcaﬂi legea, pentru ca
numele sæ nu fie øters din inima
voastræ.
12 Eu væ spun, aø vrea ca sæ
væ aduceﬂi aminte sæ a pæstraﬂi
numele scris pentru totdeauna
în inimile voastre, pentru ca
sæ nu væ gæsiﬂi la stânga lui
Dumnezeu, ci sæ auziﬂi øi sæ cunoaøteﬂi glasul prin care veﬂi fi
8 a Rom. 6:18; Gal. 5:1;
Hel. 14:30.
b Fapte 4:10, 12;
Alma 21:9.
c Mosia 26:18.
d Fapte 11:26;
Alma 46:15.

chemaﬂi, precum øi numele cu
care El væ va chema.
13 Cæci, cum poate un om sæ
a
cunoascæ stæpânul pe care nu
l-a slujit øi care este un stræin
pentru el øi departe de gândurile øi intenﬂiile sale?
14 Øi iaræøi, ia un om mægarul
care aparﬂine vecinului sæu øi-l
pæstreazæ? Eu væ spun vouæ:
Nu; el nu va permite ca acesta sæ
se hræneascæ laolaltæ cu turmele
sale, ci îl va alunga øi-l va da
afaræ. Eu væ spun vouæ cæ tot aøa
va fi øi cu voi, dacæ nu cunoaøteﬂi
numele cu care veﬂi fi chemaﬂi.
15 De aceea, aø vrea ca sæ fiﬂi
neclintiﬂi øi nestræmutaﬂi, fæcând
întotdeauna lucruri bune din
abundenﬂæ pentru ca Hristos,
Domnul Dumnezeu cel Atotputernic, sæ væ poatæ a pecetlui ca ai
Sæi, pentru ca sæ puteﬂi fi aduøi
în cer, ca sæ aveﬂi salvare øi viaﬂæ
veønicæ prin înﬂelepciunea øi
puterea, dreptatea øi îndurarea
Celui care a b fæcut toate lucrurile, atât în cer, cât øi pe pæmânt,
care este Dumnezeu peste toate.
Amin.
CAPITOLUL 6
Regele Beniamin înregistreazæ numele oamenilor øi numeøte preoﬂi
ca sæ-i înveﬂe—Mosia domneøte ca
un rege drept. Circa 124–121 î.H.
Øi acum, regele Beniamin a cre-

10a Alma 5:38–39.
b Mat. 25:33.
11a Mosia 1:11–12.
gs Isus Hristos—A
lua numele lui Isus
Hristos asupra
noastræ.

12a D&L 18:23–25.
13a Mosia 26:24–27.
15a gs Chemare øi
alegere; Sfinﬂire.
b Col. 1:16;
Mosia 4:2;
Alma 11:39.
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zut cæ era potrivit ca, dupæ ce a
terminat de vorbit poporului, sæ
a
ia numele tuturor celor care au
intrat într-un legæmânt cu Dumnezeu ca sæ-i ﬂinæ poruncile Lui.
2 Øi s-a întâmplat cæ nu exista
nici un suflet, doar dacæ erau
prunci, care sæ nu fi intrat
într-un legæmânt øi sæ nu fi luat
asupra lor numele lui Hristos.
3 Øi iaræøi, s-a întâmplat cæ
atunci când regele Beniamin a
sfârøit toate aceste lucruri øi l-a
uns pe fiul sæu a Mosia ca domnitor øi rege peste poporul sæu
øi i-a încredinﬂat toate treburile
împæræﬂiei, øi, de asemenea, a
b
numit preoﬂi ca sæ c înveﬂe
poporul, pentru ca ei sæ audæ øi
sæ cunoascæ poruncile lui Dumnezeu øi sæ-i aﬂâﬂe sæ-øi aducæ
aminte de d juræmântul pe care
l-au fæcut, el a dat drumul mulﬂimii, iar aceøtia s-au întors, fiecare cu familiile lor, la casele lor.
4 Iar a Mosia a început sæ domneascæ în locul tatælui sæu. Øi el
a început sæ domneascæ în cel
de al treizecilea an al vieﬂii sale,
fiind în total aproximativ patru
sute øaptezeci øi øase de ani de
la b timpul când Lehi a plecat
din Ierusalim.
5 Iar regele Beniamin a mai
træit trei ani øi apoi a murit.
6 Øi s-a întâmplat cæ regele
Mosia a mers pe cæile Domnului
øi a respectat judecæﬂile øi regulile Lui øi a ﬂinut poruncile Lui
în toate lucrurile pe care El i
le-a poruncit.
6 1a D&L 128:8.
3 a Mosia 1:10; 2:30.
b gs (a) Rândui,
rânduire.

7 Øi regele Mosia a pus poporul
sæu sæ cultive pæmântul. Øi el
însuøi a cultivat pæmântul pentru ca sæ a nu devinæ o povaræ
pentru poporul sæu, pentru ca
sæ facæ tot aøa cum a fæcut tatæl
sæu în toate lucrurile. Øi nu a fost
nici un conflict printre poporul
lui timp de trei ani.
CAPITOLUL 7
Amon gæseøte ﬂara lui Lehi-Nefi,
unde Limhi este rege—Poporul lui
Limhi este înrobit lamaniﬂilor —
Limhi povesteøte istoria lor — Un
profet (Abinadi) a depus mærturie
cæ Hristos este Dumnezeul øi Tatæl
tuturor lucrurilor — Cei care seamænæ vânt culeg furtunæ, iar cei
care-øi pun nædejdea lor în Domnul
vor fi salvaﬂi. Circa 121 î.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ dupæ ce
regele Mosia avusese pace continuæ timp de trei ani, el a dorit sæ
afle despre poporul care s-a a dus
sæ locuiascæ în ﬂara lui Lehi-Nefi
sau în oraøul lui Lehi-Nefi; cæci
poporul sæu nu auzise nimic despre ei din timpul când au plecat
din ﬂara lui b Zarahemla; de
aceea, l-au asaltat cu întrebæri.
2 Øi s-a întâmplat cæ regele
Mosia a consimﬂit ca øaisprezece
oameni puternici sæ se ducæ în
ﬂara lui Lehi-Nefi ca sæ întrebe
despre fraﬂii lor.
3 Øi s-a întâmplat cæ în ziua urmætoare au plecat, având printre
ei pe unul, Amon, acesta fiind

c Alma 4:7.
d Mosia 5:5–7.
4 a gs Mosia, fiul lui
Beniamin.

b 1 Ne. 1:4.
7 a 2 Cor. 11:9.
7 1a Omni 1:27–30.
b Omni 1:13.
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un om tare øi puternic øi un urmaø al lui Zarahemla; øi el a fost,
de asemenea, conducætorul lor.
4 Øi acum, ei nu øtiau pe ce
cale sæ meargæ în pustiu ca sæ
ajungæ la ﬂara lui Lehi-Nefi; de
aceea, au rætæcit timp de multe
zile în pustiu, øi anume patruzeci de zile au rætæcit ei.
5 Øi dupæ ce au rætæcit patruzeci de zile, au ajuns la un deal
care este la nord de ﬂara lui
a
Øilom øi acolo øi-au instalat
corturile.
6 Iar Amon a luat pe trei dintre
fraﬂii sæi øi numele lor erau
Amalec, Helem øi Hem øi s-au
coborât în ﬂara lui a Nefi.
7 Øi iatæ, au întâlnit pe regele
poporului care era în ﬂara lui
Nefi øi în ﬂara lui Øilom; øi au
fost înconjuraﬂi de garda regelui
øi au fost luaﬂi, legaﬂi øi bægaﬂi
la închisoare.
8 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ ce
au stat în închisoare timp de
douæ zile, au fost aduøi iaræøi în
faﬂa regelui, iar legæturile lor
au fost dezlegate; øi au stat în
faﬂa regelui øi li s-a dat voie ori,
mai degrabæ, li s-a poruncit sæ
ræspundæ la întrebærile pe care
el le-a pus.
9 Øi el a spus cætre ei: Iatæ, eu
sunt a Limhi, fiul lui Noe, care
era fiul lui Zenif, care a venit
din ﬂara lui Zarahemla ca sæ
moøteneascæ ﬂara aceasta, care
era ﬂara stræmoøilor lor, care a
fost fæcut rege de cætre glasul
poporului.
10 Øi acum doresc sæ øtiu motivul pentru care voi aﬂi fost aøa
5 a Mosia 9:6, 8, 14.
6 a 2 Ne. 5:8.

de îndræzneﬂi ca sæ veniﬂi aproape de zidurile oraøului, când
eu însumi am fost împreunæ cu
gærzile mele în afara porﬂii?
11 Øi acum, din cauza aceasta
am poruncit ca sæ fiﬂi reﬂinuﬂi,
ca sæ væ pot întreba, cæci altfel
aø fi fæcut ca gærzile mele sæ væ
omoare. Aveﬂi voie sæ vorbiﬂi.
12 Øi acum, când Amon a væzut
cæ i s-a dat voie sæ vorbeascæ, a
înaintat øi s-a închinat în faﬂa
regelui; øi ridicându-se iaræøi el
a spus: O, rege, eu sunt foarte
recunoscætor în faﬂa lui Dumnezeu în ziua aceasta pentru cæ
sunt încæ în viaﬂæ øi mi se dæ voie
sæ vorbesc; øi mæ voi strædui sæ
vorbesc cu îndræznealæ;
13 Cæci sunt sigur cæ, dacæ
m-ai fi cunoscut, nu ai fi permis
sæ port aceste legæturi. Cæci eu,
Amon, sunt un urmaø al lui a Zarahemla øi am venit din ﬂara lui
Zarahemla ca sæ întreb despre
fraﬂii noøtri pe care Zenif i-a
adus afaræ din ﬂara aceea.
14 Øi acum s-a întâmplat cæ
dupæ ce Limhi a auzit cuvintele
lui Amon, a fost foarte bucuros
øi a spus: Acum øtiu cu siguranﬂæ cæ ai mei fraﬂi care erau în
ﬂara lui Zarahemla sunt încæ în
viaﬂæ. Øi acum mæ voi bucura;
iar mâine voi face ca øi poporul
meu sæ se bucure.
15 Cæci iatæ, noi suntem înrobiﬂi lamaniﬂilor øi a plætim un bir
care este greu de suportat. Øi
acum iatæ, fraﬂii noøtri ne vor
elibera din robia noastræ sau
din mâinile lamaniﬂilor øi vom fi
sclavii lor; cæci este mai bine sæ

9 a Mosia 11:1.
13a Omni 1:12–15.

15a Mosia 19:15.
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fim sclavi sub nefiﬂi decât sæ
plætim tribut regelui lamaniﬂilor.
16 Øi acum, regele Limhi a dat
poruncæ gærzilor sale ca sæ
nu-l mai lege pe Amon, nici pe
fraﬂii lui, ci a fæcut ca ei sæ se
ducæ la dealul care era la nord
de Øilom øi sæ-i aducæ pe fraﬂii
lor în oraø pentru ca ei sæ poatæ
sæ mænânce øi sæ bea øi sæ
se odihneascæ dupæ oboseala
cælætoriei; cæci ei au ræbdat
multe; ei suferiseræ de foame,
sete øi de obosealæ.
17 Øi acum, s-a întâmplat în
ziua urmætoare cæ regele Limhi
a dat de veste cætre poporul
sæu cum cæ trebuia sæ se adune
cu toﬂii la a templu ca sæ asculte
cuvintele pe care avea sæ le vorbeascæ cætre ei.
18 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când s-au adunat laolaltæ, el le-a
vorbit în felul acesta înﬂelept,
zicând: O, voi, poporul meu,
ridicaﬂi-væ capul øi fiﬂi alinaﬂi;
cæci iatæ, timpul a venit sau nu
este prea îndepærtat, când noi
nu vom mai fi supuøii duømanilor noøtri, cu toate stræduinﬂele
noastre care au fost deøarte; øi
totuøi cred cæ a mai ræmas sæ
purtæm o luptæ decisivæ.
19 De aceea, ridicaﬂi-væ capul
øi bucuraﬂi-væ øi puneﬂi-væ nædejdea în a Dumnezeu, în acel
Dumnezeu care era Dumnezeul
lui Avraam øi Isaac øi Iacov; øi,
de asemenea, acel Dumnezeu
care i-a b scos pe copiii Israelului
din ﬂara Egiptului øi a fæcut ca
17a 2 Ne. 5:16.
19a Ex. 3:6;
1 Ne. 19:10.
b Ex. 12:40–41;

ei sæ meargæ prin Marea Roøie
ca pe pæmânt uscat øi i-a hrænit
pe ei cu c manæ pentru ca sæ nu
piaræ în pustiu; øi încæ multe
alte lucruri a fæcut El pentru ei.
20 Øi iaræøi, acelaøi Dumnezeu
i-a scos pe stræmoøii noøtri a din
ﬂara Ierusalimului øi a ﬂinut øi
a pæstrat pe poporul Sæu chiar
pânæ acum; øi iatæ, din cauza
nedreptæﬂilor øi a lucrurilor
noastre abominabile, El ne-a
adus pe noi în sclavie.
21 Øi voi toﬂi sunteﬂi martori în
ziua aceasta cæ Zenif, care a fost
fæcut rege peste acest popor, el
fiind prea a ambiﬂios sæ moøteneascæ ﬂara stræmoøilor sæi, de
aceea fiind înøelat de viclenia
øi înøelætoria regelui Laman
care, intrând într-o înﬂelegere
cu regele Zenif øi cedând o parte
din ﬂaræ, øi chiar oraøul lui
Lehi-Nefi, precum øi oraøul lui
Øilom; øi ﬂara dimprejur —
22 Øi el a fæcut toate acestea cu
singurul scop de a a aduce poporul acesta în robie sæu în
sclavie. Øi iatæ, noi în acest timp
plætim tribut regelui lamaniﬂilor,
øi anume jumætate din porumbul nostru øi orzul nostru øi
orice alte grâne de tot felul, precum øi jumætate din animalele
turmelor øi cirezilor noastre;
øi chiar øi jumætate din tot ceea
ce avem sau stæpânim regele
lamaniﬂilor ia de la noi, cæci
altfel ne-ar lua viaﬂa.
23 Øi acum, nu este acest lucru
greu de dus? Øi nu este aceastæ

Alma 36:28.
c Ex. 16:15, 35;
Num. 11:7–8;
Ios. 5:12.

20a 1 Ne. 2:1–4.
21a Mosia 9:1–3.
22a Mosia 10:18.
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suferinﬂæ a noastræ mare? Acum
iatæ ce puternic motiv avem sæ
jelim.
24 Da, eu væ spun, mari sunt
motivele pe care le avem ca sæ
jelim; cæci iatæ, cât de mulﬂi
dintre fraﬂii noøtri au fost uciøi,
iar sângele lor a fost værsat în
zadar; øi toate acestea din cauza
nedreptæﬂii.
25 Cæci, dacæ acest popor n-ar
fi cæzut în nelegiuire, Domnul
n-ar fi dat voie ca acest mare
ræu sæ vinæ peste el. Dar iatæ, ei
nu au vrut sæ asculte de cuvintele Lui; øi au început conflicte
între ei, chiar atât de multe,
încât au værsat sânge între ei.
26 Øi au ucis un a profet al
Domnului; da, un om ales al lui
Dumnezeu, care le-a spus despre ticæloøia øi lucrurile lor
abominabile øi care a profeﬂit
despre multe lucruri care vor
fi sæ vinæ, da, chiar øi despre
venirea lui Hristos.
27 Øi pentru cæ el le-a spus cæ
Hristos era a Dumnezeu, Tatæl
tuturor lucrurilor, øi a spus cæ
El trebuia sæ-øi ia înfæﬂiøarea
unui om; øi aceasta trebuia sæ
fie b înfæﬂiøarea în care omul a
fost fæcut la început; sau, cu alte
cuvinte, el a spus cæ omul a
fost fæcut dupæ înfæﬂiøarea lui
c
Dumnezeu øi cæ Dumnezeu se
va pogorî printre copiii oamenilor øi va lua asupra Sa carne
øi sânge øi va umbla pe faﬂa
pæmântului —
26a Mosia 17:12–20.
27a gs Dumnezeu,
divinitate.
b Gen. 1:26–28;
Eter 3:14–17;
D&L 20:17–18.

28 Øi acum, pentru cæ a spus
acestea, ei l-au ucis; øi mult mai
multe lucruri au fæcut ei care au
adus mânia lui Dumnezeu asupra lor. De aceea, cine se miræ cæ
sunt în sclavie øi cæ sunt loviﬂi
cu suferinﬂe dureroase?
29 Cæci iatæ, Domnul a spus:
Eu nu voi mai a adæposti poporul
meu în ziua nelegiuirii sale; ci
voi îngrædi cæile sale ca sæ nu
prospere; iar faptele sale vor fi
ca o piedicæ în faﬂa lor.
30 Øi iaræøi, a spus: Dacæ poporul meu va semæna a ticælosie
atunci va b culege neghina adusæ
de furtunæ; iar efectul acesteia
este otravæ.
31 Øi el iaræøi a spus: Dacæ poporul meu va semæna ticælosie,
atunci va culege vântul de la
a
ræsærit, care aduce distrugere
imediatæ.
32 Øi acum, iatæ, fægæduinﬂa
Domnului este împlinitæ, iar
voi sunteﬂi loviﬂi øi în suferinﬂæ.
33 Dar dacæ væ veﬂi a întoarce
cætre Domnul cu toatæ hotærârea
inimii øi væ veﬂi pune nædejdea în
El øi-L veﬂi sluji cu toatæ sârguinﬂa minﬂii, dacæ veﬂi face aceasta,
atunci El, dupæ voinﬂa øi plæcerea Sa, væ va elibera din sclavie.
CAPITOLUL 8
Amon propovæduieøte poporului
lui Limhi — El aflæ despre cele
douæzeci øi patru de plæci ale iare -

c Mosia 13:33–34;
15:1–4.
29a 1 Sam. 12:15;
2 Cron. 24:20.
30a gs Murdærie,
necuræﬂenie.

b Gal. 6:7–8;
D&L 6:33.
gs Seceriø.
31a Ier. 18:17;
Mosia 12:6.
33a Morm. 9:6.
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diﬂilor — Inscripﬂii vechi pot fi
traduse de væzætori — Nici un dar
nu este mai presus decât cel de a fi
væzætor. Circa 121 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce regele Limhi a terminat de vorbit
cætre poporul sæu, cæci el a vorbit multe lucruri cætre el øi
numai câteva dintre acestea
le-am scris în aceastæ carte, el a
spus poporului sæu toate lucrurile despre fraﬂii lor care erau în
ﬂara lui Zarahemla.
2 Øi el a fæcut ca Amon sæ se
ridice în picioare în faﬂa mulﬂimii øi sæ repete ceea ce li s-a
întâmplat fraﬂilor lor din timpul
când Zenif a plecat din ﬂaræ
chiar pânæ când el însuøi a ieøit
din ﬂaræ.
3 Øi el, de asemenea, le-a repetat ultimele cuvinte pe care
regele Beniamin le-a propovæduit øi le-a explicat poporului
lui Limhi, aøa încât ei sæ poatæ
înﬂelege toate cuvintele pe care
le-a spus.
4 Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce a
fæcut toate acestea, regele Limhi
a dat drumul mulﬂimii øi a fæcut
ca fiecare sæ se întoarcæ la
casa lui.
5 Øi s-a întâmplat cæ el a dispus ca plæcile care conﬂineau
a
cronicile poporului sæu din
timpul când au plecat din ﬂara
lui Zarahemla sæ fie aduse în
faﬂa lui Amon, pentru ca el sæ
le poatæ citi.
6 Acum, imediat ce Amon a
citit cronicile, regele l-a întrebat dacæ putea tælmæci limbile,
8 5a Mosia 9–22.
9 a Eter 1:1–2.

10a Eter 15:15.
b Eter 10:23.

iar Amon i-a spus cæ el nu
putea.
7 Iar regele a spus cætre el:
Fiind întristat din cauza suferinﬂelor poporului meu, am dispus
ca patruzeci øi trei de oameni
din poporul meu sæ se ducæ în
pustiu øi sæ gæseascæ ﬂara lui
Zarahemla pentru ca sæ putem
sæ le cerem fraﬂilor noøtri sæ ne
elibereze din sclavie.
8 Øi ei au rætæcit în pustiu timp
de mai multe zile, dar cu toatæ
strædania lor, ei nu au gæsit ﬂara
lui Zarahemla, ci s-au reîntors la
ﬂara aceasta dupæ ce au cælætorit
printr-o ﬂaræ printre multe ape,
descoperind o ﬂaræ care era acoperitæ cu oase de oameni øi de
animale, øi, de asemenea, cu ruine de clædiri de tot felul, descoperind o ﬂaræ care fusese populatæ de oameni care erau atât de
numeroøi cât oøtirile lui Israel.
9 Øi ca mærturie cæ lucrurile pe
care le-au spus erau adeværate,
ei au adus a douæzeci øi patru de
plæci care sunt pline de inscripﬂii
øi sunt fæcute din aur curat.
10 Øi iatæ, ei, de asemenea, au
adus a scuturi care erau mari øi
erau fæcute din b aramæ øi cupru
øi erau întregi pe deplin.
11 Øi iaræøi, ei au adus sæbii ale
cæror mânere erau stricate øi ale
cæror lame erau ruginite; øi nu
este nimeni în ﬂaræ care sæ poatæ
tælmæci limbile sau inscripﬂiile
care sunt pe plæci. De aceea
te-am întrebat: Tu nu poﬂi tælmæci?
12 Øi eu iaræøi te întreb: Cunoøti
pe vreunul care poate tælmæci?
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Cæci doresc ca aceste cronici sæ
fie tælmæcite în limba noastræ;
cæci, poate, ele ne vor da cunoøtinﬂe despre ræmæøiﬂa poporului
care a fost distrus øi de la care
au venit aceste cronici; sau,
poate, ele ne vor da cunoøtinﬂe
despre acest popor care a fost
distrus; øi doresc sæ øtiu cauza
distrugerii lui.
13 Acum, Amon a spus cætre el:
Eu pot cu siguranﬂæ sæ-ﬂi spun,
o, rege, despre un om care poate
a
tælmæci cronicile; cæci el are
ceva prin care el se poate uita øi
poate tælmæci toate cronicile din
vechime; øi acesta este un dar
de la Dumnezeu. Iar lucrurile
acestea se numesc b tælmæcitoare,
øi nimeni nu se poate uita prin
ele decât dacæ i se porunceøte,
ca sæ nu se uite la ceva care
este interzis øi sæ piaræ. Iar cel
cæruia i se porunceøte sæ se uite
prin ele, acela se numeøte un
c
væzætor.
14 Øi iatæ, regele poporului
care este în ﬂara lui Zarahemla
este omul cæruia i s-a poruncit
sæ facæ aceste lucruri øi care are
acest mare dar de la Dumnezeu.
15 Iar regele a spus cæ un
væzætor este mai presus decât
un profet.
16 Iar Amon a spus cæ un
væzætor este un revelator øi, de
asemenea, un profet; øi un dar
mai mare decât acesta nici un
om nu poate sæ-l aibæ, decât
dacæ ar avea puterea lui Dumnezeu, ceea ce nici un om nu
poate; totuøi, un om poate sæ
13a Mosia 28:10–17.
b gs Urim øi Tumim.

aibæ o putere mai mare datæ de
la Dumnezeu.
17 Dar un væzætor poate sæ øtie
lucruri din trecut, precum øi
lucruri care vor veni, iar prin el
toate lucrurile vor fi dezvæluite,
sau mai degrabæ, lucrurile secrete vor fi descoperite, iar lucrurile ascunse vor ieøi la luminæ,
iar lucruri care nu sunt cunoscute vor fi fæcute cunoscute prin ei
øi, de asemenea, vor fi fæcute cunoscute prin el lucruri care altfel nu ar putea sæ fie cunoscute.
18 Astfel, Dumnezeu a oferit o
posibilitate ca omul, prin credinﬂæ, sæ poatæ face mari minuni; de
aceea, el devine foarte folositor
pentru semenii sæi.
19 Øi acum, când Amon a terminat de spus aceste cuvinte,
regele s-a bucurat foarte mult
øi a adus mulﬂumiri lui Dumnezeu, zicând: Færæ îndoialæ aceste
plæci cuprind o a mare tainæ, iar
aceøti tælmæcitori au fost færæ
îndoialæ pregætiﬂi pentru scopul
de a dezvælui copiilor oamenilor
aceste taine.
20 O, cât de minunate sunt
lucrærile Domnului øi cât de
mult suferæ El cu poporul Sæu;
da, øi cât de oarbe øi de nepætrunse sunt înﬂelegerile copiilor oamenilor; cæci ei nu vor
cæuta înﬂelepciune, nici nu vor
dori ca aceasta sæ domneascæ
printre ei!
21 Da, ei sunt ca o turmæ
sælbaticæ care fuge de pæstor øi
se împræøtie øi este mânatæ øi
devoratæ de fiarele pædurii.

c gs Væzætor.
19a Eter 3:21–28; 4:4–5.
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Cronica lui Zenif—O relatare
despre poporul sæu din timpul
când au plecat din ﬂara lui
Zarahemla, pânæ la timpul când
au fost eliberaﬂi din mâinile
lamaniﬂilor.
Cuprinde capitolele 9 pânæ la 22,
inclusiv.

CAPITOLUL 9
Zenif conduce un grup din
Zarahemla ca sæ ocupe ﬂara lui
Lehi-Nefi — Regele lamanit le dæ
permisiunea sæ moøteneascæ pæmântul—Este ræzboi între lamaniﬂi
øi poporul lui Zenif. Circa 200–
187 î.H.
Eu, Zenif, fiind învæﬂat în toate
limbile nefiﬂilor øi având cunoøtinﬂæ despre ﬂara lui Nefi
sau despre a ﬂara primei moøteniri a stræmoøilor noøtri øi fiind
trimis ca spion printre lamaniﬂi
ca sæ spionez despre forﬂele lor,
pentru ca armata noastræ sæ
poatæ merge împotriva lor øi sæ-i
distrugæ — dar când am væzut
ceea ce era bun printre ei, am
dorit ca ei sæ nu fie distruøi.
2 De aceea, m-am certat cu
fraﬂii mei în pustiu, cæci am
dorit ca domnitorul nostru sæ
încheie un tratat cu ei; dar el
fiind un om aspru øi însetat de
sânge a poruncit sæ fiu ucis;
dar am fost salvat printr-o mare værsare de sânge; cæci s-a
luptat tatæ contra tatæ øi frate
contra frate pânæ când cea mai
mare parte a armatei noastre
9 1a 2 Ne. 5:5–8;

a fost distrusæ în pustiu; øi
noi ne-am reîntors, aceia dintre
noi care scæpasem cu viaﬂæ, în
ﬂara lui Zarahemla, ca sæ spunem povestea nevestelor øi
copiilor lor.
3 Øi totuøi, eu fiind prea zelos
sæ moøtenesc ﬂara stræmoøilor
noøtri, am adunat atât de mulﬂi
câﬂi voiau sæ meargæ øi sæ ocupe
pæmântul øi am pornit iaræøi
în cælætoria noastræ în pustiu
ca sæ mergem sus pânæ la ﬂinutul acela; dar am fost loviﬂi de
foamete øi de suferinﬂe dureroase; cæci eram leneøi în a ne
aduce aminte de Domnul Dumnezeul nostru.
4 Cu toate acestea, dupæ multe
zile de rætæcire în pustiu, ne-am
instalat corturile în locul în care
fraﬂii noøtri fuseseræ uciøi, care
era aproape de ﬂara stræmoøilor
noøtri.
5 Øi s-a întâmplat cæ m-am dus
iaræøi împreunæ cu patru dintre
oamenii mei în oraø, pânæ la
rege, pentru ca sæ cunosc intenﬂiile lui øi ca sæ pot sæ aflu dacæ
aø putea sæ mæ duc împreunæ
cu oamenii mei øi sæ stæpânesc
pæmântul în pace.
6 Øi m-am dus pânæ la rege, iar
el a fæcut legæmânt cu mine ca
sæ pot stæpâni ﬂara lui Lehi-Nefi
øi ﬂara lui Øilom.
7 Øi, de asemenea, el a poruncit ca poporul sæu sæ plece din
ﬂaræ øi eu øi poporul meu ne-am
dus în ﬂaræ ca s-o stæpânim.
8 Øi noi am început sæ construim clædiri øi sæ reparæm
zidurile oraøului, da, chiar

Omni 1:12.
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zidurile oraøului lui Lehi-Nefi
øi ale oraøului lui Øilom.
9 Øi am început sæ cultivæm
pæmântul, da, chiar cu tot felul
de seminﬂe, cu seminﬂe de porumb øi de grâu, øi de orz øi de
neas øi de øeum, precum øi cu
seminﬂe de tot felul de roade;
øi am început sæ ne înmulﬂim øi
sæ prosperæm în ﬂaræ.
10 Acum, viclenia øi øiretenia
regelui Laman au a adus poporul
meu în sclavie; el ne cedase ﬂara
pentru ca noi s-o stæpânim.
11 De aceea, s-a întâmplat
cæ, dupæ ce træisem în ﬂaræ
timp de doisprezece ani, regele
Laman a început sæ devinæ
neliniøtit, temându-se cæ poporul meu avea sæ nu devinæ
puternic în ﬂaræ øi cæ el nu va
putea sæ-l ræstoarne øi sæ-l ducæ
în sclavie.
12 Acum, ei erau un popor
leneø øi a idolatru; de aceea au
dorit sæ ne ducæ pe noi în sclavie, pentru ca ei sæ poatæ sæ se
foloseascæ de munca mâinilor
noastre; da, ca ei sæ poatæ sæ
se ospæteze din turmele de pe
câmpiile noastre.
13 De aceea, s-a întâmplat cæ
regele Laman a început sæ aﬂâﬂe
poporul sæu ca sæ se batæ cu noi;
de aceea, au început ræzboaie øi
conflicte în ﬂaræ.
14 Cæci în cel de al treisprezecelea an al domniei mele în ﬂara lui
Nefi, departe la miazæzi de ﬂara
lui Øilom, atunci când oamenii
mei adæpau øi hræneau turmele
lor øi cultivau pæmântul, o oøtire
10a Mosia 7:21–22.
12a Enos 1:20.

numeroasæ de lamaniﬂi a venit
peste ei øi a început sæ-i omoare,
sæ le ia turmele øi porumbul
din câmpiile lor.
15 Da, øi s-a întâmplat cæ ei au
fugit, toﬂi cei care nu au fost
prinøi, chiar pânæ la oraøul lui
Nefi øi m-au chemat pe mine ca
sæ-i apær.
16 Øi s-a întâmplat cæ eu i-am
înarmat cu arcuri øi cu sægeﬂi,
cu sæbii øi cu paloøe, øi cu bâte øi
cu praøtii øi cu tot felul de arme
pe care le-am putut inventa, iar
eu øi cu oamenii mei ne-am dus
împotriva lamaniﬂilor ca sæ ne
luptæm.
17 Da, cu puterea Domnului
ne-am dus ca sæ ne luptæm împotriva lamaniﬂilor; cæci eu øi
oamenii mei am implorat puternic pe Domnul ca El sæ ne
scape din mâinile duømanilor
noøtri, cæci noi fusesem treziﬂi în
a ne aduce aminte de eliberarea
stræmoøilor noøtri.
18 Iar Dumnezeu a a auzit strigætele noastre øi a ræspuns la
rugæciunile noastre; øi noi am
înaintat prin puterea Lui; da, noi
am înaintat împotriva lamaniﬂilor øi într-o zi øi o noapte am
ucis trei mii patruzeci øi trei;
i-am ucis pe ei pânæ când i-am
alungat din ﬂara noastræ.
19 Iar eu însumi, cu propriile-mi mâini, am ajutat ca sæ-i
îngropæm pe morﬂii lor. Øi iatæ,
spre marea noastræ întristare
øi jale, douæ sute øaptezeci øi
nouæ dintre fraﬂii noøtri au fost
uciøi.

gs Idolatrie.
18a Mosia 29:20.
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CAPITOLUL 10

6 Øi s-a întâmplat cæ regele
Laman a murit, iar fiul lui a
început sæ domneascæ în locul
lui. Øi a început sæ-øi aﬂâﬂe
poporul sæ se ræzvræteascæ
împotriva poporului meu; de
aceea, au început sæ se pregæteascæ de ræzboi øi sæ se ridice
la luptæ împotriva poporului
meu.
7 Dar eu îmi trimisesem spionii de jur-împrejurul ﬂærii lui
a
Øemlon ca sæ pot descoperi
pregætirile lor, ca sæ pot sæ mæ
pæzesc de ei, pentru ca ei sæ nu
poatæ veni peste oamenii mei øi
sæ-i distrugæ.
8 Øi s-a întâmplat cæ au venit la
miazænoapte de ﬂara lui Øilom,
cu oøtirile lor numeroase, bærbaﬂi a înarmaﬂi cu b arcuri øi sæbii,
cu paloøe, cu pietre øi cu praøtii;
øi ei aveau capetele rase øi erau
goi; øi erau încinøi cu brâuri de
piele în jurul coapselor.
9 Øi s-a întâmplat cæ am fæcut
ca femeile øi copiii oamenilor
mei sæ fie ascunøi în pustiu; øi
eu, de asemenea, am hotærât ca
toﬂi bætrânii care puteau purta
arme, precum øi toﬂi tinerii
care erau în stare sæ poarte arme sæ se adune laolaltæ ca sæ
meargæ la luptæ împotriva
lamaniﬂilor; iar eu i-am aøezat
în rânduri, fiecare om dupæ
vârsta lui.
10 Øi s-a întâmplat cæ ne-am
ridicat la luptæ împotriva lamaniﬂilor; øi eu, pânæ øi eu, la vârsta
mea înaintatæ, m-am dus ca sæ
mæ lupt cu lamaniﬂii. Øi s-a îna

Regele Laman moare — Oamenii
lui sunt sælbatici øi fioroøi øi cred
în tradiﬂii neadeværate — Zenif øi
oamenii sæi îi predominæ. Circa
187–160 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ iaræøi am
început sæ întemeiem împæræﬂia
øi sæ stæpânim din nou ﬂara în
pace. Øi eu am dispus ca sæ se
facæ arme de ræzboi de tot felul,
pentru ca sæ pot avea arme
pentru poporul meu în caz cæ
lamaniﬂii ar veni iaræøi cu ræzboi
împotriva poporului meu.
2 Øi am pus gærzi de jur-împrejurul ﬂærii pentru ca lamaniﬂii
sæ nu mai poatæ veni asupra
noastræ pe nepregætite øi sæ ne
distrugæ; øi astfel am apærat
poporul øi turmele mele øi i-am
salvat de la cæderea în mâinile
duømanilor noøtri.
3 Ø i s-a î n t â m p l a t c æ a m
moøtenit ﬂara stræmoøilor noøtri
pentru mulﬂi ani, da, pentru
douæzeci øi doi de ani.
4 Øi eu am fæcut ca bærbaﬂii sæ
cultive pæmântul øi sæ creascæ
tot felul de a grâne øi tot felul de
roade de toate soiurile.
5 Øi am fæcut ca femeile sæ
toarcæ øi sæ ﬂeasæ, øi sæ lucreze
øi sæ facæ tot felul de pânzeturi
fine, da, øi a stofe de tot felul,
pentru ca noi sæ ne putem acoperi goliciunea; øi astfel am
prosperat în ﬂaræ—astfel am avut
pace continuæ în ﬂaræ timp de
douæzeci øi doi de ani.
10 4a Mosia 9:9.
5 a Alma 1:29.

6 a Mosia 9:10–11; 24:3.
7 a Mosia 11:12.

8 a Iarom 1:8.
b Alma 3:4–5.
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tâmplat cæ ne-am ridicat la luptæ
prin a puterea Domnului.
11 Acum, lamaniﬂii nu øtiau nimic despre Domnul, nici despre
puterea Domnului, de aceea
depindeau numai de puterea
lor. Øi totuøi erau un popor
puternic în ceea ce priveøte puterea bærbaﬂilor.
12 Ei erau un popor a sælbatic,
fioros øi însetat de sânge, crezând în b tradiﬂia stræmoøilor lor,
care este aceasta — Crezând cæ
fuseseræ alungaﬂi afaræ din
Ierusalim din cauza nedreptæﬂilor stræmoøilor lor øi cæ au fost
prigoniﬂi în pustiu de cætre
fraﬂii lor øi, de asemenea, cæ
au fost prigoniﬂi în timp ce au
trecut marea;
13 Øi iaræøi, cæ au fost prigoniﬂi
în ﬂara a primei lor moøteniri,
dupæ ce trecuseræ marea, iar
toate acestea pentru cæ Nefi a
fost mai credincios în ﬂinerea
poruncilor Domnului — de aceea el a fost b favorizat de Domnul, cæci Domnul a auzit rugæciunile lui øi le-a ræspuns øi a
luat conducerea cælætoriei lor
în pustiu.
14 Iar fraﬂii lui au fost mânioøi
pe el pentru cæ nu au a înﬂeles
lucrærile Domnului; au fost, de
asemenea, b mânioøi pe el pe apæ
pentru cæ îøi împietriseræ inimile
împotriva Domnului.
15 Øi iaræøi, au fost mânioøi pe
el atunci când au ajuns în ﬂara
fægæduitæ, pentru cæ au spus cæ
el luase a conducerea poporului
10a
12a
b
13a

gs (a) se Încrede.
Alma 17:14.
2 Ne. 5:1–3.
1 Ne. 18:23.

din mâinile lor; øi au cæutat sæ-l
ucidæ.
16 Øi iaræøi, au fost mânioøi pe
el pentru cæ a plecat în pustiu
aøa cum Domnul îi poruncise øi
a luat a cronicile care erau gravate pe plæcile de aramæ, cæci ei
spuneau cæ i-a b jefuit.
17 Øi astfel, i-au învæﬂat pe
copiii lor cum cæ ei trebuia sæ-i
urascæ øi cæ trebuia sæ-i ucidæ,
øi cæ trebuia sæ-i fure øi sæ-i
jefuiascæ øi sæ facæ tot ce puteau
ca sæ-i distrugæ; de aceea ei
poartæ o uræ veønicæ faﬂæ de
copiii lui Nefi.
18 Chiar din cauza aceasta
regele Laman, prin viclenia øi
înøelætoria lui mincinoasæ, precum øi prin fægæduielile lui
plæcute, m-a înøelat ca sæ aduc
pe acest popor al meu în ﬂara
aceasta, pentru ca el sæ-l poatæ
distruge; da, øi noi am suferit
mulﬂi ani în ﬂaræ.
19 Øi acum eu, Zenif, dupæ ce
am spus cætre poporul meu toate lucrurile acestea despre lamaniﬂi, i-am îndemnat sæ se ducæ
la luptæ cu putere, punându-øi
încrederea în Domnul; øi astfel,
ne-am luptat cu ei faﬂæ în faﬂæ.
20 Øi s-a întâmplat cæ noi
i-am alungat din nou afaræ din
ﬂara noastræ; øi i-am mæcelærit
într-un mare mæcel, chiar pe
atât de mulﬂi încât nici nu i-am
numærat.
21 Øi s-a întâmplat cæ ne-am
întors din nou la pæmântul
nostru, iar poporul meu a înce-

b 1 Ne. 17:35.
14a 1 Ne. 15:7–11.
b 1 Ne. 18:10–11.
15a 2 Ne. 5:3.

16a 2 Ne. 5:12.
b Alma 20:10, 13.
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put iaræøi sæ-øi îngrijeascæ turmele øi sæ-øi cultive pæmântul.
22 Øi acum eu, fiind bætrân,
am dat împæræﬂia unuia dintre
fiii mei; de aceea, nu mai
spun nimic. Øi fie ca Domnul sæ
binecuvânteze poporul meu.
Amin.
CAPITOLUL 11
Regele Noe domneøte în ticæloøie
—El petrece într-o viaﬂæ desfrânatæ
cu nevestele øi concubinele sale —
Abinadi profeﬂeøte cæ poporul va
fi luat în sclavie — Regele Noe a
cæutat sæ-i ia viaﬂa. Circa 160–
150 î.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ Zenif a
dat împæræﬂia lui Noe, unul
dintre fiii sæi; de aceea, Noe a
început sæ domneascæ în locul
lui; øi el nu a mers pe urmele
tatælui sæu.
2 Cæci iatæ, el nu a ﬂinut poruncile lui Dumnezeu, ci a mers
dupæ dorinﬂele propriei inimi. Øi
el a avut multe neveste øi a concubine. Øi a b fæcut ca poporul
sæu sæ pæcætuiascæ øi sæ facæ
ceea ce era un lucru abominabil
în ochii Domnului. Da, øi ei au
c
preacurvit øi au fæcut tot felul
de ticæloøii.
3 Øi el a impus un bir, a cincea
parte din tot ceea ce stæpâneau,
a cincea parte din aurul lor øi
argintul lor, a cincea parte din
a
ziful lor, øi din cuprul lor, øi
din arama lor øi fierul lor, a cincea parte din animalele lor puse
11 2a Iacov 3:5.
b 1 Regi 14:15–16;
Mosia 29:31.

la îngræøat; øi a cincea parte din
toate grânele lor.
4 Øi toate acestea le-a luat ca sæ
se întreﬂinæ pe el însuøi øi pe
nevestele øi concubinele sale; øi,
de asemenea, pe preoﬂii sæi
cu nevestele øi concubinele lor;
øi astfel a schimbat treburile
împæræﬂiei.
5 Cæci el a dat jos pe toﬂi preoﬂii
care fuseseræ unøi de cætre tatæl
sæu øi a uns pe alﬂii în locul lor,
cei care erau mândri în trufia
inimilor lor.
6 Da, øi astfel erau ei întreﬂinuﬂi
în lenea lor øi în idolatria lor øi
în curvia lor de birurile pe care
regele Noe le-a impus poporului
sæu; astfel a muncit poporul
foarte mult ca sæ suporte nedreptatea.
7 Da, øi oamenii, de asemenea,
au devenit idolatri, pentru cæ
erau înøelaﬂi de cuvintele deøarte øi linguøitoare ale regelui øi ale
preoﬂilor; cæci aceøtia vorbeau
cuvinte linguøitoare cætre ei.
8 Øi s-a întâmplat cæ regele
Noe a zidit multe clædiri elegante øi spaﬂioase; øi el le-a decorat
pe acestea cu lucræri fine în lemn
øi cu tot felul de lucruri preﬂioase din aur øi din argint, øi din
fier øi din aramæ, øi din zif øi
din cupru;
9 Øi el, de asemenea, a zidit
pentru el un palat spaﬂios øi un
tron în mijlocul lui care era în
întregime fæcut din lemn fin
øi era ornamentat cu aur øi cu
argint øi cu lucruri preﬂioase.
10 Øi el, de asemenea, a dispus

c 2 Ne. 28:15.
3 a ebr Cuvinte
înrudite: adjectiv

„strælucitor”; verb
„a acoperi sau a
placa cu metal”.
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ca lucrætorii sæi sæ facæ tot felul
de lucræri fine înæuntrul zidurilor templului, din lemn fin øi din
cupru øi din aramæ.
11 Iar scaunele care erau puse
deoparte pentru marii preoﬂi,
care erau deasupra tuturor celorlalte scaune, le-a ornamentat
cu aur curat; øi a dispus ca sæ se
construiascæ o balustradæ în faﬂa
lor, pentru ca ei sæ poatæ sæ-øi
sprijine trupurile øi braﬂele pe
ea în timp ce trebuia sæ vorbeascæ cuvinte deøarte øi mincinoase
cætre poporul sæu.
12 Øi s-a întâmplat cæ a zidit
un a turn lângæ templu; da, un
turn foarte înalt, chiar atât de
înalt încât putea sæ stea pe vârful lui øi sæ vadæ ﬂara lui Øilom
øi, de asemenea, ﬂara lui Øemlon,
care era stæpânitæ de lamaniﬂi;
øi el putea sæ se uite chiar peste
toatæ ﬂara de jur-împrejur.
13 Øi s-a întâmplat cæ a fæcut
ca multe case sæ fie zidite în
ﬂara lui Øilom; øi a dispus ca un
turn mare sæ fie zidit pe dealul
de la miazænoapte de ﬂara lui
Øilom, care era locul de refugiu
pentru copiii lui Nefi atunci
când au fugit din ﬂaræ; øi astfel
a dispus el de bogæﬂiile pe care
le-a cæpætat prin plata birurilor
poporului sæu.
14 Øi s-a întâmplat cæ øi-a pus
inima în bogæﬂiile sale øi øi-a
petrecut timpul într-o viaﬂæ de
necumpætare împreunæ cu nevestele øi concubinele sale; øi tot
aøa øi-au petrecut timpul preoﬂii
sæi, împreunæ cu curvele.
15 Øi s-a întâmplat cæ a plantat
12a Mosia 19:5–6.
15a gs Cuvânt de

vii de jur-împrejurul ﬂærii; øi
a construit teascuri øi a fæcut
vin din abundenﬂæ; øi astfel a
devenit un a bæutor de vin, la fel
ca øi poporul lui.
16 Øi s-a întâmplat cæ lamaniﬂii
au început sæ nævæleascæ peste
poporul lui în numær mic øi sæ-i
ucidæ pe câmpurile lor øi atunci
când îøi îngrijeau turmele.
17 Øi regele Noe a trimis gærzi
de jur-împrejurul ﬂærii ca sæ-i
ﬂinæ afaræ; dar el nu a trimis
destui la numær øi lamaniﬂii au
nævælit asupra lor øi i-au ucis øi
au mânat multe din turmele lor
în afara ﬂærii; astfel, lamaniﬂii
au început sæ-i distrugæ øi sæ-øi
verse ura asupra lor.
18 Øi s-a întâmplat cæ regele
Noe øi-a trimis armatele împotriva lor, iar ei au fost goniﬂi
înapoi sau, ei i-au gonit pe ei
înapoi pentru un timp; de aceea,
s-au întors bucurându-se de
prada lor.
19 Øi acum, din cauza acestei
mari biruinﬂe, s-au înfumurat
mult în inimile lor; ei s-au a fælit
de tæria lor, zicând cæ cincizeci
dintre ei puteau sæ stea împotriva a mii de oameni dintre
lamaniﬂi; øi astfel s-au îngâmfat
øi s-au desfætat în sânge øi în
curgerea sângelui fraﬂilor lor,
øi aceasta din cauza ticæloøiei
regelui øi preoﬂilor lor.
20 Øi s-a întâmplat cæ printre
ei era un om al cærui nume
era aAbinadi; øi el s-a înfæﬂiøat
înaintea lor øi a început sæ profeﬂeascæ, zicând: Iatæ, astfel a
cuvântat Domnul øi astfel mi-a

Înﬂelepciune.
19a D&L 3:4.

gs Mândrie.
20a gs Abinadi.
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poruncit El mie, zicând: Du-te øi
spune acestui popor, aøa a spus
Domnul — Vai de acest popor,
cæci Eu am væzut lucrurile
abominabile øi ticæloøia lor øi
curvia lor; øi dacæ nu se vor pocæi, îi voi vizita cu mânia Mea.
21 Øi dacæ ei nu se pocæiesc øi
nu se întorc cætre Domnul Dumnezeul lor, iatæ, Eu îi voi da pe
mâna duømanilor lor; da, øi ei
vor fi duøi în a sclavie; øi ei vor
cunoaøte suferinﬂa prin mâna
duømanilor lor.
22 Øi se va întâmpla cæ ei vor
øti cæ Eu sunt Domnul Dumnezeul lor øi cæ Eu sunt un Dumnezeu a gelos, venind asupra lor
din cauza nedreptæﬂilor poporului Meu.
23 Øi se va întâmpla cæ dacæ
acest popor nu se pocæieøte øi nu
se întoarce cætre Domnul Dumnezeul sæu, atunci ei vor fi duøi
în sclavie; øi nimeni nu-i va elibera decât Domnul Dumnezeul
cel Atotputernic.
24 Da, øi se va întâmpla cæ
atunci când ei Mæ vor striga
pe Mine, Eu a nu mæ voi græbi sæ
aud strigætele lor; da, iar Eu voi
îngædui ca ei sæ fie loviﬂi de
cætre duømanii lor.
25 Øi dacæ ei nu se vor pocæi în
sac øi cenuøæ øi nu-L vor implora
cu putere pe Domnul Dumnezeul lor, Eu nu voi a auzi rugæciunile lor øi nici nu-i voi elibera
din suferinﬂe; øi astfel a cuvântat
Domnul øi astfel mi-a poruncit
El mie.
21a Mosia 12:2; 20:21;
21:13–15; 23:21–23.
22a Ex. 20:5; Deut. 6:15;
Mosia 13:13.

26 Øi acum s-a întâmplat cæ
atunci când Abinadi a spus aceste cuvinte, ei s-au mâniat pe el øi
au cæutat sæ-i ia viaﬂa; dar Domnul l-a eliberat din mâinile lor.
27 Acum când regele Noe a
auzit despre cuvintele pe care
Abinadi le-a spus poporului,
el, de asemenea, s-a mâniat; øi a
spus: Cine este Abinadi, ca eu
øi poporul meu sæ fim judecaﬂi
de cætre el, sau a cine este Domnul care va aduce peste poporul
meu atâta suferinﬂæ?
28 Væ poruncesc sæ-l aduceﬂi
pe Abinadi aici, ca sæ-l pot ucide
pentru cæ a spus aceste cuvinte
ca sæ aﬂâﬂe oamenii unul împotriva altuia øi sæ provoace vrajbæ
între ei; de aceea, îl voi ucide.
29 Acum, ochii oamenilor erau
a
orbiﬂi; de aceea ei øi-au b împietrit inimile împotriva cuvintelor
lui Abinadi øi de atunci încolo
au cæutat sæ-l prindæ. Iar regele
Noe øi-a împietrit inima împotriva cuvântului Domnului øi
nu s-a pocæit de faptele lui rele.
CAPITOLUL 12
Abinadi este bægat la închisoare
pentru cæ a profeﬂit distrugerea
poporului øi moartea regelui Noe
— Preoﬂii neadeværaﬂi pomenesc
scripturile øi pretind cæ ﬂin legea
lui Moise — Abinadi începe sæ-i
înveﬂe Cele zece porunci. Circa
148 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ doi ani

24a Mica 3:4;
Mosia 21:15.
25a Isa. 1:15; 59:2.
27a Ex. 5:2;

Mosia 12:13.
29a Moise 4:4.
b Alma 33:20;
Eter 11:13.
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dupæ ce Abinadi a venit printre
ei în ascuns, aøa ca ei sæ nu-l
cunoascæ, øi a început sæ profeﬂeascæ printre ei, zicând: Astfel
mi-a poruncit Domnul, zicând:
Abinadi, du-te øi profeﬂeøte
cætre acest popor al Meu, cæci
el øi-a împietrit inimile împotriva cuvintelor Mele; oamenii
nu s-au pocæit pentru faptele
lor rele; de aceea, Eu îi voi
a
vizita în mânia Mea, da, în
mânia Mea groaznicæ îi voi
vizita Eu din cauza nedreptæﬂilor øi a lucrurilor lor abominabile.
2 Da, vai de aceastæ generaﬂie! Øi Domnul mi-a spus: Întinde-ﬂi mâna øi profeﬂeøte,
zicând: Aøa a spus Domnul, se
va întâmpla cæ aceastæ generaﬂie, din cauza nedreptæﬂilor, va
fi dusæ în a sclavie øi va fi lovitæ
peste b obraz; da, øi va fi mânatæ
de oameni øi va fi ucisæ; iar
vulturii din cer øi câinii, da,
precum øi fiarele sælbatice vor
devora carnea lor.
3 Øi se va întâmpla cæ a viaﬂa
regelui Noe va fi preﬂuitæ chiar
ca un veømânt într-un b cuptor
fierbinte; cæci el trebuie sæ øtie
cæ Eu sunt Domnul.
4 Øi se va întâmpla cæ Eu voi
lovi poporul Meu cu suferinﬂe
grele, da, cu foamete øi cu a molime; øi voi face ca el sæ b urle cât
e ziua de lungæ.
5 Da, øi voi face ca el sæ aibæ
a
poveri grele legate de spinærile
12 1a Isa. 65:6.
2 a Mosia 11:21; 20:21;
21:13–15; 23:21–23.
b Mosia 21:3–4.
3 a Mosia 12:10.

b
4a
b
5a
6a

lor; øi sæ fie mânaﬂi înainte ca
niøte mægari proøti.
6 Øi se va întâmpla cæ voi
trimite grindinæ printre ei øi
aceasta îi va lovi; øi ei, de asemenea, vor fi loviﬂi de vântul
de la a ræsærit; øi b insectele vor
infesta pæmântul øi vor devora
grânele lor.
7 Øi ei vor fi loviﬂi de o molimæ
mare — øi toate acestea le voi
face Eu din cauza a nedreptæﬂilor
øi a lucrurilor lor abominabile.
8 Øi se va întâmpla cæ, dacæ
nu se pocæiesc, atunci îi voi
a
distruge cu totul de pe faﬂa pæmântului; øi totuøi, ei vor læsa o
b
cronicæ în urma lor, iar Eu o voi
pæstra pentru alte naﬂiuni care
vor stæpâni ﬂara; da, chiar aceasta voi face Eu, ca sæ dezvælui
altor naﬂiuni lucrurile abominabile ale acestui popor. Øi
multe lucruri a profeﬂit Abinadi
împotriva acestui popor.
9 Øi s-a întâmplat cæ ei erau
mânioøi pe el; øi l-au luat øi
l-au dus legat la rege; øi au spus
regelui: Iatæ, noi am adus în
faﬂa ta pe un om care a profeﬂit
lucruri rele despre poporul tæu
øi a spus cæ Dumnezeu îl va
distruge.
10 Øi el, de asemenea, a profeﬂit
ræu despre viaﬂa ta øi a spus cæ
viaﬂa ta va fi ca un veømânt
într-un cuptor cu foc.
11 Øi iaræøi, el a spus cæ tu vei
fi la fel ca un pai, chiar ca un pai
uscat în câmpie, care este cælcat

Mosia 19:20.
D&L 97:26.
Mosia 21:9–10.
Mosia 21:3.
Ier. 18:17;

b
7a
8a
b

Mosia 7:31.
Ex. 10:1–12.
D&L 3:18.
Alma 45:9–14.
Morm. 8:14–16.

Mosia 12:12–25
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de fiare øi sfærâmat sub picioarele lor.
12 Øi iaræøi, el a spus cæ tu
vei fi ca floarea de scaiete care,
atunci când este coaptæ bine,
dacæ vântul bate, atunci aceasta
este spulberatæ pe faﬂa pæmântului. Øi el pretinde cæ Domnul
a cuvântat aceasta. Øi a spus cæ
toate acestea vor veni peste
tine, dacæ tu nu te pocæieøti;
øi toate acestea din cauza nedreptæﬂilor tale.
13 Øi acum, o, rege, ce ræu
mare ai fæcut sau ce pæcate mari
a comis poporul tæu, ca noi sæ
fim condamnaﬂi de Dumnezeu
sau judecaﬂi de acest om?
14 Øi acum, o, rege, iatæ, noi
suntem færæ de vinæ, iar tu, o,
rege, nu ai pæcætuit; de aceea,
acest om a minﬂit despre tine øi
a profeﬂit în deøert.
15 Øi iatæ, noi suntem tari, noi
nu vom deveni sclavi øi nu vom
fi luaﬂi robi de cætre duømanii
noøtri; da, iar tu ai prosperat în
ﬂaræ øi încæ vei mai prospera.
16 Iatæ, aici este acest om, noi îl
dæm pe mâinile tale; poﬂi sæ faci
cu el aøa cum crezi cæ este bine.
17 Øi s-a întâmplat cæ regele
Noe a pus ca Abinadi sæ fie
aruncat în închisoare; øi a poruncit ca a preoﬂii sæ se adune
laolaltæ, pentru ca sæ poatæ ﬂine
consiliu cu ei despre ceea ce
trebuia sæ facæ cu el.
18 Øi s-a întâmplat cæ ei au
spus cætre rege: Adu-l aici ca sæ
putem sæ-l cercetæm; iar regele
a poruncit ca el sæ fie adus în
faﬂa lor.
17a Mosia 11:11.
19a D&L 100:5–6.

19 Øi ei au început sæ-l întrebe
ca sæ-l facæ sæ se contrazicæ øi
astfel sæ poatæ sæ aibæ ceva pentru care sæ-l poatæ acuza; dar el
le-a ræspuns cu curaj øi a rezistat
la toate întrebærile lor, da, spre
marea lor uimire; cæci el le-a
a
rezistat la toate întrebærile; øi
el i-a fæcut de ruøine în toate
cuvintele lor.
20 Øi s-a întâmplat cæ unul dintre ei a spus cætre el: Ce înseamnæ cuvintele care sunt scrise øi
ce ne-au învæﬂat stræmoøii noøtri,
zicând:
21 a Cât de frumoase sunt
sus pe munte picioarele celui
care aduce veøti bune; care
proclamæ pace; care aduce veøti
bune despre lucruri bune; care
proclamæ salvare; care spune
cætre Sion, Dumnezeul tæu
domneøte;
22 Stræjile tale îøi vor ridica
glasul; cu glasurile laolaltæ vor
cânta ele; cæci ele vor vedea cu
ochii lor când Domnul va aduce
înapoi Sionul;
23 Izbucniﬂi în bucurie; cântaﬂi
împreunæ, voi, locuri pierdute
ale Ierusalimului; cæci Domnul
a mângâiat pe poporul Sæu, El
a mântuit Ierusalimul;
24 Domnul øi-a dezvæluit
a
braﬂul Sæu sfânt în faﬂa ochilor
tuturor naﬂiunilor øi tot pæmântul de la un capæt la altul
va vedea Salvarea Dumnezeului
nostru?
25 Øi acum Abinadi a spus cætre ei: Sunteﬂi a preoﬂi øi pretindeﬂi cæ învæﬂaﬂi pe acest popor
øi cæ înﬂelegeﬂi spiritul profeﬂiei

21a Isa. 52:7–10;
Naum 1:15.

24a 1 Ne. 22:11.
25a Mosia 11:5.

201

Mosia 12:26–13:1

øi totuøi vreﬂi sæ øtiﬂi de la mine
ce înseamnæ lucrurile acestea?
26 Eu væ spun, vai de voi pentru cæ tægæduiﬂi cæile Domnului!
Cæci, dacæ înﬂelegeﬂi aceste
lucruri, voi nu i-aﬂi învæﬂat pe
ei; de aceea, aﬂi tægæduit cæile
Domnului.
27 Voi nu v-aﬂi dedicat inimile
voastre a înﬂelegerii; de aceea,
nu aﬂi fost înﬂelepﬂi. Deci, ce-l
învæﬂaﬂi pe acest popor?
28 Iar ei au ræspuns: Noi îl
învæﬂæm legea lui Moise.
29 Øi el iaræøi a spus cætre ei:
Dacæ voi îi învæﬂaﬂi a legea lui
Moise, de ce nu o ﬂineﬂi? De ce
væ puneﬂi inimile la bogæﬂii? De
ce b preacurviﬂi øi væ irosiﬂi energia cu prostituate, da, øi faceﬂi
ca acest popor sæ pæcætuiascæ
pentru ca Domnul sæ aibæ motiv
sæ mæ trimitæ pe mine ca sæ profeﬂesc împotriva acestui popor,
da, chiar un mare ræu împotriva
acestui popor?
30 Nu øtiﬂi cæ eu spun adeværul? Da, voi øtiﬂi cæ eu græiesc
adeværul; øi ar trebui sæ tremuraﬂi înaintea lui Dumnezeu.
31 Øi se va întâmpla cæ veﬂi fi
loviﬂi pentru nedreptæﬂile voastre, cæci aﬂi spus cæ-i învæﬂaﬂi
legea lui Moise. Øi ce cunoaøteﬂi
voi despre legea lui Moise?
a
Vine salvarea prin legea lui
Moise? Ce spuneﬂi?
32 Iar ei au ræspuns øi au spus
cæ salvarea venea prin legea lui
Moise.
27a
29a
b
31a

gs Înﬂelegere.
gs Legea lui Moise.
gs Adulter.
Mosia 3:15; 13:27–32;
Alma 25:16.

33 Dar acum Abinadi a spus
cætre ei: Eu øtiu cæ dacæ voi ﬂineﬂi poruncile lui Dumnezeu
veﬂi fi salvaﬂi; da, dacæ voi ﬂineﬂi
poruncile pe care Domnul i le-a
dat lui Moise pe muntele a Sinai,
zicând:
34 a Eu sunt Domnul Dumnezeul tæu care te-am b scos pe tine
afaræ din ﬂara Egiptului, afaræ
din casa sclaviei.
35 Nu trebuie sæ ai nici un a alt
Dumnezeu înaintea Mea.
36 Nu trebuie sæ faci pentru
tine nici o imagine gravatæ
sau nici o asemænare de nici un
fel în cerul de deasupra sau lucruri care sunt în pæmântul de
dedesubt.
37 Acum, Abinadi a spus cætre
ei: Aﬂi fæcut voi toate acestea?
Eu væ spun vouæ: Nu, voi n-aﬂi
fæcut. Øi aﬂi a învæﬂat acest popor
cæ el trebuie sæ facæ toate lucrurile acestea? Eu væ spun vouæ:
Nu, voi n-aﬂi fæcut-o.
CAPITOLUL 13
Abinadi este protejat de o putere
divinæ — El propovæduieøte Cele
zece porunci — Salvarea nu vine
numai prin legea lui Moise —
Dumnezeu Însuøi va face o ispæøire
øi va mântui poporul Sæu. Circa
148 î.H.
Øi acum, când regele a auzit
aceste cuvinte, el a spus cætre
preoﬂi: Afaræ cu acest individ øi

33a Ex. 19:9, 16–20;
Mosia 13:5.
34a Ex. 20:2–4.
b Ex. 12:51;
1 Ne. 17:40;

Mosia 7:19.
35a Osea 13:4.
gs Idolatrie.
37a Mosia 13:25–26.

Mosia 13:2–16
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ucideﬂi-l; cæ ce avem noi de a
face cu el, cæci este nebun.
2 Iar ei s-au ridicat øi au încercat sæ punæ mâna pe el; dar el
le-a rezistat øi le-a spus:
3 Nu mæ atingeﬂi, cæci Dumnezeu væ va lovi dacæ puneﬂi mâna
pe mine, deoarece nu am prezentat mesajul pe care Domnul
m-a trimis sæ-l prezint; øi nici
nu am spus ceea ce voi mi-aﬂi
a
cerut sæ spun; de aceea, Dumnezeu nu va permite ca sæ fiu
distrus la timpul acesta.
4 Ci eu trebuie sæ îndeplinesc
poruncile pe care Dumnezeu
mi le-a poruncit; øi pentru cæ
v-am spus adeværul, voi sunteﬂi
mânioøi pe mine. Øi iaræøi,
pentru cæ am vorbit cuvântul
lui Dumnezeu, voi m-aﬂi judecat pe mine cum cæ sunt nebun.
5 Acum, s-a întâmplat cæ,
dupæ ce Abinadi a vorbit aceste
cuvinte, oamenii regelui Noe nu
au îndræznit sæ punæ mâna pe el,
pentru cæ Spiritul Domnului era
asupra sa; iar faﬂa lui a strælucea
cu un luciu minunat, tot aøa ca øi
Moise pe muntele Sinai, atunci
când a vorbit cu Domnul.
6 Øi el a vorbit cu a putere øi
cu autoritate de la Dumnezeu;
iar el a continuat cuvintele sale,
zicând:
7 Vedeﬂi cæ nu aveﬂi puterea
sæ mæ ucideﬂi, de aceea, îmi
sfârøesc mesajul. Da, øi eu îmi
dau seama cæ acesta væ a sægeatæ
la inimæ, cæci væ spun adeværul despre nedreptæﬂile voastre.
8 Da, øi cuvintele mele væ um13 3a Mosia 12:20–24.
5 a Ex. 34:29–35.
6 a gs Putere.

plu de mirare øi uimire, precum
øi de mânie.
9 Dar îmi sfârøesc mesajul; øi
dupæ aceea nu are nici o importanﬂæ unde plec, dacæ va fi sæ
fiu salvat.
10 Dar atât væ spun vouæ, ceea
ce voi faceﬂi cu mine dupæ asta
va fi ca un a semn øi un simbol a
ceea ce va sæ vinæ.
11 Øi acum, væ citesc restul
a
poruncilor lui Dumnezeu, cæci
îmi dau seama cæ ele nu sunt
scrise în inimile voastre; eu îmi
dau seama cæ aﬂi studiat øi aﬂi
predicat nedreptate în cea mai
mare parte a vieﬂii voastre.
12 Øi acum, væ aduceﬂi aminte
cæ am spus cætre voi: Voi nu
trebuie sæ faceﬂi pentru voi nici
o imagine gravatæ ori vreun
simbol al lucrurilor care sunt în
cerul de deasupra sau care sunt
în pæmântul de dedesubt sau
care sunt în apa de sub pæmânt.
13 Øi iaræøi: Voi nu trebuie sæ
le preaslæviﬂi, nici sæ le slujiﬂi;
cæci Eu, Domnul Dumnezeul
vostru, sunt un Dumnezeu gelos, trecând nedreptæﬂile stræmoøilor asupra copiilor pânæ la
a treia øi a patra generaﬂie a
acelora care mæ uræsc;
14 Øi arætând îndurare faﬂæ de
miile dintre cei care Mæ iubesc
øi Îmi ﬂin poruncile.
15 Nu trebuie sæ luaﬂi numele
Domnului Dumnezeului vostru
în deøert; cæci Domnul nu-l va
socoti færæ vinæ pe cel care ia
numele Sæu în deøert.
16 Amintiﬂi-væ de ziua de

7 a 1 Ne. 16:2.
10a Mosia 17:13–19;
Alma 25:10.

11a Ex. 20:1–17.
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Mosia 13:17–30

a

sabat ca s-o særbætoriﬂi ca pe o
zi sfântæ.
17 Øase zile trebuie sæ munciﬂi
øi sæ faceﬂi toatæ treaba voastræ;
18 Dar în a øaptea zi, ziua de
sabat a Domnului Dumnezeului
vostru, va trebui sæ nu faceﬂi
nici o treabæ, nici tu øi nici fiul
tæu øi nici fiica ta, robul tæu
sau roaba ta sau vitele tale øi
nici stræinul care este înæuntrul
porﬂilor tale;
19 Cæci în a øase zile Domnul a
fæcut cerul øi pæmântul øi marea
øi tot ceea ce este în ele; de aceea,
Domnul a binecuvântat ziua de
sabat øi a sfinﬂit-o.
20 a Cinsteøte-l pe tatæl tæu øi
pe mama ta pentru ca zilele tale
sæ ﬂi se lungeascæ în ﬂara pe care
Domnul Dumnezeu ﬂi-a dat-o.
21 Sæ nu a ucizi.
22 Sæ nu a comiﬂi adulter. Sæ nu
b
furi.
23 Sæ nu depui mærturie a neadeværatæ împotriva vecinului
tæu.
24 Sæ nu a râvneøti la casa vecinului tæu, sæ nu râvneøti la
nevasta vecinului tæu øi nici la
robul lui øi nici la roaba lui,
nici la boul lui, nici la mægarul
lui, la nimic care aparﬂine vecinului tæu.
25 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ ce
Abinadi a terminat de spus aceste lucruri, el le-a spus: Aﬂi învæ16a
19a
20a
21a

gs Ziua de sabat.
Gen. 1:31.
Marcu 7:10.
Mat. 5:21–22;
D&L 42:18.
gs (a) Omorî.
22a gs Adulter.
b gs Fura, furt.
23a Prov. 24:28.

ﬂat voi acest popor cæ trebuia
sæ aibæ grijæ sæ facæ toate aceste
lucruri ca sæ ﬂinæ aceste porunci?
26 Eu væ spun vouæ: Nu; cæci
dacæ aﬂi fi fæcut aceasta, Domnul
n-ar fi fæcut ca sæ vin øi sæ profeﬂesc ræu despre acest popor.
27 Øi acum, voi aﬂi spus cæ
Salvarea vine prin legea lui
Moise. Eu væ spun vouæ cæ este
potrivit ca voi sæ ﬂineﬂi a legea
lui Moise pentru moment; dar
væ spun cæ va veni timpul când
b
nu va mai fi potrivit sæ ﬂineﬂi
legea lui Moise.
28 Øi mai mult, væ spun cæ
a
Salvarea nu vine numai prin
b
lege; øi dacæ nu ar fi pentru
c
ispæøirea pe care Domnul Dumnezeu Însuøi o va face pentru
pæcatele øi nedreptæﬂile poporului Sæu, atunci el trebuie færæ
îndoialæ sæ piaræ, în ciuda legii
lui Moise.
29 Øi acum væ spun cæ a fost
potrivit ca sæ fie o lege datæ
copiilor lui Israel, da, chiar o
lege foarte a strictæ; cæci ei erau
un popor încæpæﬂânat, b iuﬂi
sæ facæ nedreptate øi înceﬂi
sæ-øi aducæ aminte de Domnul
Dumnezeul lor;
30 De aceea, le-a fost datæ o
a
lege, da, o lege a ritualurilor øi
a b rânduielilor, o lege pe care
trebuia s-o c respecte cu stricteﬂe

gs Minciunæ.
Mosia 3:14–15;
gs (a) Râvni.
Alma 25:15–16.
gs Legea lui Moise.
c gs Ispæøire,
3 Ne. 9:19–20; 15:4–5.
(a) ispæøi.
Gal. 2:16.
29a Ios. 1:7–8.
gs Mântuire,
b Alma 46:8.
(a) mântui, mântuit; 30a Ex. 20.
Salvare.
b gs Rânduieli.
b Gal. 2:21;
c Iacov 4:5.

24a
27a
b
28a

Mosia 13:31–14:7
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de la o zi la alta ca sæ-i pæstreze
în amintirea lui Dumnezeu øi a
datoriei lor cætre El.
31 Dar iatæ, væ spun cæ toate
aceste lucruri erau a feluri de
lucruri care vor fi sæ vinæ.
32 Øi acum, au înﬂeles ei legea?
Eu væ spun vouæ: Nu, nu toﬂi
au înﬂeles legea; øi aceasta din
cauza împietririi inimilor lor;
cæci ei nu au înﬂeles cæ nici un
om nu poate fi salvat a decât
prin mântuirea lui Dumnezeu.
33 Cæci iatæ, nu a profeﬂit
Moise cætre ei despre venirea
lui Mesia øi cæ Dumnezeu va
mântui poporul Sæu? Da, chiar
øi a toﬂi profeﬂii care au profeﬂit
de la începutul lumii — nu au
vorbit ei mai mult sau mai puﬂin
despre aceste lucruri?
34 Nu au spus ei cæ a Dumnezeu Însuøi va trebui sæ se pogoare printre copiii oamenilor øi sæ
ia asupra Sa forma de om øi sæ
pæøeascæ în mæreﬂie øi putere
pe faﬂa pæmântului?
35 Da, øi nu au spus ei, de
asemenea, cæ El va înfæptui
a
învierea morﬂilor øi cæ El Însuøi
va fi asuprit øi supus suferinﬂei?
CAPITOLUL 14
Isaia vorbeøte într-un fel mesianic
— Umilinﬂele øi suferinﬂele lui
Mesia sunt dezvæluite—El Îøi oferæ
sufletul ca o jertfæ pentru pæcate øi
31a Mosia 16:14;
Alma 25:15.
gs Simbolism.
32a 2 Ne. 25:23–25.
33a 1 Ne. 10:5;
Iacov 4:4; 7:11.
34a Mosia 7:27; 15:1–3.

face o rugæciune pentru iertarea
pæcætoøilor—Comparæ cu Isaia 53.
Circa 148 î.H.
Da, nu spune chiar Isaia: Cine a
crezut povestirea noastræ øi cui
i s-a dezvæluit braﬂul Domnului?
2 Cæci El va creøte în faﬂa Lui
ca o odraslæ fragedæ øi ca o rædæcinæ care iese din pæmânt uscat;
El nu are nici formæ, nici strælucire; øi când Îl vom vedea, nu
va fi nici o frumuseﬂe pe care sæ
o dorim de la El.
3 El este dispreﬂuit øi respins
de cætre oameni; un om al suferinﬂei øi obiønuit cu durerea; iar
noi ne-am ascuns faﬂa de la El;
El a fost dispreﬂuit, iar noi nu
L-am luat în seamæ.
4 Cu siguranﬂæ, El ne-a a purtat
b
supærærile noastre øi a luat
asupra sa durerile noastre; øi
totuøi noi L-am considerat un
pedepsit, bætut de Dumnezeu
øi nenorocit.
5 Dar El a fost rænit pentru
a
pæcatele noastre, El a fost zdrobit pentru færædelegile noastre;
pedeapsa care trebuia sæ ne
aducæ nouæ pacea a cæzut pe
El; øi prin rænile Lui suntem
b
tæmæduiﬂi.
6 Noi toﬂi, ca øi a oile, ne-am
rætæcit; ne-am væzut fiecare de
drumul nostru; iar Domnul a
luat asupra Lui toate nelegiuirile noastre.
7 a El a fost asuprit øi chinuit øi

gs Dumnezeu,
divinitate.
35a Isa. 26:19;
2 Ne. 2:8.
14 4a Alma 7:11–12.
b Mat. 8:17.
5 a Mosia 15:9;

Alma 11:40.
b 1 Pet. 2:24–25.
6 a Mat. 9:36;
2 Ne. 28:14;
Alma 5:37.
7 a Marcu 15:3.
gs Isus Hristos.

205

Mosia 14:8–15:5

totuøi nici nu a deschis gura; El
este dus ca un b miel la tæiere
øi, ca o oaie mutæ înaintea celui
care o tunde, tot aøa nici El nu
Øi-a deschis gura.
8 El a fost luat de la închisoare
øi de la judecatæ; øi cine va
vorbi despre El dintre urmaøii
Lui? Cæci El a fost alungat din
ﬂara celor vii; pentru pæcatele
poporului meu a fost El lovit.
9 Øi Øi-a fæcut mormântul laolaltæ cu cei pæcætoøi øi cu cei
a
bogaﬂi; mæcar cæ nu a fæcut nici
un b ræu øi nici o înøelæciune nu
i-a ieøit din guræ.
10 Totuøi, Domnului I-a plæcut
sæ-L zdrobeascæ ; El L-a pus în
suferinﬂæ; atunci când vei oferi
sufletul Lui ca pe o jertfæ pentru
pæcate, atunci El Îøi va vedea
a
seminﬂia, Îøi va prelungi zilele,
iar plæcerea Domnului va prospera în mâna Lui.
11 El va vedea chinurile sufletului Lui øi va fi mulﬂumit; prin
cunoøtinﬂa Lui, Slujitorul Meu
cel neprihænit va îndreptæﬂi pe
mulﬂi; pentru cæ El va a purta
pæcatele lor.
12 De aceea, Îi voi da Lui o
parte împreunæ cu cei drepﬂi,
iar El va împærﬂi prada cu cei
puternici; cæci El øi-a værsat
7 b gs Mielul lui
Dumnezeu; Paøte.
9 a Mat. 27:57–60;
Marcu 15:27, 43–46.
gs Iosif din
Arimatea.
b Ioan 19:4.
10a Mosia 15:10–13.
11a Lev. 16:21–22;
1 Pet. 3:18;
D&L 19:16–19.
12a 2 Ne. 2:9; Mosia 15:8;
Moro. 7:27–28.

sufletul în moarte; øi a fost numærat împreunæ cu pæcætoøii;
øi a purtat pæcatele multora øi
s-a a rugat pentru cei pæcætoøi.
CAPITOLUL 15
Cum Hristos este în acelaøi timp
øi Tatæl øi Fiul — El va face o rugæciune pentru iertare øi va lua cu El
pæcatele poporului Sæu — Ei øi toﬂi
profeﬂii cei sfinﬂi sunt seminﬂia
Lui — El va înfæptui învierea din
morﬂi — Pruncii au viaﬂæ veønicæ.
Circa 148 î.H.
Øi acum, Abinadi le-a spus: Aø
dori sæ înﬂelegeﬂi cæ a Dumnezeu
Însuøi va pogorî printre copiii
oamenilor øi va b mântui poporul
Sæu.
2 Øi pentru cæ va a træi în carne,
El va fi numit Fiul lui Dumnezeu; øi fiindcæ Øi-a pus carnea
sub voinﬂa b Tatælui, fiind Tatæl
øi Fiul —
3 Tatæl, a pentru cæ a fost b conceput prin puterea lui Dumnezeu; øi Fiul, din cauza cærnii;
astfel devenind Tatæl øi Fiul —
4 Øi Ei sunt a un Dumnezeu, da,
chiar b Tatæl cel c Veønic al cerului
øi al pæmântului.
5 Øi astfel, carnea devenind su-

15 1a 1 Tim. 3:16;
Mosia 13:33–34.
gs Isus Hristos.
b gs Mântuire,
(a) mântui, mântuit.
2 a Mosia 3:5; 7:27;
Alma 7:9–13.
b Isa. 64:8;
Ioan 10:30; 14:8–10;
Mosia 5:7;
Alma 11:38–39;
Eter 3:14.
3 a D&L 93:4.

b Luca 1:31–33;
Mosia 3:8–9;
Alma 7:10;
3 Ne. 1:14.
4 a Deut. 6:4;
Ioan 17:20–23.
gs Dumnezeu,
divinitate.
b Alma 11:39.
c Mosia 3:8;
Hel. 14:12;
3 Ne. 9:15;
Eter 4:7.

Mosia 15:6–14
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pusæ Spiritului, sau Fiul Tatælui,
fiind un singur Dumnezeu,
a
rabdæ ispita, dar nu cedeazæ
ispitei, ci rabdæ sæ fie batjocorit
øi b biciuit, alungat øi c tægæduit
de cætre poporul Sæu.
6 Øi dupæ toate acestea, dupæ ce
a înfæptuit multe minuni mæreﬂe
printre copiii oamenilor, El va
fi dus, da, chiar a aøa cum Isaia a
spus, aøa cum oaia este mutæ
înaintea celui care o tunde, tot
aøa El nu øi-a b deschis gura.
7 Da, aøa va fi El dus, a ræstignit
øi ucis, trupul fiind supus chiar
pânæ la moarte, b voinﬂa Fiului
fiind înghiﬂitæ în voinﬂa Tatælui.
8 Øi astfel Dumnezeu rupe a legæturile morﬂii, câøtigând b victoria asupra morﬂii; dând Fiului
puterea sæ c mijloceascæ pentru
copiii oamenilor —
9 Înælﬂându-Se la cer, având
o inimæ plinæ de îndurare; fiind
plin de îndurare pentru copiii
oamenilor; aøezându-se între ei
øi dreptate; rupând legæturile
morﬂii, luând asupra a Sa nedreptatea øi încælcærile lor, mântuindu-i pe ei øi b satisfæcând
cerinﬂele dreptæﬂii.
10 Øi acum væ spun, cine va
vorbi despre El dintre urmaøii
Lui? Iatæ, væ spun cæ atunci când
sufletul Lui va deveni o jertfæ
5 a Luca 4:2;
Evr. 4:14–15.
b Ioan 19:1.
c Marcu 8:31;
Luca 17:25.
6 a Isa. 53:7.
b Luca 23:9; Ioan 19:9;
Mosia 14:7.
7 a gs Ræstignire.
b Luca 22:42;
Ioan 6:38;
3 Ne. 11:11.

pentru pæcat, El îøi va vedea
seminﬂia. Øi acum, ce spuneﬂi
voi? Øi cine va fi seminﬂia Lui?
11 Iatæ, væ spun cæ acela care
a auzit cuvintele a profeﬂilor,
da, ale tuturor profeﬂilor sfinﬂi
care au profeﬂit despre venirea
Domnului — væ spun cæ toﬂi
aceia care au ascultat de cuvintele lor øi au crezut cæ Domnul
va mântui poporul Sæu øi au
aøteptat ziua aceea cu neræbdare
pentru iertarea pæcatelor lor,
aøa væ spun eu vouæ, cæ aceøtia
sunt seminﬂia Lui sau ei
sunt moøtenitorii b împæræﬂiei
lui Dumnezeu.
12 Cæci aceøtia sunt cei ale
cæror pæcate a El le-a purtat;
aceøtia sunt cei pentru care El a
murit ca sæ-i mântuiascæ de la
încælcærile lor. Øi acum, nu sunt
ei seminﬂia Lui?
13 Da, øi nu sunt profeﬂi, fiecare
dintre cei care øi-au deschis
gura ca sæ profeﬂeascæ, care nu
au cæzut în pæcat, vreau sæ spun,
toﬂi profeﬂii chiar de la începutul lumii? Væ spun cæ aceøtia
sunt seminﬂia Lui.
14 Øi aceøtia sunt cei care au
vestit pacea, care au adus veøti
bune despre fapte bune, care au
a
vestit salvare; øi au spus cætre
Sion: Dumnezeul tæu domneøte!
a

8 a Mosia 16:7;
Alma 22:14.
b Osea 13:14;
1 Cor. 15:55–57.
c 2 Ne. 2:9.
9 a Isa. 53;
Mosia 14:5–12.
b gs Ispæøire,
(a) ispæøi.
10a Isa. 53:10;
Mosia 5:7; 27:25;
Moro. 7:19.

11a D&L 84:36–38.
b gs Împæræﬂia lui
Dumnezeu sau
împæræﬂia cerului;
Salvare.
12a Mosia 14:12;
Alma 7:13; 11:40–41.
14a Isa. 52:7;
Rom. 10:15;
1 Ne. 13:37;
Mosia 12:21–24.
gs Munca misionaræ.
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Mosia 15:15–27

15 O øi, cât de frumoase erau
picioarele lor în munﬂi!
16 Øi iaræøi, cât de frumoase
sunt în munﬂi picioarele acelora
care încæ mai vestesc pace!
17 Øi iaræøi, cât de frumoase
sunt în munﬂi picioarele celor
care vor vesti de acum încolo
pace, da, de acum încolo øi în
veønicie!
18 Øi iatæ, væ spun aceasta
nu este totul. Cæci, o, cât de frumoase sunt în munﬂi a picioarele
celui care aduce veøti bune, care
este întemeietorul b pæcii, da,
chiar Domnul care a mântuit
poporul Sæu; da, El, Cel care a
dat Salvarea poporului Sæu;
19 Cæci dacæ nu ar fi fost mântuirea pe care El a adus-o poporului Sæu, care a fost pregætitæ
încæ de la a facerea lumii, væ
spun eu vouæ, dacæ nu ar fi fost
aceasta, atunci toatæ omenirea
ar fi trebuit sæ b piaræ.
20 Dar iatæ, legæturile morﬂii
vor fi rupte, iar Fiul va domni
øi va avea putere peste morﬂi; øi
astfel, El va înfæptui învierea
morﬂilor.
21 Øi va veni o înviere, chiar
învierea a dintâi; da, chiar o
înviere a acelora care au fost øi
care sunt øi care vor fi chiar pânæ
la învierea lui Hristos—cæci aøa
va fi El numit.
22 Øi acum, învierea tuturor
profeﬂilor øi a tuturor acelora
18a 3 Ne. 20:40;
D&L 128:19.
b Ioan 16:33.
gs Pace.
19a Mosia 4:6.
b 2 Ne. 9:6–13.
21a Alma 40:16–21.
23a Ps. 24:3–4;

care au crezut în cuvintele lor,
sau a tuturor celor care au ﬂinut
poruncile lui Dumnezeu, se va
înfæptui la învierea dintâi; de
aceea, ei sunt învierea dintâi.
23 Ei sunt înælﬂaﬂi ca sæ a locuiascæ cu Dumnezeul care i-a
mântuit; astfel, ei au viaﬂæ veønicæ prin Hristos, Cel care a
b
rupt legæturile morﬂii.
24 Øi aceøtia sunt cei care
au parte de prima înviere; øi
aceøtia sunt cei care au murit
înainte de venirea lui Hristos,
în neøtiinﬂæ, neavând a salvarea
vestitæ lor. Øi astfel, Domnul va
înfæptui învierea acestora; øi
ei au parte de învierea dintâi
sau au viaﬂæ veønicæ, fiind
mântuiﬂi de cætre Domnul.
25 Iar a pruncii, de asemenea,
au viaﬂæ veønicæ.
26 Dar ia aminte, øi a teme-te, øi
tremuræ în faﬂa lui Dumnezeu,
cæci trebuie sæ tremuri; cæci
Domnul nu va mântui pe nimeni dintre cei care se b ræzvrætesc împotriva Lui øi c mor în
pæcat; da, chiar toﬂi cei care au
pierit în pæcat încæ de la începutul lumii, care s-au ræzvrætit
cu bunæ-øtiinﬂæ împotriva lui
Dumnezeu, care au cunoscut
poruncile lui Dumnezeu, dar
nu au vrut sæ le ﬂinæ, d aceøtia
sunt cei care e nu au parte de
învierea dintâi.
27 De aceea, nu ar trebui sæ

1 Ne. 15:33–36;
D&L 76:50–70.
b gs Moarte fizicæ.
24a 2 Ne. 9:25–26;
D&L 137:7.
25a D&L 29:46; 137:10.
gs Salvare—Salvarea
copiilor.

26a Deut. 5:29;
Iacov 6:9.
b 1 Ne. 2:21–24.
c Ezec. 18:26;
1 Ne. 15:32–33;
Moro. 10:26.
d Alma 40:19.
e D&L 76:81–86.

Mosia 15:28–16:5
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tremuraﬂi? Cæci Salvarea nu
vine la nici unul dintre aceøtia;
da, cæci Domnul nu a mântuit
pe nici unul dintre aceøtia; cæci
El nu se poate tægædui pe El
Însuøi; cæci El nu poate tægædui
a
dreptatea când aceasta îøi cere
plata.
28 Øi acum væ spun cæ va veni
acel timp când Salvarea Domnului va fi a proclamatæ la fiecare
naﬂiune, neam, limbæ øi popor.
29 Da, Doamne, a stræjile Tale
îøi vor înælﬂa glasurile; cu
glasurile împreunate vor cânta;
cæci ei vor vedea cu ochii lor
când Domnul va aduce înapoi
Sionul.
30 Izbucniﬂi în bucurie, cântaﬂi
împreunæ, voi locuri pierdute
ale Ierusalimului; cæci Domnul
øi-a mângâiat poporul, El a
mântuit Ierusalimul.
31 Domnul øi-a dezvæluit
braﬂul sfânt în ochii tuturor
neamurilor; øi toate marginile
pæmântului vor vedea Salvarea
Dumnezeului nostru.
CAPITOLUL 16
Dumnezeu îi mântuieøte pe oameni
din starea lor pierdutæ øi decæzutæ
— Cei care sunt carnali ræmân ca
øi cum n-ar fi fost nici o mântuire
—Hristos înfæptuieøte învierea fie
cætre o viaﬂæ færæ de sfârøit, fie
27a Alma 34:15–16; 42:1.
28a gs Munca misionaræ.
29a gs (a) Pæzi, pæzitori.
16 1a gs Salvare.
b Mosia 27:31.
2 a D&L 63:53–54.
b Mat. 13:41–42;
Luca 13:28;

cætre o condamnare færæ de sfârøit.
Circa 148 î.H.
Øi acum, s-a întâmplat cæ, dupæ
ce Abinadi a vorbit aceste cuvinte, el øi-a întins mâna øi a
spus: Va veni timpul când toﬂi
vor vedea a Salvarea Domnului;
când fiecare naﬂiune, neam,
limbæ øi popor va vedea cu
ochii sæi øi va b mærturisi înaintea lui Dumnezeu cæ judecæﬂile
Lui sunt drepte.
2 Øi apoi, pæcætoøii vor fi a alungaﬂi øi vor avea motiv sæ urle
øi sæ b plângæ øi sæ geamæ øi sæ-øi
scrâøneascæ dinﬂii; øi aceasta
pentru cæ nu au ascultat de
glasul Domnului; de aceea,
Domnul nu-i va mântui.
3 Cæci ei sunt a carnali øi diabolici, iar b diavolul are putere
asupra lor; da, chiar acel øarpe
bætrân care i-a c înøelat pe primii
noøtri pærinﬂi, care a fost cauza
d
cæderii lor; care a fost cauza
pentru care toatæ omenirea a
devenit carnalæ, senzualæ, diavoleascæ, e cunoscând binele de
ræu, supunându-se diavolului.
4 Astfel, toatæ omenirea a fost
a
pierdutæ; øi iatæ, ei ar fi fost
pierduﬂi pentru totdeauna, dacæ
n-ar fi fost ca Dumnezeu sæ
mântuiascæ poporul Sæu de la
starea sa pierdutæ øi decæzutæ.
5 Dar aduceﬂi-væ aminte cæ cel
care persistæ în starea sa a carnalæ

Alma 40:13.
3 a Gal. 5:16–25;
Mosia 3:19.
gs Omul firesc.
b 2 Ne. 9:8–9.
gs Diavol.
c Gen. 3:1–13;
Moise 4:5–19.

d gs Cæderea lui
Adam øi a Evei.
e 2 Ne. 2:17–18, 22–26.
4 a Alma 42:6–14.
5 a Alma 41:11.
gs Carnal.
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øi merge pe drumul pæcatului
øi al ræzvrætirii împotriva lui
Dumnezeu, acela ræmâne în starea lui decæzutæ, iar diavolul
are toatæ puterea asupra lui. De
aceea, el este ca øi cum nu ar
fi nici o b mântuire, fiind un
duøman al lui Dumnezeu; øi,
de asemenea, diavolul este un
duøman al lui Dumnezeu.
6 Øi acum, dacæ Hristos nu ar
fi venit pe lume, vorbind despre
lucrurile care vor veni a ca øi cum
ele ar fi fost deja venite, atunci
n-ar fi fost nici o mântuire.
7 Øi dacæ Hristos nu s-ar fi ridicat din morﬂi sau n-ar fi rupt
legæturile morﬂii pentru ca
mormântul sæ nu obﬂinæ nici o
victorie øi moartea sæ nu a ræneascæ pe nimeni, atunci n-ar fi
fost nici o înviere.
8 Dar a învierea este, de aceea
mormântul nu câøtigæ nici o
victorie, iar muøcætura b morﬂii
este înghiﬂitæ în Hristos.
9 El este a lumina øi viaﬂa
lumii; da, o luminæ care este færæ
de sfârøit, care nu poate fi întunecatæ niciodatæ; da, øi, de
asemenea, o viaﬂæ care este færæ
de sfârøit, pentru ca sæ nu mai
fie moarte.
10 Chiar aceastæ mortalitate
se va înveømânta în a nemurire,
iar aceastæ corupﬂie se va înveø5 b gs Mântuire,
(a) mântui, mântuit.
6 a Mosia 3:13.
7 a Osea 13:14;
Mosia 15:8, 20.
8 a Alma 42:15.
gs Înviere.
b Isa. 25:8;
1 Cor. 15:54–55;

mânta în incorupﬂie øi vor fi
aduse ca sæ b stea înaintea scaunului de c judecatæ al lui Dumnezeu sæ fie judecate de cætre El
dupæ faptele lor, fie cæ ele sunt
bune sau fie cæ ele sunt rele —
11 Dacæ ele sunt bune, la învierea vieﬂii a færæ de sfârøit øi fericire; iar dacæ sunt rele, la învierea
blestemului b veønic, fiind date
pe mâna diavolului care le-a
supus, care este un blestem —
12 Mergând dupæ propriile lor
voinﬂe øi dorinﬂe carnale; nechemându-L niciodatæ pe Domnul în timp ce braﬂele îndurærii
erau întinse cætre ei; cæci braﬂele
a
îndurærii erau întinse cætre ei,
iar ei nu le-au dorit; fiind avertizaﬂi despre nedreptæﬂile lor øi
totuøi nu au vrut sæ se lepede de
acestea; øi li s-a poruncit sæ se
pocæiascæ, dar totuøi nu au vrut
sæ se pocæiascæ.
13 Øi acum, n-ar trebui sæ
tremuraﬂi øi sæ væ pocæiﬂi de
pæcatele voastre øi sæ væ aduceﬂi
aminte cæ numai în øi prin
Hristos puteﬂi sæ fiﬂi salvaﬂi?
14 De aceea, dacæ-i învæﬂaﬂi
a
legea lui Moise, învæﬂaﬂi-i, de
asemenea, cæ aceasta este o
umbræ a ceea ce va sæ vinæ —
15 Învæﬂaﬂi-i cæ mântuirea vine
prin Hristos Domnul, care este
Însuøi Tatæl cel a Veønic. Amin.

Morm. 7:5.
9 a D&L 88:5–13.
gs Luminæ, lumina
lui Hristos.
10a Alma 40:2.
gs Nemuritor,
nemurire.
b gs Judecatæ, ultima.
c Alma 41:3–6.

11a gs Viaﬂæ veønicæ.
b gs Condamnare.
12a gs Milostiv,
milostenie, milæ.
14a gs Legea lui Moise.
15a Mosia 3:8; 5:7;
Eter 3:14.

Mosia 17:1–13
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CAPITOLUL 17
Alma crede øi scrie cuvintele lui
Abinadi—Abinadi suferæ moartea
prin foc — El profeﬂeøte boalæ øi
moarte prin foc asupra ucigaøilor
sæi. Circa 148 î.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ, atunci
când Abinadi a terminat spusele
sale, regele a poruncit ca a preoﬂii
sæ-l ia øi sæ facæ aøa ca el sæ fie
ucis.
2 Dar era unul printre ei al
cærui nume era aAlma, el fiind,
de asemenea, un urmaø al lui
Nefi. Øi era tânær øi a b crezut
în cuvintele pe care Abinadi le
vorbise, cæci el cunoøtea nedreptatea pe care Abinadi o
mærturisise împotriva lor; de
aceea, a început sæ pledeze în
faﬂa regelui ca acesta sæ nu fie
mânios pe Abinadi, ci sæ-i dea
voie sæ plece în pace.
3 Dar regele s-a mâniat øi mai
tare øi a fæcut ca Alma sæ fie dat
afaræ øi i-a trimis pe slujitorii
sæi dupæ el ca sæ-l ucidæ.
4 Dar el a fugit dinaintea lor øi
s-a ascuns, aøa cæ nu l-au gæsit.
Øi fiind izolat timp de mai multe
zile, el a a scris toate cuvintele
pe care Abinadi le vorbise.
5 Øi s-a întâmplat cæ regele
a ordonat ca gærzile sale sæ-l
încercuiascæ pe Abinadi øi sæ-l
prindæ; iar ei l-au legat øi l-au
aruncat în închisoare.
6 Øi dupæ trei zile, dupæ ce
s-a sfætuit cu preoﬂii sæi, el a
17 1a Mosia 11:1, 5–6.
2 a Mosia 23:6, 9–10.
gs Alma cel vârstnic.

ordonat ca sæ fie iaræøi adus în
faﬂa lui.
7 Øi el i-a spus: Abinadi, noi
am gæsit o învinuire împotriva
ta, iar tu eøti vrednic sæ mori.
8 Cæci ai zis cæ a Dumnezeu
Însuøi va pogorî printre copiii
oamenilor; øi acum, din cauza
aceasta, vei fi trimis la moarte
dacæ nu vei retrage toate cuvintele rele pe care le-ai græit despre mine øi poporul meu.
9 Acum, Abinadi i-a spus: Îﬂi
spun cæ nu-mi voi retrage cuvintele pe care le-am vorbit cætre
tine despre acest popor, cæci ele
sunt adeværate; øi pentru ca sæ
poﬂi cunoaøte adeværul lor, am
ræbdat sæ cad în mâinile tale.
10 Da, øi voi suferi chiar pânæ
la moarte, dar nu-mi voi retrage
cuvintele, iar acestea vor sta ca
mærturie împotriva ta. Øi dacæ
mæ ucizi, atunci vei værsa sânge
a
nevinovat øi acesta, de asemenea, va sta împotriva ta în ziua
din urmæ.
11 Øi acum, regele Noe era
cât pe ce sæ-l elibereze, cæci s-a
temut de cuvintul lui; cæci el
s-a temut cæ judecata lui Dumnezeu va veni asupra sa.
12 Dar preoﬂii øi-au ridicat
glasurile împotriva lui øi au
început sæ-l acuze, zicând: El a
rostit injurii la adresa regelui.
De aceea, regele a fost aﬂâﬂat în
mânia sa împotriva lui øi l-a
predat ca sæ fie ucis.
13 Øi s-a întâmplat cæ ei l-au
luat øi l-au legat øi i-au biciuit

b Mosia 26:15.
4 a gs Scripturi.
8 a Mosia 13:25, 33–34.

10a Alma 60:13.
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pielea cu nuiele, da, chiar pânæ
la moarte.
14 Øi acum, când flæcærile au
început sæ-l ardæ, el a strigat
cætre ei, zicând:
15 Iatæ, aøa cum voi mi-aﬂi fæcut
mie, tot aøa se va întâmpla cæ
seminﬂia voastræ va face ca
mulﬂi sæ sufere durerile pe care
eu le sufær, chiar øi durerile
a
morﬂii în foc; øi aceasta pentru
cæ ei cred în Salvarea Domnului
Dumnezeului lor.
16 Øi se va întâmpla cæ veﬂi fi
loviﬂi de tot felul de boli din
cauza nedreptæﬂilor voastre.
17 Da, øi veﬂi fi a loviﬂi din toate
pærﬂile øi veﬂi fi alungaﬂi øi împræøtiaﬂi încoace øi-ncolo, tot aøa
cum o turmæ este împræøtiatæ de
animale sælbatice øi fioroase.
18 Øi în ziua aceea veﬂi fi vânaﬂi
øi veﬂi cædea în mâinile duømanilor voøtri, øi atunci veﬂi suferi
la fel ca øi mine chinurile a morﬂii
prin foc.
19 Astfel se a ræzbunæ Dumnezeu pe cei care distrug poporul
Sæu. O, Dumnezeule, primeøte
sufletul meu.
20 Øi acum, dupæ ce Abinadi a
spus aceste cuvinte, a cæzut
murind în foc; fiind omorât
pentru cæ nu a vrut sæ tægæduiascæ poruncile lui Dumnezeu,
pecetluind adeværul spuselor
sale prin moartea sa.
CAPITOLUL 18
Alma predicæ, dar nu în public —
15a Mosia 13:9–10;
Alma 25:4–12.
17a Mosia 21:1–5, 13.
18a Mosia 19:18–20.

El stabileøte legæmântul botezului
øi boteazæ în apele lui Mormon —
El organizeazæ Biserica lui Hristos
øi rânduieøte preoﬂi—Ei se întreﬂin
singuri øi învaﬂæ poporul — Alma
øi poporul sæu fug de regele Noe în
pustiu. Circa 147–145 î.H.
Øi acum, s-a întâmplat cæ Alma,
care fugise de slujitorii regelui
Noe, s-a a pocæit de pæcatele øi
nedreptæﬂile sale øi a umblat în
secret printre oameni øi a început sæ-i înveﬂe cuvintele lui
Abinadi —
2 Da, despre ceea ce urma sæ
vinæ øi, de asemenea, despre
învierea morﬂilor øi a mântuirea
poporului care aveau sæ se întâmple prin b puterea, prin suferinﬂele øi moartea lui Hristos,
øi prin învierea øi înælﬂarea Lui
la cer.
3 Øi el a învæﬂat pe toﬂi cei care
voiau sæ-l asculte. Øi el i-a învæﬂat în ascuns pentru ca aceasta
sæ nu ajungæ la cunoøtinﬂa regelui. Øi mulﬂi au crezut în cuvintele lui.
4 Øi s-a întâmplat cæ atâﬂi câﬂi
l-au crezut s-au adunat într-un
a
loc care se numea Mormon,
numele acesta provenind de la
rege, fiind la graniﬂele ﬂinutului
care fusese næpædit din când în
când de animale sælbatice.
5 Acum, în Mormon era o fântânæ cu apæ puræ øi Alma s-a
aøezat acolo, în acel loc lângæ
apæ fiind un desiø cu copaci mici
unde s-a ascuns în timpul zilei
de frica regelui.

19a gs Ræzbunare.
18 1a Mosia 23:9–10.
2 a gs Mântuire,
(a) mântui, mântuit.

b gs Ispæøire,
(a) ispæøi.
4 a Alma 5:3.
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6 Øi s-a întâmplat cæ atâﬂi câﬂi
au crezut în el s-au adunat acolo
sæ-i asculte cuvintele.
7 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ
multe zile, mulﬂi erau adunaﬂi la
locul lui Mormon ca sæ asculte
cuvintele lui Alma. Da, toﬂi cei
care credeau în cuvintul lui
erau adunaﬂi împreunæ ca sæ-l
asculte. Øi el i-a a învæﬂat øi le-a
predicat pocæinﬂæ øi mântuire
øi credinﬂæ în Domnul.
8 Øi s-a întâmplat cæ le-a spus:
Iatæ, aici sunt apele lui Mormon (cæci aøa erau ele numite)
øi acum, dupæ cum sunteﬂi
a
dornici sæ væ alæturaﬂi b turmei lui Dumnezeu øi sæ væ
numiﬂi poporul Lui øi sunteﬂi
c
dornici sæ purtaﬂi greutæﬂile
unul altuia, pentru ca ele sæ fie
uøoare;
9 Da, øi sunteﬂi dornici sæ jeliﬂi
împreunæ cu cei care jelesc; da,
øi sæ-i mângâiaﬂi pe aceia care au
nevoie sæ fie mângâiaﬂi øi sæ fiﬂi
a
martorii lui Dumnezeu în toate
timpurile øi în toate lucrurile øi
în toate locurile în care se întâmplæ sæ væ aflaﬂi, chiar pânæ la
moarte, ca sæ puteﬂi fi mântuiﬂi
de Dumnezeu øi sæ væ numæraﬂi
printre aceia de la învierea
b
dintâi, pentru ca sæ puteﬂi avea
viaﬂæ c veønicæ —
10 Acum væ spun, dacæ aceasta
e dorinﬂa inimilor voastre, ce
aveﬂi împotrivæ sæ fiﬂi a botezaﬂi
7 a Alma 5:11–13.
8 a D&L 20:37.
b gs Biserica lui Isus
Hristos.
c gs Compasiune
(compætimire).
9 a gs Munca misionaræ;
(a) Mærturisi; Martor.

în numele Domnului, ca o mærturie în faﬂa Lui, cæ aﬂi intrat
într-un b legæmânt cu El, cæ Îl
veﬂi sluji øi veﬂi ﬂine poruncile
Lui, pentru ca El sæ-øi poatæ
reværsa Spiritul Sæu mai din
plin asupra voastræ?
11 Øi acum, când oamenii au
auzit aceste cuvinte, ei au bætut
din palme de bucurie øi au
exclamat: Aceasta este dorinﬂa
inimilor noastre.
12 Øi acum s-a întâmplat cæ
Alma l-a luat pe Helam, el fiind
unul dintre primii, øi a mers øi a
stat în apæ øi a implorat, zicând:
O, Doamne, revarsæ-ﬂi Spiritul
asupra slujitorului Tæu, pentru
ca el sæ poatæ sæ facæ aceastæ
lucrare cu sfinﬂenia inimii.
13 Øi când a spus aceste cuvinte, a Spiritul Domnului s-a
pogorât asupra lui øi el a zis:
Helam, te b botez pe tine, având
c
autoritate de la Dumnezeu cel
Atotputernic, ca o mærturie cæ ai
intrat într-un legæmânt ca sæ-L
slujeøti pe El pânæ la moartea
trupului tæu muritor; øi fie ca
Spiritul Domnului sæ se reverse
asupra ta; øi fie ca El sæ-ﬂi dæruiascæ viaﬂæ veønicæ prin d mântuirea lui Hristos, pe care El a pregætit-o încæ de la e întemeierea
lumii.
14 Øi dupæ ce Alma a spus
aceste cuvinte, atât Alma, cât øi
Helam au fost a cufundaﬂi în apæ;

b Mosia 15:21–26.
c gs Viaﬂæ veønicæ.
10a 2 Ne. 31:17.
gs Botez, (a) boteza.
b gs Legæmânt.
13a gs Duhul Sfânt.
b 3 Ne. 11:23–26;
D&L 20:72–74.

c A. de C. 1:5.
gs Preoﬂie.
d gs Mântuire,
(a) mântui, mântuit.
e Moise 4:2; 5:9.
14a gs Botez,
(a) boteza—Botezul
prin scufundare.
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øi ei s-au ridicat øi au ieøit din
apæ bucurându-se, fiind plini
de Spirit.
15 Øi iaræøi, Alma a luat pe altul
øi s-a dus pentru a doua oaræ
în apæ øi l-a botezat la fel ca øi
pe primul, numai cæ el nu s-a
cufundat iaræøi în apæ.
16 Øi în felul acesta a botezat
pe fiecare dintre cei care s-au
dus la locul lui Mormon; øi ei
erau cu toﬂii cam douæ sute patru suflete; da, øi au fost a botezaﬂi în apele lui Mormon øi
au fost umpluﬂi de b harul lui
Dumnezeu.
17 Øi au fost numiﬂi Biserica
lui Dumnezeu sau a Biserica lui
Hristos de atunci încolo. Øi s-a
întâmplat cæ oricine a fost botezat prin puterea øi autoritatea
lui Dumnezeu a fost adæugat la
aceastæ Bisericæ.
18 Øi s-a întâmplat cæ Alma,
având a autoritate de la Dumnezeu, a rânduit preoﬂi; øi anume
el a rânduit un preot la fiecare
cincizeci dintre ei, pentru ca sæ
le predice øi sæ-i b înveﬂe despre
lucrurile legate de Împæræﬂia
lui Dumnezeu.
19 Øi le-a poruncit sæ nu predice nimic altceva decât ceea
ce el i-a învæﬂat øi care fuseseræ
spuse de cætre gura sfinﬂilor
profeﬂi.
20 Da, chiar le-a poruncit sæ
nu a predice nimic altceva decât
16a Mosia 25:18.
b gs Har.
17a 3 Ne. 26:21; 27:3–8.
gs Biserica lui Isus
Hristos.
18a gs Preoﬂie.
b gs Învæﬂa, învæﬂætor.
20a D&L 15:6; 18:14–16.

pocæinﬂæ øi credinﬂæ în Domnul
care a mântuit poporul Sæu.
21 Øi le-a poruncit sæ nu existe
nici un a conflict între ei, ci sæ
priveascæ înainte ca un b singur
ochi, având o singuræ credinﬂæ øi
un singur botez, având inimile
legate în c unitate øi iubire unul
pentru altul.
22 Øi astfel le-a poruncit sæ
predice. Øi astfel ei au devenit
a
copiii lui Dumnezeu.
23 Øi el le-a poruncit sæ respecte
ziua de a sabat øi s-o pæstreze ca
zi sfântæ øi, de asemenea, sæ dea
mulﬂumiri în fiecare zi Domnului Dumnezeului lor.
24 Øi el, de asemenea, le-a
poruncit preoﬂilor pe care el i-a
rânduit sæ a munceascæ cu mâinile lor ca sæ se întreﬂinæ.
25 Øi era o zi în fiecare sæptæmânæ care a fost pusæ deoparte
pentru ca ei sæ se adune laolaltæ
sæ înveﬂe poporul øi sæ-L a preamæreascæ pe Domnul Dumnezeul lor øi, de asemenea, pe cât
era posibil, sæ se adune cu toﬂii
laolaltæ.
26 Iar preoﬂii nu trebuia sæ
depindæ de popor pentru întreﬂinerea lor; ci, pentru munca
lor urmau sæ primeascæ a harul
lui Dumnezeu ca sæ devinæ tari
în Spirit, având b cunoøtinﬂe de
la Dumnezeu ca sæ poatæ sæ-i
înveﬂe cu putere øi autoritate
de la Dumnezeu.

21a 3 Ne. 11:28–30.
gs Disputæ.
b Mat. 6:22;
D&L 88:67–68.
c gs Unitate.
22a Mosia 5:5–7;
Moise 6:64–68.
23a Mosia 13:16–19;

D&L 59:9–12.
24a Fapte 20:33–35;
Mosia 27:3–5;
Alma 1:26.
25a gs Preaslævire.
26a gs Har.
b gs Cunoaøtere.
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27 Øi iaræøi, Alma a poruncit
ca oamenii Bisericii sæ împartæ
din bunurile lor, a fiecare dupæ
ceea ce avea; dacæ unul avea mai
din abundenﬂæ, el trebuia sæ împartæ mai din abundenﬂæ; iar de
la cel care avea puﬂin, puﬂin trebuia sæ i se cearæ; iar celui care
nu avea nimic trebuia sæ i se dea.
28 Øi astfel trebuia sæ împartæ
din bunurile lor din propria lor
voinﬂæ øi cu intenﬂii bune cætre
Dumnezeu øi cætre acei preoﬂi
care erau în nevoie, da, øi cætre
fiecare suflet gol øi în nevoie.
29 Øi aceasta a spus el cætre ei,
având poruncæ de la Dumnezeu; øi ei au a pæøit drept înaintea
lui Dumnezeu, b împærﬂind unul
cu altul, atât lucruri materiale,
cât øi spirituale, dupæ nevoile
øi lipsurile lor.
30 Øi acum s-a întâmplat cæ
toate acestea s-au întâmplat în
Mormon, da, lângæ a apele lui
Mormon, în pædurea care era
lângæ apele lui Mormon; da,
locul lui Mormon, apele lui
Mormon, pædurea lui Mormon,
cât de frumoase sunt ele în ochii
acelora care au ajuns acolo la
cunoaøterea Mântuitorului lor;
da, øi cât de mare este binecuvântarea lor, cæci vor cânta în
vecii vecilor pentru lauda Lui.
31 Øi aceste lucruri s-au fæcut
la a graniﬂele ﬂærii, pentru ca
acestea sæ nu ajungæ la cunoøtinﬂa regelui.
32 Dar iatæ, s-a întâmplat cæ
regele, descoperind o miøcare
printre oameni, i-a trimis pe
27a Fapte 2:44–45;
4 Ne. 1:3.
29a gs (a) Merge,

slujitorii sæi ca sæ-i pândeascæ.
De aceea, într-o zi când ei erau
adunaﬂi ca sæ asculte cuvântul
Domnului, au fost descoperiﬂi
de rege.
33 Øi acum, regele a zis cæ Alma
aﬂâﬂa poporul la ræzvrætire împotriva lui; de aceea, el a trimis
oøtirea ca sæ-i distrugæ.
34 Øi s-a întâmplat cæ Alma øi
poporul Domnului au a aflat
despre venirea oøtirii regelui;
de aceea, øi-au luat corturile øi
familiile øi au plecat în pustiu.
35 Øi erau în numær de aproape
patru sute cincizeci de suflete.
CAPITOLUL 19
Ghedeon încearcæ sæ-l ucidæ pe
regele Noe — Lamaniﬂii invadeazæ
ﬂara—Regele Noe moare prin foc—
Limhi domneøte ca un domnitor
tributar. Circa 145–121 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ oøtirea regelui s-a întors dupæ ce a cæutat în
zadar poporul Domnului.
2 Øi acum iatæ, forﬂele regelui
erau mici, ele fiind micøorate;
øi a început gâlceavæ printre cei
ræmaøi.
3 Iar grupul cel mai mic a început sæ øopteascæ ameninﬂæri
împotriva regelui øi a început sæ
fie mare vrajbæ între ei.
4 Øi acum, printre ei era un om
al cærui nume era Ghedeon, el
fiind un om puternic øi un duøman al regelui, de aceea, øi-a tras
sabia øi a jurat în mânia lui cæ îl
va ucide pe rege.

(a) merge cu
Dumnezeu.
b gs Bunæstare.

30a Mosia 26:15.
31a Mosia 18:4.
34a Mosia 23:1.
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5 Øi s-a întâmplat cæ s-a luptat
cu regele; øi atunci când regele
a væzut cæ el era cât pe ce sæ-l
învingæ, a fugit øi a alergat øi s-a
urcat în a turnul care era lângæ
templu.
6 Øi Ghedeon l-a urmærit øi a
fost cât pe ce sæ se urce în turn
øi sæ-l ucidæ pe rege, iar regele
øi-a aruncat privirile de jur-împrejur cætre ﬂara lui Øemlon
øi iatæ, oøtirea lamaniﬂilor era
înæuntrul graniﬂelor ﬂærii.
7 Øi acum, regele a implorat
cu sufletul înfricoøat, zicând:
Ghedeon, cruﬂæ-mæ, cæci lamaniﬂii nævælesc øi ne vor distruge;
da, ei vor distruge poporul meu.
8 Øi acum, regele nu era aøa de
îngrijorat pentru poporul sæu,
cât era îngrijorat de propria sa
viaﬂæ; cu toate acestea, Ghedeon
i-a cruﬂat viaﬂa.
9 Øi regele a poruncit poporului sæ fugæ din faﬂa lamaniﬂilor,
iar el însuøi a mers înaintea lor;
øi au fugit în pustiu împreunæ
cu nevestele øi copiii lor.
10 Øi s-a întâmplat cæ lamaniﬂii
i-au urmærit øi i-au ajuns din
urmæ øi au început sæ-i ucidæ.
11 Acum, s-a întâmplat cæ regele le-a poruncit ca toﬂi bærbaﬂii
sæ-øi pæræseascæ nevestele øi
copiii øi sæ fugæ din faﬂa lamaniﬂilor.
12 Acum, erau mulﬂi care nu
voiau sæ-i pæræseascæ, ci voiau
mai degrabæ sæ stea øi sæ piaræ
cu ei. Iar restul øi-au pæræsit
nevestele øi copiii øi au fugit.
13 Øi s-a întâmplat cæ aceia care
au zæbovit cu nevestele øi copiii
19 5a Mosia 11:12.

16a Mosia 7:9.

lor au pus pe fiicele lor cele frumoase sæ stea în frunte øi sæ se
roage de lamaniﬂi ca sæ nu-i
ucidæ.
14 Øi s-a întâmplat cæ lamaniﬂii
au avut milæ de ei, cæci ei erau
fermecaﬂi de frumuseﬂea femeilor lor.
15 De aceea, lamaniﬂii le-au
cruﬂat vieﬂile øi i-au luat robi,
i-au dus înapoi în ﬂara lui Nefi
øi le-au dat voie sæ stæpâneascæ
pæmântul cu condiﬂia ca sæ-l
predea pe regele Noe în mâinile
lamaniﬂilor øi sæ-øi predea averea, chiar jumætate din tot ceea
ce stæpâneau, jumætate din aurul lor øi din argintul lor øi din
toate lucrurile lor preﬂioase øi
astfel trebuia sæ plæteascæ tribut
regelui lamaniﬂilor de la un an
la altul.
16 Øi acum, printre cei care
fuseseræ luaﬂi robi era unul dintre fiii regelui, al cærui nume
era a Limhi.
17 Øi acum, Limhi dorea ca
tatæl sæu sæ nu fie distrus; cu
toate acestea, Limhi øtia despre
nedreptæﬂile tatælui sæu, el însuøi
fiind un om drept.
18 Øi s-a întâmplat cæ Ghedeon a trimis în secret oameni
în pustiu ca sæ-l caute pe rege
øi pe cei care erau cu el. Øi s-a
întâmplat cæ ei au întâlnit poporul din pustiu, în afaræ de
rege øi de preoﬂii lui.
19 Acum, ei au jurat în inimile
lor cæ se vor întoarce în ﬂara
lui Nefi øi cæ, dacæ nevestele øi
copiii lor vor fi uciøi øi, de asemenea, cei care ræmæseseræ cu

Mosia 19:20–20:4
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ei, atunci vor cæuta ræzbunare
øi vor pieri cu ei.
20 Iar regele le-a poruncit sæ
nu se întoarcæ; øi ei erau mânioøi pe rege øi au fæcut ca el sæ
sufere chiar a moartea prin foc.
21 Øi erau cât pe ce sæ-i ia øi pe
preoﬂi ca sæ-i omoare, iar aceøtia
au fugit de ei.
22 Øi s-a întâmplat cæ erau cât
pe ce sæ se întoarcæ în ﬂara lui
Nefi când i-au întâlnit pe oamenii lui Ghedeon. Øi oamenii
lui Ghedeon le-au spus despre
tot ceea ce li se întâmplase
nevestelor øi copiilor lor; øi cæ
lamaniﬂii le dæduseræ voie sæ
stæpâneascæ ﬂara, plætindu-le
lamaniﬂilor ca tribut jumætate
din toate averile lor.
23 Iar poporul le-a spus oamenilor lui Ghedeon cæ l-au ucis
pe rege øi cæ preoﬂii lui au fugit
departe în pustiu.
24 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ ce
au terminat ceremonia, ei s-au
întors în ﬂara lui Nefi bucurându-se pentru cæ nevestele øi
copiii lor nu fuseseræ uciøi; øi
i-au spus lui Ghedeon ce i-au
fæcut regelui.
25 Øi s-a întâmplat cæ regele
lamaniﬂilor le-a a jurat cæ poporul
sæu nu-i va ucide.
26 Øi, de asemenea, Limhi,
fiind fiul regelui, având împæræﬂia datæ în grija lui a de cætre
popor, s-a legat cu juræmânt
cætre regele lamaniﬂilor cum cæ
poporul sæu va trebui sæ-i plæteascæ tribut, anume jumætate
din toate avuﬂiile lor.
27 Øi s-a întâmplat cæ Limhi a
20a Mosia 17:13–19;
Alma 25:11.

început sæ întemeieze împæræﬂia
øi sæ stabileascæ pacea printre
poporul sæu.
28 Iar regele lamaniﬂilor a pus
gærzi de jur-împrejurul hotarelor ca sæ poatæ ﬂine în ﬂaræ poporul lui Limhi, ca sæ nu poatæ
fugi în pustiu; øi el i-a plætit
pe paznici din tributul pe care-l
primea de la nefiﬂi.
29 Øi acum, regele Limhi a
avut pace continuæ în ﬂara sa
timp de doi ani, iar lamaniﬂii
nu i-au hærﬂuit øi nici n-au încercat sæ-i distrugæ.
CAPITOLUL 20
Câteva fiice de-ale lamaniﬂilor sunt
ræpite de preoﬂii lui Noe—Lamaniﬂii
poartæ ræzboi împotriva lui Limhi øi
a poporului lui—Oøtile lamaniﬂilor
sunt respinse øi forﬂate sæ facæ pace.
Circa 145–123 î.H.
Acum, era un loc în Øemlon
unde fiicele lamaniﬂilor se adunau laolaltæ ca sæ cânte øi sæ
danseze øi sæ se veseleascæ.
2 Øi s-a întâmplat cæ într-o zi,
un numær mic dintre ele s-au
adunat laolaltæ ca sæ cânte øi sæ
danseze.
3 Øi acum, preoﬂii regelui Noe,
fiind ruøinaﬂi sæ se întoarcæ în
oraøul lui Nefi, da, øi, de asemenea, temându-se cæ poporul îi va
ucide, de aceea, nu au îndræznit
sæ se întoarcæ la nevestele øi
copiii lor.
4 Øi ræmânând în pustiu øi
descoperind pe fiicele lamaniﬂilor, ei s-au oprit øi le-au pândit;

25a Mosia 21:3.
26a Mosia 7:9.
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5 Øi atunci când erau numai
câteva dintre ele adunate ca sæ
danseze, ei au ieøit din ascunzætorile lor øi le-au luat øi le-au
dus în pustiu; da, pe douæzeci
øi patru dintre fiicele lamaniﬂilor
le-au luat ei în pustiu.
6 Øi s-a întâmplat cæ, atunci
când lamaniﬂii au aflat cæ fiicele
lor lipseau, ei au fost mânioøi
pe poporul lui Limhi, cæci ei
au crezut cæ poporul lui Limhi
fæcuse asta.
7 De aceea, ei au trimis oøtiri;
da, chiar øi regele însuøi a mers
în faﬂa poporului sæu; øi s-au dus
în ﬂara lui Nefi ca sæ distrugæ
poporul lui Limhi.
8 Øi acum, Limhi i-a descoperit
pe ei din turn; chiar øi pregætirile
lor de ræzboi le-au descoperit;
de aceea, el a adunat tot poporul
sæu laolaltæ øi s-au aøezat la
pândæ în câmpii øi în pæduri.
9 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când lamaniﬂii au venit, poporul
lui Limhi a început sæ nævæleascæ peste ei din locurile de
pândæ øi a început sæ-i ucidæ.
10 Øi s-a întâmplat cæ bætælia
a devenit foarte aprinsæ, cæci
ei s-au luptat cum se luptæ leii
pentru prada lor.
11 Øi s-a întâmplat cæ poporul
lui Limhi a început sæ-i împingæ
pe lamaniﬂi în faﬂa lor; øi totuøi ei
nu erau atât de numeroøi, nici
cât jumætate din lamaniﬂi. Dar
ei s-au a luptat pentru viaﬂa lor øi
pentru nevestele lor øi pentru
copiii lor; de aceea, ei s-au stræduit øi s-au luptat ca balaurii.
12 Øi s-a întâmplat cæ ei l-au
20 11a Alma 43:45.

gæsit pe regele lamaniﬂilor printre cei morﬂi; dar nu era încæ
mort, fiind rænit øi læsat pe
pæmânt, aøa græbitæ fusese fuga
poporului lui.
13 Øi ei l-au luat øi i-au legat
rænile øi l-au adus înaintea lui
Limhi øi au spus: Iatæ, aici este
regele lamaniﬂilor; el, fiind rænit,
a cæzut printre cei morﬂi øi ei
l-au pæræsit; øi iatæ, noi l-am
adus pe el în faﬂa ta; øi acum,
lasæ-ne sæ-l ucidem.
14 Dar Limhi le-a spus: Voi
nu-l veﬂi ucide pe el, ci aduceﬂi-l
aici pentru ca sæ-l pot vedea. Øi
ei l-au adus. Øi Limhi l-a spus:
Ce motiv ai tu sæ vii cu ræzboi
împotriva poporului meu?
Iatæ, poporul meu nu a încælcat
a
juræmântul pe care eu ﬂi l-am
fæcut ﬂie; de aceea, de ce ai
încælcat juræmântul pe care
tu l-ai fæcut poporului meu?
15 Øi acum regele a zis: Eu am
încælcat juræmântul pentru cæ
oamenii tæi au ræpit pe fiicele
poporului meu; de aceea, în
mânia mea, eu am fæcut ca poporul meu sæ se ridice cu ræzboi
împotriva poporului tæu.
16 Øi acum, Limhi nu auzise
nimic despre aceasta; de aceea,
el a zis: Eu voi cerceta poporul
meu øi oricine a fæcut lucrul
acesta va pieri. De aceea, el a
poruncit ca sæ se facæ o cercetare
în poporul sæu.
17 Acum, când a Ghedeon a
auzit aceste lucruri, el fiind cæpitanul regelui, a înaintat øi a
spus cætre rege: Eu mæ rog ﬂie sæ
te abﬂii øi sæ nu cercetezi acest

14a Mosia 19:25–26.

17a Mosia 19:4–8.
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popor øi sæ nu pui acest lucru
pe seama lor.
18 Cæci nu-ﬂi aduci tu aminte
de preoﬂii tatælui tæu, pe care
acest popor au cæutat sæ-i distrugæ? Øi nu sunt ei în pustiu?
Øi nu sunt ei aceia care le-au
ræpit pe fiicele lamaniﬂilor?
19 Øi acum iatæ, spune-i regelui
aceste lucruri pentru ca el sæ
spunæ poporului sæu sæ nu se
mai ræzboiascæ cu noi; cæci iatæ,
ei deja se pregætesc sæ se ridice
împotriva noastræ; øi iatæ, de
asemenea, noi suntem doar
puﬂini la numær.
20 Øi iatæ, ei vin cu oøtirile lor
numeroase; øi dacæ regele nu-i
potoleøte, atunci noi va trebui
sæ pierim.
21 Cæci nu sunt cuvintele lui
Abinadi a înfæptuite, pe care el
le-a profeﬂit împotriva noastræ — øi toate acestea pentru cæ
noi nu vrem sæ ascultæm de
cuvintele Domnului øi sæ ne
îndepærtæm de la nedreptæﬂile
noastre?
22 Øi acum, sæ-l potolim pe rege
øi sæ îndeplinim juræmântul pe
care noi i l-am fæcut; cæci este
mai bine sæ fim în sclavie, decât
sæ ne pierdem viaﬂa; de aceea,
sæ punem capæt la atâta værsare
de sânge.
23 Øi acum, Limhi i-a spus regelui toate aceste lucruri despre
tatæl sæu øi despre a preoﬂii care
au fugit în pustiu øi a dat vina
pe ei pentru ræpirea fiicelor lor.
24 Øi s-a întâmplat cæ regele
s-a potolit faﬂæ de poporul sæu;
øi le-a spus: Sæ mergem øi sæ
21a Mosia 12:1–8.
23a Mosia 19:21, 23.

întâlnim pe poporul meu, færæ
arme; øi cu juræmânt væ jur eu
vouæ cæ poporul meu nu va
ucide pe poporul tæu.
25 Øi s-a întâmplat cæ ei l-au
urmat pe rege øi s-au dus færæ
arme sæ-i întâlneascæ pe lamaniﬂi. Øi s-a întâmplat cæ ei i-au
întâlnit pe lamaniﬂi; iar regele
lamaniﬂilor s-a închinat adânc
în faﬂa lor øi a pledat în numele
poporului lui Limhi.
26 Øi atunci când lamaniﬂii
au væzut poporul lui Limhi, cæ
aceøtia erau færæ arme, le-a fost
a
milæ de ei øi s-au potolit øi s-au
întors împreunæ cu regele în
pace în ﬂara lor.
CAPITOLUL 21
Oamenii lui Limhi sunt atacaﬂi øi
învinøi de cætre lamaniﬂi — Oamenii lui Limhi îl întâlnesc pe Amon
øi sunt convertiﬂi — Ei îi povestesc
lui Amon despre cele douæzeci øi
patru de plæci ale iarediﬂilor. Circa
122–121 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ Limhi øi poporul lui s-au întors în oraøul
lui Nefi øi au început sæ locuiascæ în ﬂaræ iaræøi în pace.
2 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ
multe zile, lamaniﬂii au început
iaræøi sæ fie aﬂâﬂaﬂi în mânie
împotriva nefiﬂilor øi au început
sæ treacæ graniﬂele ﬂærii din
vecinætate.
3 Acum, ei nu îndræzneau sæ-i
ucidæ, din cauza juræmântului
pe care ei îl fæcuseræ lui Limhi;
dar i-au lovit peste a obraz øi au

26a gs Compasiune
(compætimire).

21 3a Mosia 12:2.
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fost duri cu ei; øi au început sæ
punæ b poveri grele pe spinærile
lor øi sæ-i mâne ca pe un mægar
prost —
4 Da, toate acestea s-au întâmplat pentru ca sæ poatæ fi împlinit cuvântul Domnului.
5 Øi acum, suferinﬂele nefiﬂilor
erau mari øi nu era nici o posibilitate ca ei sæ se elibereze din
mâinile lor, cæci lamaniﬂii îi
înconjuraseræ din toate pærﬂile.
6 Øi s-a întâmplat cæ poporul a
început sæ se plângæ regelui din
cauza suferinﬂelor lor; øi oamenii au început sæ doreascæ sæ
meargæ la luptæ împotriva lor.
Øi ei l-au mâhnit foarte mult pe
rege din cauza plângerilor lor;
de aceea, el le-a dat voie sæ facæ
aøa cum doreau.
7 Øi ei s-au adunat iaræøi laolaltæ øi øi-au pus armurile øi au
pornit împotriva lamaniﬂilor ca
sæ-i alunge afaræ din ﬂara lor.
8 Øi s-a întâmplat cæ lamaniﬂii
i-au învins øi i-au mânat înapoi
øi au ucis pe mulﬂi dintre ei.
9 Øi acum, a fost o mare a jale
øi plângere printre poporul lui
Limhi, væduva jelind dupæ bærbatul ei, fiul øi fiica dupæ tatæl
lor, iar fraﬂii dupæ fraﬂii lor.
10 Acum, erau foarte multe
væduve în ﬂaræ øi ele plângeau
foarte tare în fiecare zi, cæci o
mare fricæ de lamaniﬂi venise
asupra lor.
11 Øi s-a întâmplat cæ plânsul
lor færæ oprire le-a aﬂâﬂat mânia
celor care ræmæseseræ din poporul lui Limhi împotriva lama3 b Mosia 12:5.
9 a Mosia 12:4.
14a Mosia 29:20.

niﬂilor; øi s-au dus iaræøi la luptæ,
dar au fost iaræøi mânaﬂi înapoi,
suferind o mare pierdere.
12 Da, ei s-au dus din nou,
chiar øi a treia oaræ, øi au suferit
în acelaøi fel; iar cei care nu au
fost uciøi s-au întors iaræøi în
oraøul lui Nefi.
1 3 Ø i e i s-a u u m i l i t c h i a r
plecându-se în ﬂærânæ, supunându-se jugului sclaviei, supunându-se la lovituri øi sæ fie mânaﬂi
de colo-colo øi împoværaﬂi dupæ
dorinﬂa duømanilor lor.
14 Øi ei s-au a umilit chiar pânæ
în adâncurile umilinﬂei; øi L-au
implorat cu putere pe Dumnezeu; da, chiar ziua întreagæ L-au
implorat pe Dumnezeul lor ca El
sæ-i salveze din suferinﬂele lor.
15 Øi acum, Domnul a fost
a
încet în a le auzi strigætul, din
cauza nedreptæﬂilor lor; cu toate
acestea, Domnul a auzit strigætele lor øi a început sæ înmoaie
inimile lamaniﬂilor, aøa încât ei
au început sæ uøureze povara
lor; totuøi, Domnul nu a gæsit
potrivit sæ-i elibereze din sclavie.
16 Øi s-a întâmplat cæ ei au început sæ prospere treptat în ﬂaræ
øi au început sæ creascæ grâne
mai din abundenﬂæ, precum øi
turme øi cirezi, încât nu au
suferit de foame.
17 Acum, era un mare numær
de femei, mai multe decât erau
bærbaﬂi; de aceea, regele Limhi
a poruncit ca fiecare bærbat sæ
a
contribuie la îngrijirea b væduvelor øi a copiilor acestora pentru
ca ei sæ nu sufere de foame; øi

gs Umil, umilinﬂæ.
15a Prov. 15:29;
Mosia 11:23–25;

D&L 101:7–9.
17a Mosia 4:16, 26.
b gs Væduvæ.

Mosia 21:18–30
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au fæcut aceasta din cauza numærului mare al celor care au
fost uciøi.
18 Acum, poporul lui Limhi
a stat unit ca un singur trup,
atât de mult cât a fost posibil
øi øi-au asigurat grânele lor øi
turmele lor;
19 Iar regele însuøi nu risca sæ
iasæ în afara zidurilor oraøului,
decât dacæ lua cu el garda sa,
de teamæ ca nu cumva sæ cadæ
în mâinile lamaniﬂilor.
20 Øi el a fæcut ca poporul sæu
sæ pæzeascæ ﬂara zi øi noapte
pentru ca prin orice mijloace
sæ-i prindæ pe preoﬂii aceia care
fugiseræ în pustiu øi care ræpiseræ pe a fiicele lamaniﬂilor øi care
fæcuseræ ca o distrugere aøa de
mare sæ vinæ asupra lor.
21 Cæci ei doreau sæ-i prindæ
pe aceøtia ca sæ-i poatæ pedepsi;
cæci ei veniseræ în ﬂara lui Nefi
noaptea øi luaseræ cu ei grânele
lor øi multe din lucrurile lor
preﬂioase; de aceea, ei s-au pus
sæ-i aøtepte.
22 Øi s-a întâmplat cæ nu a mai
fost nici o tulburare între lamaniﬂi øi poporul lui Limhi, chiar
pânæ când aAmon øi fraﬂii sæi au
venit în ﬂaræ.
23 Iar regele, fiind în afara porﬂilor oraøului împreunæ cu garda
lui, l-a descoperit pe Amon øi
pe fraﬂii lui; øi crezând cæ erau
preoﬂi de-ai lui Noe, a ordonat
ca aceøtia sæ fie prinøi, legaﬂi øi
aruncaﬂi în a închisoare. Øi dacæ
ar fi fost preoﬂi de-ai lui Noe, el
ar fi pus ca ei sæ fie omorâﬂi.
20a Mosia 20:5.
22a Mosia 7:6–13.
23a Hel. 5:21.

24 Dar când a aflat cæ nu
erau, ci cæ ei erau fraﬂii sæi øi cæ
veniseræ din ﬂara lui Zarahemla,
el s-a umplut de o bucurie nespus de mare.
25 Acum, regele Limhi trimisese înainte de venirea lui Amon
un numær a mic de oameni ca sæ
b
caute ﬂara lui Zarahemla; dar
ei n-au putut s-o gæseascæ øi
s-au pierdut în pustiu.
26 Cu toate acestea, ei au gæsit
o ﬂaræ care fusese populatæ; da,
o ﬂaræ care era acoperitæ cu a oase
uscate; da, o ﬂaræ care fusese
populatæ øi care fusese distrusæ;
øi ei, presupunând cæ aceasta era
ﬂara lui Zarahemla, s-au întors în
ﬂara lui Nefi, ajungând la graniﬂele ﬂærii cu numai câteva zile
înainte de venirea lui Amon.
27 Øi au adus cu ei o cronicæ,
chiar o cronicæ a poporului ale
cæror oase le gæsiseræ; øi era
gravatæ pe plæci de metal.
28 Øi acum, Limhi era iaræøi
plin de bucurie aflând din gura
lui Amon cæ regele Mosia avea
un a dar de la Dumnezeu prin
care el putea tælmæci asemenea
inscripﬂii; da, øi Amon, de asemenea, s-a bucurat.
29 Øi totuøi Amon øi fraﬂii lui
erau plini de întristare pentru
cæ atât de mulﬂi din fraﬂii lor
fuseseræ uciøi;
30 Øi, de asemenea, pentru cæ
regele Noe øi preoﬂii lui fæcuseræ
ca poporul sæ facæ atât de multe
pæcate øi nedreptæﬂi împotriva
lui Dumnezeu; øi au mai jelit din
cauza a morﬂii lui Abinadi; øi, de

25a Mosia 8:7.
b Mosia 7:14.
26a Mosia 8:8.

28a Omni 1:20–22;
Mosia 28:11–16.
30a Mosia 17:12–20.
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asemenea, din cauza b plecærii lui
Alma øi a poporului care plecase
cu el, care formaseræ o bisericæ
a lui Dumnezeu prin tæria øi
puterea lui Dumnezeu øi prin
credinﬂæ în cuvintele care fuseseræ spuse de cætre Abinadi.
31 Da, ei au jelit plecarea lor
cæci ei nu øtiau încotro fugiseræ.
Acum, ei ar fi vrut bucuroøi sæ
se uneascæ cu ei, cæci ei înøiøi
intraseræ într-un legæmânt cu
Dumnezeu ca sæ-L slujeascæ øi
sæ-I ﬂinæ poruncile.
32 Øi acum, de la venirea lui
Amon, regele Limhi, de asemenea, a intrat într-un legæmânt cu
Dumnezeu, la fel ca øi mulﬂi din
poporul lui, ca sæ-L slujeascæ øi
sæ-I ﬂinæ poruncile.
33 Øi s-a întâmplat cæ regele
Limhi, precum øi mulﬂi din poporul lui voiau sæ fie botezaﬂi;
dar nu era nimeni în ﬂaræ care
sæ aibæ a autoritate de la Dumnezeu. Iar Amon a refuzat sæ facæ
lucrul acesta, considerând cæ era
un slujitor nevrednic.
34 De aceea, ei nu s-au unit la
acel timp într-o bisericæ, aøteptând Spiritul Domnului. Acum,
ei doreau sæ devinæ la fel ca øi
Alma øi fraﬂii lui, care fugiseræ
în pustiu.
35 Ei doreau sæ fie botezaﬂi ca
o mærturie øi o dovadæ cæ erau
dornici sæ-L slujeascæ pe Dumnezeu cu toatæ inima lor; cu
toate acestea, ei au prelungit
timpul; iar o relatare a botezului
lor va fi a datæ mai departe.
36 Øi acum, toatæ preocuparea
lui Amon øi a poporului lui,
30b Mosia 18:34–35.

precum øi a regelui Limhi øi a
poporului lui, era sæ se elibereze
din mâna lamaniﬂilor øi din
sclavie.
CAPITOLUL 22
Se fac planuri pentru ca poporul
sæ scape de sub sclavia lamaniﬂilor
— Lamaniﬂii sunt îmbætaﬂi — Poporul scapæ, se întoarce la Zarahemla øi devine supus regelui
Mosia. Circa 121–120 î.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ Amon
øi regele Limhi au început sæ se
sfætuiascæ cu poporul cum sæ se
elibereze din sclavie; øi chiar au
fæcut ca tot poporul sæ se adune
laolaltæ; øi aceasta au fæcut-o ca
sæ cunoascæ glasul poporului
despre aceastæ problemæ.
2 Øi s-a întâmplat cæ ei n-au
putut gæsi nici o cale sæ se elibereze din sclavie, decât sæ-øi ia
femeile øi copiii øi turmele øi
cirezile øi corturile øi sæ plece în
pustiu; cæci lamaniﬂii fiind atât
de numeroøi, era imposibil pentru poporul lui Limhi sæ se lupte
cu ei, gândindu-se sæ se elibereze din sclavie prin sabie.
3 Acum s-a întâmplat cæ Ghedeon s-a dus øi a stat înaintea
regelui øi i-a spus: Acum, o,
rege, tu pânæ acum ai ascultat de
cuvintele mele de multe ori când
noi am avut conflicte cu fraﬂii
noøtri, lamaniﬂii.
4 Øi acum, o, rege, dacæ tu nu
m-ai gæsit pe mine cæ sunt un
slujitor nevrednic sau dacæ tu
ai ascultat pânæ acum de

33a gs Autoritate.

35a Mosia 25:17–18.

Mosia 22:5–16
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cuvintele mele într-o oarecare
mæsuræ øi ele au fost de folos
pentru tine, chiar aøa, eu
doresc ca tu sæ asculﬂi cuvintele
mele la acest timp; øi voi fi
slujitorul tæu øi voi elibera
acest popor din sclavie.
5 Øi regele i-a dat lui voie sæ
vorbeascæ. Øi Ghedeon i-a spus:
6 Uitæ-te la trecætoarea din
spate, prin zidul din spate, în
partea din spatele oraøului. Lamaniﬂii sau gærzile lamaniﬂilor
sunt beﬂi noaptea; de aceea, sæ
dæm de veste cætre tot acest
popor, ca sæ-øi adune laolaltæ
turmele øi cirezile pentru ca sæ
le poatæ mâna în pustiu pe timp
de noapte.
7 Iar eu mæ voi duce, potrivit
poruncii tale øi voi plæti lamaniﬂilor ultimul tribut de vin øi
ei vor fi beﬂi; iar noi vom trece
prin trecætoarea secretæ de la
stânga taberei lor, atunci când
ei sunt beﬂi øi adormiﬂi.
8 Astfel, noi vom pleca în
pustiu împreunæ cu femeile
noastre øi cu copiii noøtri, cu
turmele noastre øi cu cirezile
noastre; iar noi vom cælætori în
jurul ﬂærii lui Øilom.
9 Øi s-a întâmplat cæ regele
a ascultat de cuvintele lui
Ghedeon.
10 Øi regele Limhi a fæcut ca
poporul sæu sæ-øi adune laolaltæ
turmele; øi a trimis tributul de
vin lamaniﬂilor; øi, de asemenea,
a trimis mai mult vin ca dar
cætre ei; øi au bæut færæ mæsuræ
din vinul pe care regele Limhi
l-a trimis pentru ei.
22 14a Mosia 8:5.

b Mosia 8:9.

11 Øi s-a întâmplat cæ oamenii
regelui Limhi a plecat pe timp
de noapte în pustiu cu turmele
lor øi cu cirezile lor; øi au
mers în jurul ﬂærii lui Øilom în
pustiu øi apoi au cotit drumul
lor cætre ﬂara lui Zarahemla,
fiind conduøi de cætre Amon øi
fraﬂii lui.
12 Øi ei îøi luaseræ cu ei tot
aurul lor øi argintul øi lucrurile
lor preﬂioase pe care le-au putut
cæra, precum øi proviziile lor,
în pustiu. Øi øi-au continuat
cælætoria.
13 Øi dupæ ce fuseseræ timp
de multe zile în pustiu, au
ajuns în ﬂara lui Zarahemla øi
s-au unit cu poporul lui Mosia
øi au devenit supuøii lui.
14 Øi s-a întâmplat cæ Mosia
i-a primit cu bucurie; øi, de asemenea, a primit a cronicile lor,
precum øi b cronicile care fuseseræ gæsite de cætre poporul lui
Limhi.
15 Øi acum, s-a întâmplat cæ
atunci când lamaniﬂii au descoperit cæ poporul lui Limhi plecase din ﬂaræ pe timp de noapte,
ei au trimis o armatæ în pustiu
ca sæ-i urmæreascæ;
16 Øi dupæ ce i-au urmærit
timp de douæ zile, nu au mai
putut sæ calce pe urmele lor; de
aceea, s-au rætæcit în pustiu.
O relatare a lui Alma øi a
poporului Domnului, care au
fost goniﬂi în pustiu de cætre
poporul regelui Noe.
Cuprinde capitolele 23 øi 24.
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Mosia 23:1–13
CAPITOLUL 23

Alma refuzæ sæ fie rege—El slujeøte ca mare preot — Domnul pedepseøte pe poporul Sæu, iar lamaniﬂii
cuceresc ﬂara lui Helam—Amulon,
conducætorul preoﬂilor pæcætoøi ai
regelui Noe, domneøte ca supus
al regelui lamaniﬂilor. Circa 145–
121 î.H.
Acum, Alma a fost avertizat de
cætre Domnul cæ oøtirile regelui
Noe vor nævæli asupra lor øi
a fæcut cunoscut aceasta cætre
poporul sæu, de aceea ei øi-au
adunat laolaltæ turmele lor øi
au luat din grânele lor øi au
plecat în pustiu înaintea oøtirilor regelui Noe.
2 Iar Domnul i-a întærit pe ei,
aøa încât oamenii regelui Noe nu
i-au putut birui ca sæ-i distrugæ.
3 Øi ei au fugit timp de opt zile
în pustiu.
4 Øi au ajuns la un ﬂinut, da,
øi anume un ﬂinut foarte frumos øi plæcut, un ﬂinut cu apæ
puræ.
5 Øi øi-au pus corturile øi au
început sæ cultive pæmântul øi
au început sæ ridice case; da,
ei au fost harnici øi au muncit
foarte mult.
6 Iar poporul era dornic ca
Alma sæ fie regele lor, cæci era
iubit de cætre poporul lui.
7 Dar el le-a spus: Iatæ, nu este
potrivit ca noi sæ avem un rege;
cæci aøa a zis Domnul: Voi a nu
trebuie sæ puneﬂi o fiinﬂæ mai
presus decât alta sau un om nu
23 7a Mosia 27:3–5.
9 a Prov. 16:12;
Mosia 11:1–15.

trebuie sæ se creadæ mai presus
de altul; de aceea, eu væ spun
vouæ, nu este potrivit ca voi sæ
aveﬂi un rege.
8 Cu toate acestea, dacæ ar
fi posibil ca voi întotdeauna sæ
aveﬂi oameni drepﬂi ca sæ fie
regii voøtri, atunci ar fi bine
pentru voi sæ aveﬂi un rege.
9 Dar aduceﬂi-væ aminte de
a
nedreptatea regelui Noe øi a
preoﬂilor lui; øi eu însumi am
fost b prins într-o cursæ øi am
fæcut multe lucruri care erau
odioase în ochii Domnului, ceea
ce m-a fæcut pe mine sæ mæ
pocæiesc cu durere;
10 Cu toate acestea, dupæ multe a suferinﬂe, Domnul mi-a auzit
strigætele øi a ræspuns rugæciunilor mele øi m-a fæcut pe mine
sæ fiu o unealtæ în mâinile Sale
ca sæ b aduc pe atât de mulﬂi
dintre voi la cunoaøterea adeværului Lui.
11 Cu toate acestea, eu nu mæ
fælesc cu asta, cæci sunt nevrednic sæ mæ fælesc.
12 Øi acum væ spun eu vouæ,
voi aﬂi fost oprimaﬂi de cætre
regele Noe øi aﬂi fost în sclavia
lui øi a preoﬂilor lui øi aﬂi fost
aduøi de ei în nedreptate; de
aceea aﬂi fost legaﬂi cu a legæturile
nedreptæﬂii.
13 Øi acum, cum voi aﬂi fost
eliberaﬂi de puterea lui Dumnezeu din aceste legæturi; da,
chiar afaræ din mâinile regelui
Noe øi ale poporului lui, precum øi din legæturile nedreptæﬂii; chiar aøa, eu doresc ca voi

b Mosia 17:1–4.
10a D&L 58:4.
b Mosia 18:35.

12a 2 Ne. 28:19–22.

Mosia 23:14–28
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sæ væ a ﬂineﬂi bine în aceastæ
b
libertate în care voi aﬂi fost
fæcuﬂi liberi øi sæ nu aveﬂi încredere în c nici un om ca sæ fie rege
peste voi.
14 Øi, de asemenea, sæ nu aveﬂi
încredere în nimeni sæ fie a învæﬂætorul vostru sau preotul vostru, decât dacæ el este un om al
lui Dumnezeu, cælcând pe cæile
Lui øi ﬂinând poruncile Lui.
15 Astfel a învæﬂat Alma pe
porul sæu, ca fiecare om sæ-l
a
iubeascæ pe vecinul sæu la fel ca
pe sine însuøi, pentru ca sæ nu
fie nici un b conflict printre ei.
16 Øi acum, Alma era preotul
lor cel a mare, el fiind întemeietorul bisericii lor.
17 Øi s-a întâmplat cæ nimeni
nu a cæpætat a autoritate sæ predice sau sæ-i înveﬂe, decât dacæ
era de la Dumnezeu. De aceea,
el a uns pe toﬂi preoﬂii øi pe toﬂi
învæﬂætorii lor; øi nimeni nu a
fost uns decât dacæ era un om
drept.
18 De aceea, ei au vegheat asupra poporului lor øi l-au a hrænit
cu lucruri care ﬂin de dreptate.
19 Øi s-a întâmplat cæ ei au
început sæ prospere nespus de
mult în ﬂaræ; øi ei au numit ﬂara
Helam.
20 Øi s-a întâmplat cæ ei s-au
înmulﬂit øi au prosperat foarte
mult în ﬂara Helamului; øi ei au
zidit un oraø, pe care l-au numit
oraøul Helamului.
13a Gal. 5:1.
b gs Liber, libertate.
c Mosia 29:13.
14a Mosia 18:18–22.
15a gs Dragoste.
b 3 Ne. 11:28–29.

21 Cu toate acestea, Domnul
gæseøte potrivit sæ a pedepseascæ
pe poporul Sæu; da, El a pus la
încercare b ræbdarea øi credinﬂa lor.
22 Cu toate acestea — oricine
îøi pune a nædejdea în El, acela va
fi b înælﬂat în ziua din urmæ. Da,
øi astfel a fost cu poporul acesta.
23 Cæci iatæ, væ voi aræta vouæ
cæ au fost aduøi în sclavie øi
nimeni nu putea sæ-i elibereze,
decât Domnul Dumnezeul lor,
da, chiar Dumnezeul lui Avraam,
Isaac øi Iacov.
24 Øi s-a întâmplat cæ El i-a
eliberat øi øi-a manifestat cætre
ei puterea Lui mæreaﬂæ; øi mare
a fost bucuria lor.
25 Cæci iatæ, s-a întâmplat cæ în
timp ce ei erau în ﬂara Helamului, da, în oraøul Helamului, în
timp ce cultivau pæmântul ﬂærii
de jur-împrejur, iatæ, o oøtire a
lamaniﬂilor era la graniﬂele ﬂærii.
26 Acum, s-a întâmplat cæ fraﬂii
lui Alma au fugit de pe câmpurile lor øi s-au adunat laolaltæ
în oraøul Helamului; øi ei erau
foarte înfricoøaﬂi din cauza
apariﬂiei lamaniﬂilor.
27 Dar Alma s-a dus la ei øi a
stat printre ei øi i-a îndemnat sæ
nu fie înfricoøaﬂi, ci sæ-øi aducæ
aminte de Domnul Dumnezeul
lor øi cæ El îi va elibera.
28 De aceea, øi-au alungat frica
øi au început sæ-L implore pe
Domnul, ca El sæ înmoaie inimile lamaniﬂilor, ca sæ-i cruﬂe

16a Mosia 26:7.
17a gs Autoritate;
Preoﬂie.
18a 1 Tim. 4:6.
21a Hel. 12:3;
D&L 98:21.

gs (a) Mustra,
mustrare.
b gs Ræbdare.
22a gs (a) se Încrede.
b 1 Ne. 13:37.
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pe ei øi pe nevestele lor øi pe
copiii lor.
29 Øi s-a întâmplat cæ Domnul
a înmuiat inimile lamaniﬂilor.
Iar Alma øi fraﬂii sæi s-au dus øi
s-au predat singuri în mâinile
lor; iar lamaniﬂii au pus stæpânire pe ﬂara Helamului.
30 Acum, oøtirile lamaniﬂilor
care se duseseræ dupæ oamenii
regelui Limhi se rætæciseræ în
pustiu timp de multe zile.
31 Øi iatæ, ei i-au gæsit pe preoﬂii
aceia ai regelui Noe într-un loc
pe care ei îl numeau Amulon;
iar ei au început sæ stæpâneascæ
ﬂara Amulonului øi au început
sæ cultive pæmântul.
32 Acum, numele conducætorului acestor preoﬂi era Amulon.
33 Øi s-a întâmplat cæ Amulon
a pledat în faﬂa lamaniﬂilor;
øi, de asemenea, a trimis pe nevestele lor, care erau a fiicele
lamaniﬂilor, ca sæ pledeze în faﬂa
fraﬂilor lor pentru ca aceøtia sæ
nu-i nimiceascæ pe bærbaﬂii lor.
34 Øi lamaniﬂilor le-a fost a milæ
de Amulon øi de fraﬂii lui øi
nu i-au nimicit datoritæ nevestelor lor.
35 Øi Amulon øi fraﬂii lui s-au
unit cu lamaniﬂii øi au cælætorit
în pustiu în cæutarea ﬂærii lui
Nefi, când au descoperit ﬂara
Helamului, care era stæpânitæ
de Alma øi de fraﬂii lui.
36 Øi s-a întâmplat cæ lamaniﬂii le-au fægæduit lui Alma øi
fraﬂilor lui cæ, dacæ ei le-ar aræta
lor calea care ducea la ﬂara
lui Nefi, atunci le-ar da viaﬂa øi
libertatea.
33a Mosia 20:3–5.
34a gs Compasiune

37 Dar dupæ ce Alma le-a arætat
drumul care ducea la ﬂara lui
Nefi, lamaniﬂii n-au vrut sæ-øi
pæstreze fægæduiala; ci au pus
a
gærzi de jur-împrejurul ﬂærii
Helamului, peste Alma øi fraﬂii
lui.
38 Iar cei ræmaøi dintre ei s-au
dus în ﬂara lui Nefi; øi o parte
dintre ei s-au întors în ﬂara
Helamului øi, de asemenea, au
adus cu ei nevestele øi copiii gærzilor care fuseseræ læsate în ﬂaræ.
39 Iar regele lamaniﬂilor i-a dat
voie lui Amulon sæ fie rege
øi conducætor peste poporul
sæu, care era în ﬂara Helamului;
cu toate acestea, el trebuia sæ
nu aibæ nici o putere sæ facæ
ceva împotriva voinﬂei regelui
lamaniﬂilor.
CAPITOLUL 24
Amulon îl persecutæ pe Alma øi pe
poporul lui — Ei sunt condamnaﬂi
la moarte dacæ se roagæ — Domnul
face ca poverile lor sæ paræ uøoare
— El îi salveazæ din sclavie øi ei se
întorc la Zarahemla. Circa 145–
120 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ Amulon a
dobândit trecere în ochii regelui
lamaniﬂilor; de aceea, regele
lamaniﬂilor a aprobat ca el øi
fraﬂii lui sæ fie numiﬂi învæﬂætori
peste poporul sæu, da, chiar
peste poporul care era în ﬂara
lui Øemlon, în ﬂara lui Øilom øi
în ﬂara lui Amulon.
2 Cæci lamaniﬂii puseseræ
stæpânire pe toate aceste ﬂæri; de

(compætimire).
37a Mosia 24:8–15.
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aceea, regele lamaniﬂilor a numit
regi peste toate aceste ﬂæri.
3 Øi acum, numele regelui
lamaniﬂilor era Laman, el fiind
numit dupæ numele tatælui sæu;
øi de aceea, el era numit regele
Laman. Øi el era rege peste un
popor numeros.
4 Øi el a numit învæﬂætori dintre
fraﬂii lui Amulon, în fiecare
ﬂinut care era stæpânit de poporul sæu; øi astfel, limba lui
Nefi a început sæ fie învæﬂatæ de
cætre tot poporul lamaniﬂilor.
5 Øi erau oameni prietenoøi
unul cu altul; cu toate acestea,
ei nu-L cunoøteau pe Dumnezeu; øi nici fraﬂii lui Amulon
nu i-au învæﬂat nimic despre
Domnul Dumnezeul lor, nici despre legea lui Moise; nici nu i-au
învæﬂat cuvintele lui Abinadi.
6 Dar i-au învæﬂat cæ trebuia sæ
pæstreze cronica lor øi cæ puteau
sæ scrie unul altuia.
7 Øi astfel lamaniﬂii au început
sæ se îmbogæﬂeascæ øi au început
sæ facæ comerﬂ unul cu altul øi au
devenit importanﬂi øi au început
sæ fie un popor dibaci øi înﬂelept,
cu înﬂelepciune lumeascæ, dibaci
în tot felul de ticæloøii øi hoﬂii,
dar nu cu propriii lor fraﬂi.
8 Øi acum, s-a întâmplat cæ
Amulon a început sæ-øi exercite
a
autoritatea asupra lui Alma
øi a fraﬂilor lui øi a început
sæ-l persecute øi sæ facæ aøa ca
øi copiii lui sæ-i persecute pe
copiii lor.
9 Cæci Amulon îl cunoøtea pe
Alma, cæ el era a unul din preoﬂii
regelui øi cæ el era acela care
24 8a D&L 121:39.
9 a Mosia 17:1–4; 23:9.

credea în cuvintele lui Abinadi
øi care fusese alungat din prezenﬂa regelui; øi de aceea, el era
mânios pe el; cæci el era supus
regelui Laman øi totuøi avea
autoritate asupra lor øi-i punea
la b muncæ øi punea supraveghetori asupra lor.
10 Øi s-a întâmplat cæ suferinﬂele lor erau aøa de mari, încât
ei au început sæ-L implore cu
putere pe Dumnezeu.
11 Iar Amulon le-a poruncit
sæ-øi opreascæ strigætele; øi a pus
gærzi peste ei ca sæ-i pæzeascæ,
pentru ca oricine care va fi
gæsit rugându-se la Dumnezeu
sæ fie omorât.
12 Iar Alma øi oamenii sæi
nu øi-au ridicat glasurile cætre
Domnul Dumnezeul lor, dar
øi-au a descærcat inimile cætre El;
iar El a cunoscut gândurile
inimilor lor.
13 Øi s-a întâmplat cæ glasul
Domnului a venit cætre ei în
suferinﬂele lor, zicând: Ridicaﬂi-væ capul øi fiﬂi mângâiaﬂi,
cæci Eu cunosc legæmântul pe
care voi l-aﬂi fæcut cu Mine; øi
Eu voi face un legæmânt cu
poporul Meu øi îl voi elibera pe
el din sclavie.
14 Øi Eu, de asemenea, voi
uøura poverile care sunt puse
pe umerii voøtri pentru ca nici
mæcar sæ nu le simﬂiﬂi pe spinærile voastre, chiar când sunteﬂi
în sclavie; øi aceasta o voi face
Eu pentru ca voi sæ fiﬂi a martori
pentru Mine de acum încolo øi
pentru ca voi sæ øtiﬂi cu siguranﬂæ cæ Eu, Domnul Dumnezeu,

b Mosia 21:3–6.
12a gs Rugæciune.

14a gs Martor.

227

Mosia 24:15–25:2

vizitez poporul Meu în b suferinﬂele lui.
15 Øi acum, s-a întâmplat cæ
poverile care erau puse asupra
lui Alma øi a fraﬂilor lui s-au
fæcut uøoare; da, Domnul i-a
a
întærit pe ei pentru ca sæ-øi
poatæ purta b poverile cu uøurinﬂæ, iar ei s-au supus cu bucurie
øi cu c ræbdare voinﬂei Domnului.
16 Øi s-a întâmplat cæ atât de
mare era credinﬂa lor øi ræbdarea
lor, încât glasul Domnului a
venit iaræøi cætre ei, zicând: Fiﬂi
mângâiaﬂi, cæci mâine Eu væ
voi elibera din sclavie.
17 Øi El a spus cætre Alma: Tu
vei merge înaintea poporului
acesta, iar Eu voi merge cu tine
øi voi elibera acest popor din
a
sclavie.
18 Acum s-a întâmplat cæ Alma
øi poporul sæu øi-au adunat
într-o noapte turmele laolaltæ,
precum øi grânele; da, chiar
toatæ noaptea øi-au adunat ei
turmele laolaltæ.
19 Øi dimineaﬂa, Domnul a
fæcut ca un somn a greu sæ vinæ
peste lamaniﬂi, da, øi toﬂi supraveghetorii lor erau într-un somn
adânc.
20 Iar Alma øi poporul sæu au
plecat în pustiu; øi, dupæ ce ei au
cælætorit toatæ ziua, ei øi-au pus
corturile într-o vale; øi au numit
valea aceasta Alma, pentru cæ
el i-a condus pe ei în pustiu.
21 Da, øi în valea lui Alma
øi-au reværsat ei a mulﬂumirile
lor cætre Dumnezeu, fiindcæ El
a fost milos cu ei øi le-a uøurat
14b gs Adversitate.
15a Mat. 11:28–30.
b Alma 31:38; 33:23.

poverile øi i-a eliberat din sclavie; cæci ei au fost în sclavie øi
nimeni nu putea sæ-i salveze
decât Domnul Dumnezeul lor.
22 Øi i-au dat mulﬂumiri lui
Dumnezeu, da, toﬂi bærbaﬂii øi
toate femeile lor øi toﬂi copiii
lor care puteau vorbi øi-au ridicat glasurile, læudându-L pe
Dumnezeul lor.
23 Øi acum, Domnul a spus
cætre Alma: Græbeøte-te øi pleacæ,
tu øi poporul tæu, din aceastæ
ﬂaræ, cæci lamaniﬂii s-au trezit øi
væ urmæresc; de aceea, plecaﬂi
din aceastæ ﬂaræ, iar Eu îi voi
opri pe lamaniﬂi în valea aceasta pentru ca ei sæ nu se ducæ
mai departe sæ urmæreascæ acest
popor.
24 Øi s-a întâmplat cæ ei au
plecat din vale øi au pornit în
cælætorie în pustiu.
25 Øi dupæ ce au fost în pustiu
douæsprezece zile, ei au ajuns
în ﬂara lui Zarahemla; iar regele
Mosia i-a primit cu bucurie.
CAPITOLUL 25
Urmaøii lui Mulec din Zarahemla
devin nefiﬂi — Ei învaﬂæ de la popoarele lui Alma øi Zenif — Alma
îl boteazæ pe Limhi øi pe toﬂi oamenii lui — Mosia îl împuterniceøte
pe Alma sæ organizeze Biserica lui
Dumnezeu. Circa 120 î.H.
Øi acum, regele Mosia a fæcut ca
tot poporul sæ se adune laolaltæ.
2 Acum, nu erau aøa de mulﬂi
copii de-ai lui Nefi sau atât de

c D&L 54:10.
gs Ræbdare.
17a gs Robie.

19a 1 Sam. 26:12.
21a gs Recunoscætor,
recunoøtinﬂæ.
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mulﬂi dintre descendenﬂii lui
Nefi cum era a poporul lui Zarahemla, care era un urmaø al lui
b
Mulec, øi cei care au venit cu el
în pustiu.
3 Iar poporul lui Nefi øi poporul lui Zarahemla nu erau la
fel de numeroøi ca lamaniﬂii;
da, nu erau nici jumætate cât ei.
4 Øi acum, tot poporul lui Nefi
era adunat laolaltæ øi, de asemenea, tot poporul lui Zarahemla;
øi ei erau adunaﬂi în douæ cete.
5 Øi s-a întâmplat cæ Mosia a
citit øi a fæcut ca sæ fie citite
cronicile lui Zenif cætre poporul
sæu; da, el a citit cronicile poporului lui Zenif din timpul
când ei au pæræsit ﬂara lui Zarahemla pânæ când s-au întors.
6 Øi el, de asemenea, a citit
relatarea lui Alma øi a fraﬂilor
lui øi toate suferinﬂele lor, din
timpul când ei au pæræsit ﬂara
lui Zarahemla pânæ când s-au
reîntors.
7 Øi acum, când Mosia a terminat de citit cronicile, oamenii
lui care træiau în ﬂaræ au fost
cuprinøi de mirare øi uimire.
8 Cæci ei nu øtiau ce sæ creadæ;
cæci atunci când ei i-au væzut
pe cei care fuseseræ a eliberaﬂi
din sclavie, au fost umpluﬂi de
o mare bucurie.
9 Øi iaræøi, când ei s-au gândit
la fraﬂii lor care fuseseræ uciøi
de lamaniﬂi, ei s-au umplut de
durere øi chiar au værsat multe
lacrimi de durere.
10 Øi iaræøi, când ei s-au gândit
la bunætatea færæ întârziere a lui
25 2a Omni 1:13–19.
b Hel. 6:10.
gs Mulek.

Dumnezeu øi la puterea Lui în
a-i elibera pe Alma øi pe fraﬂii
lui din mâinile lamaniﬂilor øi
din sclavie, ei øi-au ridicat
glasurile øi i-au dat mulﬂumiri
lui Dumnezeu.
11 Øi iaræøi, atunci când s-au
gândit la lamaniﬂi, care erau
fraﬂii lor, la starea lor pæcætoasæ
øi murdaræ, s-au umplut de
a
durere øi de teamæ pentru
bunæstarea b sufletelor lor.
12 Øi s-a întâmplat cæ cei care
erau fiii lui Amulon øi ai fraﬂilor
lui, care luaseræ de neveste
pe fiicele lamaniﬂilor, erau nemulﬂumiﬂi de purtarea taﬂilor
lor øi nu voiau sæ mai fie numiﬂi
dupæ numele taﬂilor lor, de
aceea ei øi-au luat numele lui
Nefi pentru ca sæ poatæ fi numiﬂi
copiii lui Nefi øi sæ fie numæraﬂi
printre cei care se numeau nefiﬂi.
13 Øi acum, toﬂi oamenii lui
Zarahemla erau a numiﬂi nefiﬂi
øi aceasta pentru cæ împæræﬂia
nu fusese datæ nimænui, decât
celor care erau urmaøii lui Nefi.
14 Øi acum, s-a întâmplat cæ
atunci când Mosia a terminat
de vorbit øi de citit cætre popor,
el a dorit ca øi Alma sæ vorbeascæ poporului.
15 Øi Alma a vorbit cætre ei
atunci când erau adunaﬂi laolaltæ în cete mari; øi el s-a dus
de la o ceatæ la alta, predicând
poporului pocæinﬂæ øi credinﬂæ
în Domnul.
16 Øi a îndemnat poporul lui
Limhi øi pe cel al fraﬂilor lui, pe
toﬂi cei care fuseseræ eliberaﬂi

8 a Mosia 22:11–13.
11a Mosia 28:3–4;
Alma 13:27.

b gs Suflet—Valoarea
sufletelor.
13a Omni 1:19.
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din sclavie, ca ei sæ-øi aducæ
aminte cæ Domnul a fost Cel
care i-a eliberat pe ei.
17 Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce
Alma a învæﬂat poporul multe
lucruri øi a terminat de cuvântat
cætre ei, regele Limhi a dorit sæ
fie botezat; øi toﬂi oamenii lui au
dorit, de asemenea, ca øi ei sæ fie
botezaﬂi.
18 De aceea, Alma s-a dus în
apæ øi i-a a botezat; i-a botezat
în acelaøi fel cum i-a botezat
pe fraﬂii sæi în b apa Mormonului; da, øi cei pe care i-a botezat
au aparﬂinut de Biserica lui
Dumnezeu; øi aceasta datoritæ
credinﬂei lor în cuvintele lui
Alma.
19 Øi s-a întâmplat cæ regele
Mosia l-a împuternicit pe Alma
sæ întemeieze biserici peste tot
în ﬂara lui Zarahemla; øi i-a dat
lui a puterea sæ rânduiascæ preoﬂi
øi învæﬂætori în fiecare bisericæ.
20 Acum, lucrul acesta a fost
fæcut pentru cæ erau atât de
mulﬂi oameni, încât ei nu puteau
fi guvernaﬂi de un singur învæﬂætor; øi nici nu puteau sæ audæ
cuvântul lui Dumnezeu într-o
singuræ adunare;
21 De aceea, ei s-au adunat
laolaltæ în diferite grupuri care
se numeau biserici; fiecare bisericæ având preoﬂii ei øi învæﬂætorii ei, iar fiecare preot predica
aøa cum i s-a transmis din gura
lui Alma.
22 Øi astfel, cu toate cæ erau
mai multe biserici, ei totuøi erau
o singuræ a Bisericæ, da, chiar
18a Mosia 21:35.
b Mosia 18:8–17.
19a gs Preoﬂie.

Biserica lui Dumnezeu; cæci în
toate bisericile nu se predica
nimic altceva decât pocæinﬂæ øi
credinﬂæ în Dumnezeu.
23 Øi acum, erau øapte biserici
în ﬂara lui Zarahemla. Øi s-a întâmplat cæ aceia care voiau sæ ia
asupra lor a numele lui Hristos
sau al lui Dumnezeu s-au unit
cu bisericile lui Dumnezeu;
24 Øi ei s-au numit a poporul
lui Dumnezeu. Iar Domnul øi-a
reværsat Spiritul Sæu asupra lor,
iar ei au fost binecuvântaﬂi øi
au prosperat în ﬂaræ.
CAPITOLUL 26
Mulﬂi membri ai Bisericii sunt
conduøi în pæcat de cætre necredincioøi — Lui Alma i se fægæduieøte
viaﬂæ veønicæ—Cei care se pocæiesc
øi se boteazæ câøtigæ iertare—Membrii pæcætoøi ai Bisericii care se
pocæiesc øi se spovedesc lui Alma
øi Domnului vor fi iertaﬂi; altfel, ei
nu vor face parte dintre oamenii
Bisericii. Circa 120–100 î.H.
Acum, s-a întâmplat cæ erau
mulﬂi din generaﬂia care se ridica, øi care nu puteau înﬂelege
cuvintele regelui Beniamin, ei
fiind copii mici atunci când el
a vorbit cætre poporul sæu; øi ei
nu au crezut în tradiﬂiile stræmoøilor lor.
2 Ei nu credeau ceea ce fusese
spus despre învierea morﬂilor,
nici nu credeau despre venirea
lui Hristos.
3 Øi acum, din cauza necredin-

22a Mosia 18:17.
23a gs Isus Hristos—A
lua numele lui Isus

Hristos asupra
noastræ.
24a gs Legæmânt.

Mosia 26:4–17

230

ﬂei lor, ei nu puteau a înﬂelege
cuvântul lui Dumnezeu; iar inimile lor erau împietrite.
4 Øi ei nu voiau sæ fie botezaﬂi;
øi nici nu voiau sæ se uneascæ
cu Biserica. Øi ei erau un popor
separat în ceea ce priveøte credinﬂa lor; øi au ræmas aøa pentru
totdeauna, chiar în starea lor
a
carnalæ øi pæcætoasæ; cæci ei nu
voiau sæ-L cheme pe Domnul
Dumnezeul lor.
5 Øi acum, în domnia lui Mosia,
ei nu erau nici cât jumætate
din poporul lui Dumnezeu;
dar din cauza a neînﬂelegerilor
dintre fraﬂi, ei au devenit mai
numeroøi.
6 Cæci s-a întâmplat cæ ei,
cu vorbele lor linguøitoare, au
înøelat pe mulﬂi dintre cei care
erau în Bisericæ øi i-au fæcut pe
aceøtia sæ facæ multe pæcate;
de aceea, a fost potrivit ca cei
care au fæcut pæcate, care erau
în Bisericæ, sæ fie a pedepsiﬂi de
cætre Bisericæ.
7 Øi s-a întâmplat cæ ei au fost
aduøi în faﬂa preoﬂilor øi daﬂi pe
mâna preoﬂilor de cætre învæﬂætori; iar preoﬂii i-au adus în faﬂa
lui Alma, care era a marele preot.
8 Acum, regele Mosia îi dæduse lui Alma autoritate peste
Bisericæ.
9 Øi s-a întâmplat cæ Alma nu
øtia despre ei; dar erau mulﬂi
martori împotriva lor; da, poporul s-a ridicat øi a depus mærturie despre nedreptatea lor
din abundenﬂæ.
26 3a gs Înﬂelegere.
4 a gs Omul firesc.
5 a gs Apostazie;
Disputæ.

10 Acum, asemenea lucruri
nu se mai întâmplaseræ înainte
în Bisericæ; de aceea, Alma a
fost tulburat în spiritul sæu øi
a fæcut ca ei sæ fie aduøi în faﬂa
regelui.
11 Øi el a spus cætre rege: Iatæ,
aici sunt mulﬂi pe care noi i-am
adus în faﬂa ta, care sunt acuzaﬂi
de cætre fraﬂii lor; da, øi ei au
fost gæsiﬂi fæcând tot felul de
nedreptæﬂi. Øi ei nu se pocæiesc
de pæcatele lor; de aceea, noi
i-am adus în faﬂa ta pentru ca tu
sæ-i judeci dupæ crimele lor.
12 Dar regele Mosia a spus
cætre Alma: Iatæ, eu nu-i judec;
de aceea, eu îi a dau pe mâna ta
ca sæ fie judecaﬂi.
13 Øi acum, spiritul lui Alma
iaræøi a fost tulburat; øi el s-a dus
øi L-a întrebat pe Domnul, ce
trebuia sæ facæ în aceastæ problemæ, cæci se temea sæ nu facæ
ræu în faﬂa lui Dumnezeu.
14 Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce
øi-a reværsat întregul suflet lui
Dumnezeu, glasul Domnului a
venit cætre el, zicând:
15 Binecuvântat eøti tu, Alma,
øi binecuvântaﬂi sunt cei care
au fost botezaﬂi în a apele Mormonului. Tu eøti binecuvântat
datoritæ b credinﬂei tale deosebit
de mari, fie øi numai în cuvintele
slujitorului Meu, Abinadi.
16 Øi binecuvântaﬂi sunt ei
datoritæ credinﬂei lor deosebit
de mari, fie øi numai în cuvintele
pe care tu le-ai vorbit cætre ei.
17 Øi binecuvântat eøti tu

6 a Alma 5:57–58; 6:3.
gs (a) Avertiza,
avertizare.
7 a Mosia 29:42.

12a D&L 42:78–93.
15a Mosia 18:30.
b Mosia 17:2.
gs Credinﬂæ.
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pentru cæ ai întemeiat o a bisericæ
în acest popor; iar el va fi
întemeiat øi va fi poporul Meu.
18 Da, binecuvântat este acest
popor care vrea sæ poarte
a
numele Meu; cæci în numele
Meu vor fi ei chemaﬂi; øi ei sunt
ai Mei.
19 Øi pentru cæ tu M-ai întrebat
pe Mine în legæturæ cu pæcætoøii,
tu eøti binecuvântat.
20 Tu eøti slujitorul Meu; iar Eu
fac un legæmânt cu tine ca tu sæ
ai viaﬂæ a veønicæ; øi tu Mæ vei
sluji pe Mine øi vei merge înainte în numele Meu øi vei aduna
laolaltæ oile Mele.
21 Iar acela care va auzi glasul
Meu va fi a oaia Mea; øi pe el îl
veﬂi primi voi în bisericæ øi pe el
Eu, de asemenea, îl voi primi.
22 Cæci iatæ, aceasta este Biserica Mea; oricine este a botezat,
va fi botezat pentru pocæinﬂæ.
Øi cel pe care tu îl primeøti va
crede în numele Meu; øi pe el
îl voi b ierta Eu din plin.
23 Cæci Eu sunt Acela care
a
iau asupra Mea pæcatele lumii;
cæci Eu sunt Acela care i-am
b
creat pe ei; øi Eu sunt Acela
care-i dau celui care crede
pânæ la sfârøit un loc la dreapta
Mea.
24 Cæci iatæ, în numele Meu
17a Mosia 25:19–24.
18a Mosia 1:11; 5:8.
gs Isus Hristos—A
lua numele lui Isus
Hristos asupra
noastræ.
20a gs (cei) Aleøi;
Alegere; Viaﬂæ
veønicæ.
21a gs Pæstorul cel bun.
22a 2 Ne. 9:23.
gs Botez, (a) boteza.

sunt ei chemaﬂi; øi dacæ ei Mæ
cunosc pe Mine, ei vor merge
înainte øi vor avea un loc pentru
veønicie la dreapta Mea.
25 Øi se va întâmpla cæ atunci
când cea de a a doua trâmbiﬂæ
va suna, atunci cei care nu m-au
b
cunoscut pe Mine niciodatæ vor
merge înainte øi vor sta în faﬂa
Mea.
26 Øi atunci vor øti ei cæ Eu
sunt Domnul Dumnezeul lor, cæ
Eu sunt Mântuitorul lor; dar ei
nu vor fi mântuiﬂi.
27 Øi apoi Eu le voi mærturisi
cæ Eu niciodatæ nu i-am a cunoscut; øi ei se vor b duce într-un
foc c nepieritor, pregætit pentru
diavol øi îngerii lui.
28 De aceea, îﬂi spun Eu ﬂie cæ
acela care nu va a auzi glasul
Meu, pe acela voi nu trebuie
sæ-l primiﬂi în Biserica Mea,
cæci pe el nu-l voi primi Eu în
ultima zi.
29 De aceea, îﬂi spun Eu ﬂie,
Du-te; øi oricine greøeøte împotriva Mea, sæ-l a judeci b dupæ
pæcatele pe care el le-a fæptuit;
øi dacæ el îøi c mærturiseøte pæcatele în faﬂa ta øi a Mea øi se
d
pocæieøte cu sinceritatea inimii
sale, pe acela tu îl vei e ierta øi
Eu îl voi ierta, de asemenea.
30 Da, øi dupæ cât de a des
a

b gs (a) Ierta; Iertarea
pæcatelor.
23a gs Mântuitor.
b gs (a) Crea, creaﬂie.
24a Ioan 17:3.
25a D&L 88:99, 109.
b D&L 76:81–86.
27a Mat. 7:21–23.
b Luca 13:27.
c D&L 76:43–44.
28a 2 Ne. 9:31;
D&L 1:14.

29a gs (a) Judeca,
judecatæ.
b gs Ræspunzætor,
(a fi) ræspunzætor.
c 3 Ne. 1:25.
gs Mærturisire,
(a) mærturisi.
d gs Pocæinﬂæ,
(a) se pocæi.
e gs (a) Ierta.
30a Moro. 6:8.

Mosia 26:31–27:1
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se b pocæieøte poporul Meu, tot
aøa îi voi ierta Eu greøelile faﬂæ
de Mine.
31 Øi voi, de asemenea, veﬂi
a
ierta unul altuia greøelile voastre; cæci adeværat îﬂi spun Eu
ﬂie, cel care nu iartæ greøelile
vecinului sæu, atunci când
acesta spune cæ se pocæieøte,
acela s-a condamnat pe sine.
32 Acum îﬂi spun Eu ﬂie: Du-te;
øi cel care nu se pocæieøte de
pæcatele sale, acela nu va fi
numærat printre oamenii Mei; øi
aøa va fi de-acum încolo.
33 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Alma a auzit aceste cuvinte, le-a scris pentru ca sæ le poatæ
avea øi ca sæ poatæ sæ judece
poporul acelei biserici dupæ
poruncile lui Dumnezeu.
34 Øi s-a întâmplat cæ Alma s-a
dus øi i-a judecat pe aceia care
fuseseræ duøi în nedreptate,
dupæ cuvântul Domnului.
35 Øi aceia care s-au pocæit de
pæcatele lor øi le-au a mærturisit,
pe aceia el i-a numærat printre
oamenii Bisericii;
36 Øi cei care nu voiau sæ-øi
spovedeascæ pæcatele øi sæ se
pocæiascæ de nedreptatea lor,
aceia nu au fost numæraﬂi printre oamenii bisericii, iar numele
lor au fost a øterse.
37 Øi s-a întâmplat cæ Alma a
condus toate treburile Bisericii;
øi ei au început iaræøi sæ aibæ
pace øi sæ prospere foarte mult
în treburile Bisericii, pæøind cu
30b Ezec. 33:11, 15–16;
Fapte 3:19–20;
Mosia 29:19–20.
31a 3 Ne. 13:14–15;
D&L 64:9–10.

grijæ în faﬂa lui Dumnezeu, primindu-i pe mulﬂi øi botezându-i
pe mulﬂi.
38 Øi acum, toate aceste lucruri
le-au fæcut Alma øi ajutoarele
sale care conduceau Biserica,
mergând cu toatæ sârguinﬂa, învæﬂând cuvântul lui Dumnezeu
în toate lucrurile, ræbdând tot
felul de suferinﬂe, fiind persecutaﬂi de cætre toﬂi cei care nu
fæceau parte din Biserica lui
Dumnezeu.
39 Øi ei i-au mustrat pe fraﬂii
lor; øi ei, de asemenea, erau
a
mustraﬂi fiecare dintre ei de
cætre cuvântul lui Dumnezeu,
dupæ pæcatele sale sau dupæ
pæcatele pe care le-au fæptuit,
lor poruncindu-li-se de cætre
Dumnezeu sæ se b roage færæ încetare øi sæ dea c mulﬂumiri în
toate cele.
CAPITOLUL 27
Mosia interzice persecuﬂiile øi impune egalitatea — Alma cel Tânær
øi cei patru fii ai lui Mosia cautæ
sæ distrugæ Biserica — Un înger
apare øi le porunceøte sæ înceteze
lucrul lor cel ræu—Alma amuﬂeøte
— Toatæ omenirea trebuie sæ se
nascæ din nou pentru ca sæ câøtige
Salvarea — Alma øi fiii lui Mosia
anunﬂæ veøti de bucurie. Circa
100–92 î.H.
Øi acum, s-a întâmplat cæ persecuﬂiilela care era supusæ biserica

35a gs Mærturisire,
(a) mærturisi.
36a Ex. 32:33; Alma 1:24.
gs Cartea vieﬂii;
Excomunicare.

39a gs (a) Avertiza,
avertizare.
b 2 Ne. 32:8–9.
c gs Recunoscætor,
recunoøtinﬂæ.
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Mosia 27:2–11

de cætre necredincioøi au devenit aøa de mari, încât Biserica
a început sæ cârteascæ øi sæ se
plângæ conducætorilor lor despre aceasta; øi ei s-au plâns lui
Alma. Øi Alma a adus cazul în
faﬂa regelui Mosia. Iar Mosia
s-a sfætuit cu preoﬂii lui.
2 Øi s-a întâmplat cæ regele
Mosia a dat de veste peste tot în
ﬂaræ, cum cæ nici un necredincios
nu trebuie sæ a persecute pe nici
unul dintre aceia care ﬂineau de
Biserica lui Dumnezeu.
3 Øi a fost dat un ordin strict
prin toate bisericile ca sæ nu
fie nici o persecuﬂie printre ele,
ca sæ fie a egalitate între toﬂi
oamenii;
4 Ca sæ nu lase nici o mândrie
sau îngâmfare sæ tulbure a pacea
lor; ca fiecare om sæ b respecte
pe vecinul sæu ca pe el însuøi,
lucrând cu mâinile lor proprii
pentru întreﬂinerea lor.
5 Da, øi toﬂi preoﬂii øi învæﬂætorii lor trebuia, de asemenea, sæ
a
lucreze cu propriile lor mâini
pentru întreﬂinerea lor, în toate
cazurile în afaræ de boalæ sau de
multæ nevoie; øi fæcând aceste
lucruri, ei s-au bucurat din plin
de b harul lui Dumnezeu.
6 Øi a început iaræøi sæ fie multæ
pace în ﬂaræ; iar poporul a început sæ devinæ foarte numeros
øi a început sæ se împræøtie în
afara ﬂærii, pe faﬂa pæmântului,
da, la miazænoapte øi la miazæzi,
la ræsærit øi la apus, zidind mari
27 2a gs (a) Persecuta,
persecuﬂie.
3 a Mosia 23:7; 29:32.
4 a gs Pace.
b gs (a) Preﬂui.

oraøe øi sate în toate colﬂurile
ﬂærii.
7 Iar Domnul i-a vizitat øi a
fæcut ca ei sæ prospere, iar ei au
devenit un popor mare øi bogat.
8 Acum, fiii lui Mosia se numærau printre necredincioøi;
øi, de asemenea, unul dintre
a
fiii lui Alma se numæra printre
aceøtia, el chemându-se Alma,
dupæ tatæl lui; cu toate acestea,
a devenit un om foarte ræu øi
b
idolatru. Øi era un om vorbæreﬂ
øi vorbise multe cuvinte linguøitoare cætre oameni; de aceea,
a condus pe mulﬂi sæ facæ nedreptæﬂi la fel ca øi el.
9 Øi el a devenit o mare piedicæ
pentru prosperitatea Bisericii
lui Dumnezeu; a furând inimile
oamenilor; provocând multæ
discordie printre oameni; dând
o øansæ duømanului lui Dumnezeu sæ-øi foloseascæ puterea
asupra lor.
10 Øi acum s-a întâmplat cæ în
timp ce era pe cale sæ distrugæ
Biserica lui Dumnezeu, cæci el
s-a întoværæøit în secret cu fiii
lui Mosia cæutând sæ distrugæ
Biserica øi sæ rætæceascæ poporul
Domnului împotriva poruncilor
lui Dumnezeu øi chiar øi ale
regelui —
11 Øi aøa cum v-am spus vouæ,
cum ei se a ræzvræteau împotriva
lui Dumnezeu, iatæ, un b înger
al Domnului a c apærut în faﬂa
lor; øi el s-a pogorât ca øi cum
ar fi fost într-un nor; øi a vorbit

5 a Mosia 18:24, 26.
b gs Har.
8 a gs Alma, fiul lui
Alma.
b gs Idolatrie.

9a
11a
b
c

2 Sam. 15:1–6.
gs Ræzvrætire.
gs Îngeri.
Fapte 9:1–9;
Alma 8:15.
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cu un glas de tunet care a fæcut
ca pæmântul pe care ei stæteau
sæ se cutremure;
12 Øi mirarea lor a fost aøa de
mare, încât au cæzut la pæmânt
øi nu au înﬂeles cuvintele pe care
le-a vorbit cætre ei.
13 Cu toate acestea, el a strigat
iaræøi, zicând: Alma, ridicæ-te
øi ieøi în faﬂæ, cæci de ce persecuﬂi tu Biserica lui Dumnezeu?
Cæci Domnul a spus: aAceasta
este Biserica Mea øi Eu o voi
întemeia; øi nimic nu o va ræsturna, în afaræ de pæcætoøenia
poporului Meu.
14 Øi iaræøi, îngerul a spus: Iatæ,
Domnul a auzit rugæciunile poporului Sæu, precum øi a rugæciunile slujitorului Sæu, Alma, care
este tatæl tæu; cæci el s-a rugat
cu multæ credinﬂæ în legæturæ
cu tine pentru ca tu sæ poﬂi fi
adus la cunoaøterea adeværului;
de aceea, în scopul acesta am
venit eu, ca sæ te conving de
puterea øi autoritatea lui Dumnezeu, pentru ca b rugæciunile
slujitorilor Lui sæ fie satisfæcute
dupæ credinﬂa lor.
15 Øi acum, iatæ, poﬂi tu sæ te
îndoieøti de puterea lui Dumnezeu? Cæci iatæ, nu cutremuræ
glasul meu pæmântul? Øi poﬂi
tu sæ nu mæ vezi înaintea ta? Iar
eu sunt trimis de Dumnezeu.
16 Acum îﬂi spun eu ﬂie:
Du-te øi adu-ﬂi aminte de sclavia
stræmoøilor tæi în ﬂara lui Helam
øi în ﬂara lui Nefi; øi adu-ﬂi
aminte ce lucruri mari a fæcut
El pentru ei; cæci ei erau în
sclavie, iar El i-a a eliberat. Iar
13a gs Isus Hristos—
Capul Bisericii.

acum îﬂi spun ﬂie, Alma, du-te
pe drumul tæu øi nu mai cæuta
sæ distrugi Biserica pentru ca
rugæciunile lor sæ poatæ primi
ræspuns, iar aceasta chiar dacæ
tu însuﬂi alegi sæ fii alungat.
17 Øi acum s-a întâmplat cæ
acestea au fost ultimele cuvinte
pe care îngerul le-a vorbit cætre
Alma øi a plecat.
18 Øi acum, Alma øi cei care
erau cu el au cæzut iaræøi la
pæmânt, cæci mare a fost mirarea
lor; cæci cu ochii lor l-au væzut
pe îngerul Domnului; iar glasul
lui era ca tunetul care a cutremurat pæmântul; øi au øtiut cæ
nimic altceva nu era, în afaræ
de puterea lui Dumnezeu, care
putea sæ cutremure pæmântul
øi sæ-l facæ sæ tremure ca øi cum
s-ar fi cræpat.
19 Øi acum, mirarea lui Alma a
fost aøa de mare, încât a amuﬂit
øi n-a mai putut sæ-øi deschidæ
gura; da, øi a devenit atât de
neputincios încât n-a mai putut
sæ-øi miøte mâinile; de aceea, a
fost luat de cætre cei care erau cu
el øi a fost dus færæ nici o putere,
chiar pânæ când a fost aøezat în
faﬂa tatælui sæu.
20 Øi ei i-au repetat tatælui lui
tot ceea ce i se întâmplase; iar
tatæl sæu s-a bucurat, cæci a
øtiut cæ aceasta era puterea lui
Dumnezeu.
21 Øi a fæcut ca mulﬂimea sæ se
adune laolaltæ, pentru ca oamenii sæ poatæ fi martori la ceea
ce Domnul fæcuse fiului sæu,
precum øi celor care erau cu el.
22 Øi a fæcut ca preoﬂii sæ se

14a Alma 10:22.
b Morm. 9:36–37.

16a Mosia 23:1–4.
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adune laolaltæ; øi ei au început
sæ posteascæ øi sæ se roage
Domnului Dumnezeului lor ca
sæ-i deschidæ gura lui Alma
pentru ca el sæ poatæ vorbi øi,
de asemenea, ca picioarele øi
mâinile lui sæ-øi capete puterea — pentru ca ochii poporului
sæ se deschidæ ca sæ vadæ øi sæ
cunoascæ bunætatea øi slava lui
Dumnezeu.
23 Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce
au postit øi s-au rugat timp de
douæ zile øi douæ nopﬂi, mâinile
øi picioarele lui Alma øi-au cæpætat puterea, iar el s-a ridicat
øi a început sæ le vorbeascæ,
cerându-le sæ se liniøteascæ.
24 Cæci, a spus el, m-am pocæit
de pæcatele mele øi am fost
a
mântuit de cætre Domnul; iatæ,
eu sunt næscut în Spirit.
25 Iar Domnul mi-a spus: Nu
te minuna cæ toatæ omenirea,
da, bærbaﬂi øi femei, toate
naﬂiunile, neamurile, limbile øi
popoarele trebuie sæ se a nascæ
din nou; da, sæ se nascæ din
Dumnezeu, sæ se b schimbe
din starea lor c carnalæ øi decæzutæ la o stare de dreptate,
fiind mântuiﬂi de Dumnezeu,
devenind fiii øi fiicele Lui;
26 Øi astfel ei devin fiinﬂe noi;
øi dacæ ei nu fac aceasta, atunci
nu pot în a nici un fel sæ moøteneascæ Împæræﬂia lui Dumnezeu.
27 Eu væ spun vouæ cæ, dacæ
aceasta nu se va întâmpla,

Mosia 27:23–31
atunci ei vor trebui sæ fie alungaﬂi; øi øtiu aceasta pentru cæ
eu era cât pe ce sæ fiu alungat.
28 Cu toate acestea, dupæ ce
m-am rætæcit în multæ suferinﬂæ,
pocæindu-mæ aproape pânæ la
moarte, Domnul în mila Sa a
gæsit de cuviinﬂæ sæ mæ smulgæ
din arderea a nepieritoare, iar
acum sunt næscut de Dumnezeu.
29 Sufletul meu a fost mântuit
de fierea amæræciunii øi de legæturile nedreptæﬂii. Am fost în cel
mai întunecat hæu; dar acum eu
væd lumina cea minunatæ a lui
Dumnezeu. Sufletul meu a fost
a
chinuit de o torturæ veønicæ;
dar eu sunt smuls, iar sufletul
meu nu mai este în durere.
30 Eu L-am respins pe Mântuitorul meu øi am renegat ceea
ce fusese spus de cætre stræmoøii
noøtri; dar acum, pentru cæ ei
prevæd cæ El va veni øi cæ El
îøi va aduce aminte de fiecare
fæpturæ a creaﬂiei Sale, El se va
manifesta în faﬂa tuturor.
31 Da, a fiecare genunchi se va
pleca øi fiecare limbæ va mærturisi în faﬂa Lui. Da, chiar în
ultima zi, atunci când toﬂi oamenii vor sta ca sæ fie b judecaﬂi
de El, atunci vor mærturisi cæ El
este Dumnezeu; øi apoi, cei care
træiesc în lume c færæ Dumnezeu
vor mærturisi cæ judecata unei
pedepse nepieritoare este chiar
deasupra lor; øi ei se vor zgudui
øi vor tremura øi se vor face

24a 2 Ne. 2:6–7.
næscut din
gs Mântuire,
Dumnezeu.
(a) mântui, mântuit.
b Mosia 3:19; 16:3.
25a Rom. 6:3–11;
c gs Carnal.
Mosia 5:7; Alma 5:14; 26a Ioan 3:5.
Moise 6:59.
28a 2 Ne. 9:16.
gs Næscut din nou,
29a Mosia 2:38.

31a Filip. 2:9–11;
Mosia 16:1–2;
D&L 88:104.
b gs Isus Hristos—
Judecætor.
c Alma 41:11.

Mosia 27:32–28:2
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mici sub privirea ochiului Lui
d
atotcercetætor.
32 Øi acum, s-a întâmplat cæ
Alma a început de aici încolo sæ
înveﬂe poporul, iar cei care au
fost împreunæ cu Alma atunci
când îngerul a apærut înaintea
lor au început sæ cælætoreascæ
peste tot în ﬂaræ, fæcând cunoscute întregului popor lucrurile
pe care le auziseræ øi le væzuseræ
øi predicând cuvântul lui Dumnezeu în mare suferinﬂæ, fiind
mult persecutaﬂi de cætre cei care
erau necredincioøi øi fiind loviﬂi
de mulﬂi dintre aceøtia.
33 Dar cu toate acestea, ei au
adus multæ consolare Bisericii,
confirmând credinﬂa lor øi îndemnându-i la suferinﬂe lungi
øi muncæ multæ ca sæ ﬂinæ
poruncile lui Dumnezeu.
34 Øi patru dintre ei erau a fiii
lui Mosia; iar numele lor erau
Amon, Aaron, Omner øi Himni;
acestea erau numele fiilor lui
Mosia.
35 Øi ei au cælætorit în toatæ ﬂara
lui Zarahemla øi printre toate
popoarele care erau sub domnia
regelui Mosia, stræduindu-se cu
zel sæ repare toate relele pe care
le fæcuseræ Bisericii, mærturisindu-øi toate pæcatele øi fæcând
cunoscute toate lucrurile pe care
ei le væzuseræ øi explicând profeﬂiile øi scripturile tuturor celor
care voiau sæ-i asculte.
36 Øi astfel, ei au fost unelte
în mâinile lui Dumnezeu, aducându-i pe mulﬂi la cunoaøterea
31d gs Dumnezeu.
34a gs Amon, fiul lui
Mosia.
37a Isa. 52:7;

adeværului, da, la cunoaøterea
Mântuitorului lor.
37 Øi cât de binecuvântaﬂi sunt
ei! Cæci ei au a propovæduit pace;
ei au fæcut cunoscute veøti b bune
despre lucruri bune; øi ei au
declarat cætre popor cæ Domnul
domneøte.
CAPITOLUL 28
Fiii lui Mosia se duc sæ predice
lamaniﬂilor—Cu ajutorul celor douæ
pietre væzætoare, Mosia traduce
plæcile iarediﬂilor. Circa 92 î.H.
Acum, s-a întâmplat cæ dupæ ce
a
fiii lui Mosia au fæcut toate
aceste lucruri, ei au luat un
numær mic dintre ei øi s-au întors la tatæl lor, regele, øi l-au
rugat ca acesta sæ le dea voie ca
ei, împreunæ cu cei pe care i-au
ales, sæ se ducæ în b ﬂara lui Nefi,
ca sæ poatæ sæ predice lucrurile
pe care le-au auzit øi sæ împartæ
cuvântul lui Dumnezeu printre
fraﬂii lor, lamaniﬂii —
2 Pentru ca ei sæ poatæ sæ-i
aducæ pe aceøtia la cunoaøterea
Domnului Dumnezeului lor øi
sæ-i convingæ despre nedreptatea stræmoøilor lor; øi pentru
ca ei sæ poatæ sæ-i vindece pe
aceøtia de a ura lor împotriva
nefiﬂilor, pentru ca aceøtia, de
asemenea, sæ poatæ fi aduøi sæ
se bucure pentru Domnul Dumnezeul lor, pentru ca ei sæ poatæ
deveni prietenoøi unul cu altul
øi pentru ca sæ nu mai fie conflic-

Mosia 15:14–17.
gs (a) Predica.
b gs Evanghelie.
28 1a Mosia 27:34.

b Omni 1:12–13;
Mosia 9:1.
2 a Iacov 7:24.
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te în toatæ ﬂara pe care Domnul
Dumnezeu le-o dæduse lor.
3 Acum, ei doreau ca Salvarea
sæ fie vestitæ fiecærei fiinﬂe, cæci
nu a suportau sæ piaræ nici un
b
suflet omenesc; da, pânæ chiar
øi gândul cæ vreun suflet ar
îndura chinul c færæ de sfârøit îi
fæcea pe ei sæ se zguduie øi sæ
tremure.
4 Øi astfel a lucrat Spiritul
Domnului asupra lor, cæci ei
erau cei mai a ræi dintre pæcætoøi.
Øi Domnul, în b bunætatea Sa færæ margini, a crezut de cuviinﬂæ
sæ-i pæstreze; cu toate acestea, ei
au suferit mult chin sufletesc din
cauza nedreptæﬂilor lor, suferind
mult øi temându-se cæ vor fi
alungaﬂi pentru totdeauna.
5 Øi s-a întâmplat cæ ei au pledat
în faﬂæ tatælui lor timp de multe
zile ca sæ se ducæ în ﬂara lui Nefi.
6 Øi regele Mosia a mers øi L-a
întrebat pe Domnul dacæ sæ-i
lase pe fiii sæi sæ se ducæ printre
lamaniﬂi ca sæ predice cuvântul.
7 Øi Domnul a spus cætre
Mosia: Lasæ-i sæ meargæ, cæci
mulﬂi vor crede în cuvintele lor
øi vor avea viaﬂæ veønicæ; øi Eu
îi voi a salva pe fiii tæi din mâinile
lamaniﬂilor.
8 Øi s-a întâmplat cæ Mosia le-a
dat lor voie sæ se ducæ øi sæ facæ
aøa cum ei ceruseræ.
9 Øi ei au a început cælætoria
lor prin pustiu ca sæ meargæ øi
sæ predice cuvântul printre lamaniﬂi; øi eu voi face o b relatare
3 a Alma 13:27;
3 Ne. 17:14;
Moise 7:41.
b gs Suflet—Valoarea
sufletelor.
c Iacov 6:10;

a întâmplærilor lor în cele ce
urmeazæ.
10 Acum, regele Mosia nu avea
pe nimeni cæruia sæ-i dea pe
mânæ împæræﬂia, cæci nu era nici
un fiu de-al lui care putea sæ ia
împæræﬂia în primire.
11 De aceea, a luat cronicile
care erau gravate pe a plæcile de
aramæ, precum øi plæcile lui
Nefi øi toate lucrurile pe care el
le ﬂinuse øi le pæstrase dupæ
poruncile lui Dumnezeu, dupæ
ce le tælmæcise øi pusese sæ fie
scrise cronicile care erau fæcute
pe b plæcile de aur ce fuseseræ
gæsite de poporul lui Limhi,
care i-au fost date acestuia de
mâna lui Limhi;
12 Øi a fæcut aceasta din cauza
îngrijorærii mari a poporului
sæu; cæci ei erau dornici peste
mæsuræ sæ cunoascæ despre poporul acela care fusese distrus.
13 Øi acum, el le-a tælmæcit cu
ajutorul celor douæ a pietre care
erau montate în cele douæ margini ale unui arc.
14 Acum, aceste lucruri erau
pregætite de la început øi erau
transmise din generaﬂie în generaﬂie cu scopul de a tælmæci
limbile;
15 Øi ele au fost ﬂinute øi pæstrate de cætre mâna Domnului,
pentru ca El sæ dezvæluie fiecærei fiinﬂe care stæpânea pæmântul nedreptatea øi lucrurile
abominabile poporului Sæu.
16 Øi oricine are aceste lucruri

D&L 19:10–12.
4 a Mosia 27:10.
b gs Milostiv,
milostenie, milæ.
7 a Alma 19:22–23.
9 a Alma 17:6–9.

b
11a
b
13a

Alma 17–26.
gs Plæcile de aramæ.
gs Plæci de aur.
gs Urim øi Tumim.
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se numeøte a væzætor, dupæ obiceiul timpurilor din vechime.
17 Acum, dupæ ce Mosia a terminat de tælmæcit aceste cronici,
iatæ, ele au fæcut o relatare a poporului care fusese a distrus, din
timpul când ei au fost distruøi
la clædirea b marelui turn, în timpul când Domnul a c încurcat
limbile popoarelor øi ei au fost
împræøtiaﬂi pe suprafaﬂa întregului pæmânt, da, chiar din acel
timp øi înapoi, pânæ la facerea
lui Adam.
18 Acum, aceastæ relatare a
fæcut ca poporul lui Mosia sæ
jeluiascæ foarte mult, da, ei erau
plini de durere; cu toate acestea,
ea le-a dat lor multe cunoøtinﬂe,
de care ei s-au bucurat.
19 Iar aceastæ relatare va fi
scrisæ de aici încolo; cæci iatæ,
este potrivit ca tot poporul sæ
cunoascæ lucrurile care sunt
scrise în aceastæ relatare.
20 Øi acum, aøa dupæ cum
v-am spus vouæ cæ, dupæ ce
regele Mosia fæcuse aceste lucruri, el a luat plæcile de a aramæ, precum øi toate lucrurile
pe care le ﬂinuse øi le-a dat lui
Alma, care era fiul lui Alma;
da, toate cronicile øi, de asemenea, b tælmæcitoarele le-a dat lui
øi i-a poruncit sæ le ﬂinæ øi sæ le
c
pæstreze; øi, de asemenea, sæ
ﬂinæ o cronicæ a poporului,
transmiﬂându-le de la o generaﬂie la alta, tot aøa cum ele au
fost transmise din timpul când
Lehi a plecat din Ierusalim.
16a Mosia 8:13–18.
gs Væzætor.
17a Mosia 8:7–12.
b Eter 1:1–5.

c
20a
b
c

CAPITOLUL 29
Mosia propune ca judecætorii sæ
fie aleøi în locul regelui — Regii
nedrepﬂi conduc popoarele lor în
pæcat — Alma cel Tânær este ales
øef prin glasul poporului—El este,
de asemenea, marele preot în Bisericæ — Alma cel Vârstnic øi Mosia
mor. Circa 92–91 î.H.
Acum, când Mosia a fæcut
aceasta, el a trimis solii în toatæ
ﬂara, la tot poporul, dorind sæ
cunoascæ voinﬂa sa despre cine
trebuia sæ fie regele lor.
2 Øi s-a întâmplat cæ glasul
poporului s-a auzit, zicând: Noi
dorim ca Aaron, fiul tæu, sæ fie
regele øi conducætorul nostru.
3 Acum, Aaron s-a dus în ﬂara
lui Nefi, de aceea, regele nu
putea sæ-i dea lui ﬂara; øi nici
Aaron nu voia sæ ia ﬂara asupra
sa; øi nici ceilalﬂi dintre a fiii lui
Mosia nu voiau sæ ia asupra lor
împæræﬂia.
4 De aceea, regele Mosia iaræøi
a trimis solii poporului; da,
chiar un mesaj scris a trimis poporului. Øi acestea erau cuvintele care erau scrise, zicând:
5 Iatæ, o, poporul meu sau
fraﬂii mei, cæci eu væ respect
pe voi ca pe fraﬂii mei, eu
doresc ca voi sæ væ gândiﬂi la
lucrul pentru care aﬂi fost chemaﬂi sæ væ gândiﬂi — cæci voi
doriﬂi sæ aveﬂi un a rege.
6 Acum, eu væ declar vouæ
cæ acela cæruia împæræﬂia îi

Gen. 11:6–9.
Alma 37:3–10.
gs Urim øi Tumim.
gs Scripturi—

Scripturile vor fi
pæstrate.
29 3a Mosia 27:34.
5 a 1 Sam. 8:9–19.
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Mosia 29:7–17

aparﬂine de drept a refuzat øi
nu va lua împæræﬂia asupra lui.
7 Øi acum, dacæ altul ar fi sæ
fie numit în locul lui, iatæ, mæ
tem cæ aceasta ar isca vrajbe
între voi. Øi cine øtie dacæ fiul
meu, cæruia împæræﬂia îi aparﬂine, nu se va mânia øi nu va lua
cu el o parte din acest popor,
ceea ce ar cauza ræzboaie øi
vrajbe între voi, ceea ce ar face
sæ fie multæ værsare de sânge
øi sæ se strice calea Domnului,
da, øi s-ar distruge sufletele
multor oameni.
8 Acum, væ spun vouæ, sæ fim
înﬂelepﬂi øi sæ judecæm aceste
lucruri, cæci noi nu avem nici
un drept sæ-l distrugem pe fiul
meu, nici nu avem dreptul sæ
distrugem pe altul care ar fi
numit în locul lui.
9 Øi dacæ fiul meu se va întoarce iaræøi la mândria sa øi la
lucrurile sale deøarte, el îøi va
aduce aminte de lucrurile pe
care le-a spus øi îøi va cere
dreptul sæu la regat, ceea ce ar
cauza ca el øi acest popor sæ facæ
multe pæcate.
10 Øi acum, sæ fim înﬂelepﬂi øi
sæ aøteptæm cu bucurie aceste
lucruri øi sæ facem ceea ce aduce
pace acestui popor.
11 De aceea, voi fi regele vostru pânæ la sfârøitul zilelor
mele; cu toate acestea, sæ a numim b judecætori, care sæ judece
poporul acesta dupæ legea
noastræ; øi vom aranja din nou
treburile acestui popor, cæci
vom numi oameni înﬂelepﬂi ca
sæ fie judecætori, care vor judeca
11a Mosia 29:25–27.
b Ex. 18:13–24.

acest popor dupæ poruncile lui
Dumnezeu.
12 Acum, este mai bine ca un
om sæ fie judecat de Dumnezeu
decât de un om, cæci judecæﬂile
lui Dumnezeu sunt întotdeauna
drepte, dar judecæﬂile omului nu
sunt întotdeauna drepte.
13 De aceea, dacæ ar fi posibil
ca voi sæ aveﬂi oameni a drepﬂi ca
sæ fie regii voøtri, care vor întemeia legile lui Dumnezeu øi vor
judeca acest popor dupæ poruncile Lui, da, dacæ voi aﬂi putea
avea oameni ca sæ fie regii
voøtri, care sæ facæ tot aøa cum
tatæl meu, b Beniamin, a fæcut
pentru acest popor — væ spun
eu vouæ, dacæ întotdeauna ar fi
cazul, atunci ar fi potrivit ca voi
sæ aveﬂi întotdeauna regi care
sæ domneascæ asupra voastræ.
14 Øi chiar eu însumi am muncit cu toatæ puterea øi priceperea
pe care le-am avut ca sæ væ învæﬂ
pe voi poruncile lui Dumnezeu
øi sæ stabilesc pace peste toatæ
ﬂara, pentru ca sæ nu fie ræzboaie, nici conflicte, nici furturi,
nici jafuri, nici crime, nici alte
feluri de nedreptæﬂi.
15 Øi pe oricine care a fæcut o
nedreptate l-am a pedepsit dupæ
crima pe care a fæptuit-o, dupæ
legea care ne-a fost datæ nouæ
de cætre stræmoøii noøtri.
16 Acum, væ spun vouæ cæ,
pentru cæ nici unul dintre
oameni nu este drept, nu este
potrivit ca voi sæ aveﬂi un rege
sau regi sæ domneascæ asupra
voastræ.
17 Cæci iatæ cât de multæ

13a Mosia 23:8, 13–14.
b C. lui M. 1:17–18.

15a Alma 1:32–33.

Mosia 29:18–27
a
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nedreptate face un b rege ticælos ca sæ se întâmple, da, øi ce
distrugere mare!
18 Da, aduceﬂi-væ aminte de
regele Noe, de a pæcatul øi de
lucrurile lui abominabile, precum øi de ticæloøia øi de lucrurile
abominabile ale poporului sæu.
Iatæ ce distrugere mare a venit
peste ei; øi, de asemenea, din
cauza nedreptæﬂilor lor, ei au
fost duøi în b sclavie.
19 Øi dacæ nu ar fi fost mijlocirea Creatorului lor cel Atotînﬂelept, iar aceasta datoritæ
pocæinﬂei lor sincere, ei ar fi
trebuit sæ ræmânæ în sclavie, færæ
scæpare pânæ acum.
20 Dar iatæ, El i-a eliberat pentru cæ ei s-au a umilit în faﬂa Lui;
øi pentru cæ ei L-au b implorat cu
putere, El i-a eliberat din sclavie;
øi astfel lucreazæ Domnul cu puterea Sa în toate cazurile printre
copiii oamenilor, întinzându-øi
braﬂul c îndurærii Sale cætre
aceia care øi-au pus d încrederea
în El.
21 Øi iatæ, acum væ spun eu
vouæ, nu puteﬂi sæ detronaﬂi pe
un rege nedrept, decât numai
prin multe conflicte øi prin
multæ værsare de sânge.
22 Cæci iatæ, el are a prietenii
lui în nedreptate øi îøi pæstreazæ
gærzile în jurul sæu; øi distruge
legile celor care au domnit
într-un fel drept înaintea sa; øi
calcæ sub picioarele sale poruncile lui Dumnezeu;
17a
b
18a
b

Alma 46:9–10.
Mosia 23:7–9.
Mosia 11:1–15.
1 Sam. 8:10–18;
Mosia 12:1–8;

23 Øi el face legi øi le trimite
poporului sæu, da, legi dupæ
felul a ticæloøiei sale; øi oricine
nu se supune legilor lui, pe acela
îl distruge; øi asupra oricui se
ræzvræteøte împotriva lui va trimite oøtirile sale cu ræzboi, iar
dacæ poate, atunci îl va distruge;
øi astfel, un rege nedrept schimbæ în ræu cæile care sunt drepte.
24 Øi acum, iatæ, væ spun eu
vouæ, nu este potrivit ca asemenea lucruri abominabile sæ vinæ
asupra voastræ.
25 De aceea, alegeﬂi prin glasul
poporului judecætori care sæ væ
judece dupæ legile care v-au fost
date de cætre stræmoøii voøtri,
care sunt corecte øi care le-au
fost date lor de cætre mâna
Domnului.
26 Acum, nu este obiønuit ca
glasul poporului sæ doreascæ
ceva care este împotriva a ceea
ce este drept; dar este obiønuit
ca partea cea mai micæ a poporului sæ doreascæ ceea ce nu
este drept; de aceea, aceasta trebuie sæ aveﬂi voi grijæ øi s-o faceﬂi
lege — sæ rezolvaﬂi problemele
voastre dupæ glasul poporului.
27 Øi a dacæ va veni timpul ca
glasul poporului sæ aleagæ
nedreptatea, atunci este timpul
ca judecæﬂile lui Dumnezeu sæ
vinæ asupra voastræ; da, atunci
este timpul ca El sæ abatæ asupra
voastræ o mare distrugere, tot
aøa cum El a abætut în trecut
asupra acestei ﬂæri.

Eter 6:22–23.
20a Mosia 21:13–15.
b Ex. 2:23–25;
Alma 43:49–50.
c Ezec. 33:11, 15–16;

Mosia 26:30.
d gs (a) se Încrede.
22a 1 Regi 12:8–14.
23a gs Ræutate, ræu.
27a Alma 10:19.
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28 Øi acum, dacæ aveﬂi judecætori øi ei nu væ judecæ dupæ
legile date, atunci puteﬂi cere ca
ei sæ fie judecaﬂi de un judecætor
superior.
29 Dacæ înalﬂii voøtri judecætori
nu dau judecæﬂi drepte, atunci
voi va trebui sæ faceﬂi ca un numær mic de judecætori de rang
mai mic sæ se adune laolaltæ øi
sæ-i judece pe înalﬂii judecætori
dupæ glasul poporului.
30 Øi væ poruncesc vouæ sæ
faceﬂi aceste lucruri în frica
Domnului; øi væ poruncesc vouæ
sæ faceﬂi aceste lucruri øi sæ nu
aveﬂi nici un rege; cæ dacæ aceøti
oameni fac pæcate øi nedreptæﬂi,
atunci ei vor trebui sæ ræspundæ
cu propriile lor capete.
31 Cæci iatæ, væ spun eu vouæ,
pæcatele multor oameni au fost
cauzate de nedreptæﬂile regilor
lor; de aceea, nedreptæﬂile lor
se întorc înapoi peste capetele
regilor lor.
32 Øi acum, eu doresc ca aceastæ a inegalitate sæ nu mai existe
în aceastæ ﬂaræ, mai ales pentru
acest popor al meu; ci doresc
ca aceastæ ﬂaræ sæ fie o ﬂaræ a
b
libertæﬂii øi c fiecare om sæ se
bucure de aceleaøi drepturi øi
privilegii atât timp cât Domnul
va gæsi de cuviinﬂæ ca noi sæ
træim øi sæ moøtenim aceastæ
ﬂaræ, da, atât timp cât oricare
dintre urmaøii noøtri vor ræmâne pe faﬂa pæmântului.
33 Øi mult mai multe lucruri
le-a scris lor regele Mosia, dezvæluindu-le toate grijile øi încercærile unui rege drept, da, toate
32a Alma 30:11.
b 2 Ne. 1:7; 10:11.

muncile sufletului sæu pentru
poporul sæu, ca øi toate plângerile poporului cætre regele lor; øi
el le-a explicat lor toate acestea.
34 Øi le-a spus cæ aceste lucruri
trebuia sæ nu se întâmple; dar
cæ povara trebuia sæ cadæ pe
toﬂi oamenii pentru ca fiecare
om sæ poarte partea sa.
35 Øi, de asemenea, le-a dezvæluit toate dezavantajele de a
avea un rege nedrept care sæ
domneascæ peste ei.
36 Da, toate nedreptæﬂile øi
lucrurile lui abominabile øi toate
ræzboaiele øi conflictele, værsærile de sânge, furturile øi jefuirile,
curviile øi tot felul de nedreptæﬂi care nu pot fi numærate —
spunându-le cæ aceste lucruri
nu trebuie sæ fie, cæ acestea
erau cu totul opuse poruncilor
lui Dumnezeu.
37 Øi acum s-a întâmplat cæ,
dupæ ce regele Mosia a trimis
aceste lucruri cætre popor, ei au
fost convinøi de adeværul cuvintelor lui.
38 De aceea, au renunﬂat la
dorinﬂa lor de a avea un rege øi
au devenit foarte neræbdætori ca
fiecare om sæ aibæ o øansæ egalæ
în toatæ ﬂara; da, øi fiecare om
øi-a exprimat dorinﬂa sæ ræspundæ pentru propriile sale pæcate.
39 De aceea, s-a întâmplat cæ
ei s-au adunat laolaltæ în cete
în toatæ ﬂara ca sæ anunﬂe cu
glasurile lor cine trebuia sæ le fie
judecætorii, ca sæ-i judece dupæ
a
legea care le-a fost datæ; øi erau
foarte bucuroøi datoritæ b libertæﬂii care le-a fost datæ.

gs Liber, libertate.
c Alma 27:9.

39a Alma 1:14.
b gs Liber, libertate.

Mosia 29:40–47
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40 Øi ei s-au întærit în iubirea
lor pentru Mosia; da, ei l-au respectat mai mult decât pe oricare
alt om; cæci nu s-au uitat la el ca
la un tiran care cæuta câøtig, da,
acel câøtig care corupe sufletul;
cæci el nu a cerut bogæﬂii de la ei,
nici nu s-a bucurat în værsæri de
sânge; ci a stabilit a pace în ﬂaræ
øi a fæcut ca ei sæ fie eliberaﬂi
din orice fel de sclavie; de aceea
ei l-au respectat, da, foarte mult,
peste mæsuræ.
41 Øi s-a întâmplat cæ ei au numit a judecætori ca sæ domneascæ
asupra lor sau sæ-i judece pe ei
dupæ lege; øi aceasta au fæcut-o
ei în toatæ ﬂara.
42 Øi s-a întâmplat cæ Alma
a fost numit sæ fie primul judecætor-øef, el, de asemenea, fiind
øi marele preot, tatæl lui dându-i aceastæ poziﬂie, precum
øi sarcina legatæ de treburile
Bisericii.
43 Øi acum, s-a întâmplat cæ

Alma a a mers pe cæile Domnului
øi a ﬂinut poruncile Lui øi a fæcut
judecæﬂi drepte; øi a fost pace
neîntreruptæ în ﬂaræ.
44 Øi astfel, a început domnia
judecætorilor în toatæ ﬂara lui
Zarahemla, printre toﬂi oamenii
care se numeau nefiﬂi; iar Alma
a fost primul judecætor-øef.
45 Øi acum s-a întâmplat cæ
tatæl lui a murit, fiind bætrân,
de optzeci øi doi de ani, dupæ ce
a træit ca sæ îndeplineascæ poruncile lui Dumnezeu.
46 Øi s-a întâmplat cæ Mosia,
de asemenea, a murit în al treizeci øi treilea an al domniei sale,
fiind bætrân de a øaizeci øi trei
de ani; fæcând în total cinci sute
nouæ ani de la timpul când Lehi
a plecat din Ierusalim.
47 Øi astfel s-a terminat domnia
regilor asupra poporului lui
Nefi; øi astfel s-au terminat zilele
lui Alma care era întemeietorul
bisericii lor.

Cartea lui Alma
FIUL LUI ALMA

R

elatarea lui Alma, care era fiul lui Alma, primul judecætor-øef
peste poporul lui Nefi øi, de asemenea, marele preot în Bisericæ.
O relatare a domniei judecætorilor øi a ræzboaielor øi a neînﬂelegerilor
dintre oameni. Øi, de asemenea, o relatare a unui ræzboi dintre
nefiﬂi øi lamaniﬂi potrivit cronicii lui Alma, primul judecætor-øef.
CAPITOLUL 1

Nehor propovæduieøte doctrine
neadeværate, întemeiazæ o bisericæ,
40a gs Fæcætor de pace.
41a Mosia 29:11.

introduce vicleøuguri preoﬂeøti
øi-l ucide pe Ghedeon—Nehor este
omorât pentru crimele sale—Vicleøugurile preoﬂeøti øi persecuﬂiile

43a gs (a) Merge,
(a) merge cu

Dumnezeu.
46a Mosia 6:4.
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Alma 1:1–9

se ræspândesc în popor — Preoﬂii
se întreﬂin pe ei înøiøi, poporul are
grijæ de cei særaci, iar Biserica
prosperæ. Circa 91–88 î.H.

A

CUM, s-a întâmplat cæ în
primul an al domniei judecætorilor peste poporul lui Nefi,
de acum înainte, regele Mosia
a a mers pe calea pe care merge
toatæ lumea, a purtat un ræzboi
bun, a mers cu dreptate înaintea lui Dumnezeu, nu a læsat
pe nimeni sæ domneascæ în
locul lui; øi, pe lângæ acestea, el
a întemeiat b legi øi acestea
au fost recunoscute de cætre
popor; de aceea, ei erau obligaﬂi
sæ se supunæ legilor pe care el
le fæcuse.
2 Øi s-a întâmplat cæ în primul
an al domniei lui Alma în scaunul de judecatæ, un a om a fost
adus înaintea lui ca sæ fie judecat, un om care era mare de staturæ øi care era cunoscut pentru
puterea lui mare.
3 Øi el mersese prin popor
predicând ceea ce el a numea
cuvântul lui Dumnezeu, dar
care era b împotriva bisericii;
declarând poporului cæ fiecare
preot øi învæﬂætor trebuie sæ
devinæ c plæcuﬂi oamenilor; øi
cæ ei d nu trebuie sæ lucreze cu
mâinile lor, ci cæ trebuie sæ fie
întreﬂinuﬂi de cætre popor.
4 Øi el, de asemenea, a
depus mærturie cætre popor cæ
întreaga omenire va fi salvatæ
[alma]
1 1a Mosia 29:46.
b Iarom 1:5; Alma 4:16;
Hel. 4:22.
2 a Alma 1:15.

în ultima zi øi cæ ei nu trebuie
sæ se teamæ øi nici sæ tremure,
ci cæ ei pot sæ-øi înalﬂe capul øi
sæ se bucure; cæci Domnul i-a
creat pe toﬂi oamenii øi El, de
asemenea, i-a mântuit pe toﬂi
oamenii; øi la sfârøit, toﬂi
oamenii trebuia sæ aibæ viaﬂæ
veønicæ.
5 Øi s-a întâmplat cæ el a predicat aceste lucruri atât de mult,
încât mulﬂi au crezut în cuvintele lui, chiar atât de mulﬂi, încât
ei au început sæ-l întreﬂinæ øi
sæ-i dea bani.
6 Øi el a început sæ fie înælﬂat în
mândria inimii sale øi sæ poarte
veøminte foarte scumpe, da, øi
chiar a început sæ întemeieze o
a
bisericæ dupæ felul predicilor
sale.
7 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când el s-a dus ca sæ predice
acelora care credeau în cuvântul lui, a întâlnit un om care
aparﬂinea de Biserica lui Dumnezeu, da, chiar unul dintre învæﬂætorii lor; øi el a început a
se contrazice cu el într-un mod
înverøunat, cum cæ el putea
sæ ducæ în rætæcire poporul Bisericii; dar omul l-a înfruntat,
mustrându-l cu a cuvintele lui
Dumnezeu.
8 Acum, numele acestui om
era a Ghedeon; øi el era acela care
a fost o unealtæ în mâinile lui
Dumnezeu, eliberând poporul
lui Limhi din sclavie.
9 Acum, pentru cæ Ghedeon

3 a Ezec. 13:3.
b gs Antihrist.
c Luca 6:26;
1 Ne. 22:23.
d Mosia 18:24, 26; 27:5.

6 a 1 Ne. 14:10.
7 a gs Cuvântul lui
Dumnezeu.
8 a Mosia 20:17; 22:3.

Alma 1:10–20
l-a înfruntat cu cuvintele lui
Dumnezeu, el era mânios pe
Ghedeon øi øi-a scos sabia øi a
început sæ-l loveascæ. Acum,
Ghedeon fiind împoværat de
mulﬂi ani, de aceea, el nu a fost
în stare sæ reziste la loviturile lui,
de aceea, el a fost a ucis de sabie.
10 Iar omul care l-a ucis pe el a
fost luat de cætre oamenii din
Bisericæ øi a fost adus înaintea
lui Alma ca sæ fie a judecat dupæ
crimele pe care le-a fæptuit.
11 Øi s-a întâmplat cæ el a stat
înaintea lui Alma øi a pledat
pentru el însuøi cu mult curaj.
12 Dar Alma i-a spus: Iatæ,
aceasta este prima datæ când
a
vicleøugul preoﬂesc a fost adus
acestui popor. Øi iatæ, tu nu eøti
vinovat numai de vicleøugul
preoﬂesc, dar te-ai øi stræduit
sæ-l impui cu sabia; øi dacæ vicleøugul preoﬂesc s-ar impune
în acest popor, atunci acesta ar
dovedi distrugerea sa totalæ.
13 Øi tu ai værsat sângele unui
om drept, da, un om care a fæcut
mult bine acestui popor; øi dacæ
noi te-am cruﬂa, atunci sângele
lui s-ar întoarce asupra noastræ
pentru a ræzbunare.
14 De aceea, tu eøti condamnat
la moarte dupæ legea care ne-a
fost datæ nouæ de cætre Mosia,
ultimul rege al nostru; øi care a
fost recunoscutæ de acest popor;
de aceea, acest popor trebuie sæ
se a supunæ legii.
15 Øi s-a întâmplat cæ l-au luat
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pe el; øi numele lui era a Nehor;
øi l-au dus pe el pânæ în vârful
dealului Manti; øi acolo el a fost
fæcut sæ recunoascæ sau, mai
degrabæ a recunoscut, între cer
øi pæmânt, cæ ceea ce el a predicat poporului era împotriva cuvântului lui Dumnezeu; øi acolo
a suferit o b moarte ruøinoasæ.
16 Cu toate acestea, aceasta nu
a pus capæt ræspândirii vicleøugului preoﬂesc prin ﬂaræ; cæci
erau mulﬂi care iubeau lucrurile lumeøti, deøarte øi ei umblau
predicând doctrine neadeværate; øi au fæcut aceasta de dragul
a
bogæﬂiilor øi onorurilor.
17 Cu toate acestea, ei nu îndræzneau sæ a mintæ, dacæ erau
descoperiﬂi, de frica legii, fiindcæ
mincinoøii erau pedepsiﬂi; de
aceea, ei pretindeau cæ predicau
aøa cum era credinﬂa lor; øi acum,
legea nu avea nici o putere
asupra nici unui om datoritæ
credinﬂei b lui.
18 Øi ei nu îndræzneau sæ a fure
de frica legii, cæci aøa ceva era
pedepsit; nici nu îndræzneau sæ
jefuiascæ, nici sæ omoare, cæci
cel care b omora era pedepsit cu
c
moartea.
19 Dar s-a întâmplat cæ cei
care nu aparﬂineau de Biserica
lui Dumnezeu au început sæ-i
persecute pe cei care aparﬂineau
de Biserica lui Dumnezeu øi care
luaseræ asupra lor numele lui
Hristos.
20 Da, ei i-au persecutat pe

9 a Alma 6:7.
15a Alma 1:2.
10a Mosia 29:42.
b Deut. 13:1–9.
12a 2 Ne. 26:29.
16a gs Bogæﬂii;
gs Vicleøug preoﬂesc.
Deøertæciune, deøert.
13a gs Ræzbunare.
17a gs Cinstit, cinste;
14a gs Pedeapsæ capitalæ.
Minciunæ.

b Alma 30:7–12;
A. de C. 1:11.
18a gs Fura, furt.
b gs (a) Omorî.
c gs Pedeapsæ capitalæ.
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Alma 1:21–29

aceøtia cu tot felul de cuvinte
øi aceasta din cauza umilinﬂei
lor; pentru cæ ei nu erau mândri
în ochii lor proprii øi pentru
cæ ei îøi împærtæøeau unul altuia
cuvântul lui Dumnezeu, færæ
a
bani øi færæ preﬂ.
21 Acum, era o lege foarte
strictæ printre oamenii Bisericii,
ca nici un om aparﬂinând Bisericii sæ nu se ridice øi sæ a persecute
pe cei care nu aparﬂineau bisericii øi cæ nu trebuia sæ existe
nici o persecuﬂie printre ei.
22 Cu toate acestea, erau mulﬂi
printre ei care au început sæ fie
mândri øi au început sæ înfrunte
aprins pe adversarii lor, chiar
øi pânæ la bætæi; da, puteau chiar
sæ se loveascæ unul pe altul cu
pumnii.
23 Acum, aceasta era în al doilea an al domniei lui Alma øi era
motiv de mare suferinﬂæ pentru
Bisericæ; da, era motiv de mare
încercare pentru Bisericæ.
24 Cæci inimile multora erau
împietrite, iar numele lor erau
a
øterse pentru ca nimeni din
poporul lui Dumnezeu sæ nu-øi
mai aducæ aminte de ele. Øi, de
asemenea, mulﬂi s-au b retras
dintre ei.
25 Acum, aceasta a fost o mare
încercare pentru cei care stæteau
fermi în credinﬂa lor; cu toate
acestea, ei au ræmas statornici
øi neclintiﬂi în ﬂinerea poruncilor
lui Dumnezeu øi au suportat cu
20a Isa. 55:1–2.
21a gs (a) Persecuta,
persecuﬂie.
24a Ex. 32:33;
Mosia 26:36;
Alma 6:3.
gs Excomunicare.

a

ræbdare persecuﬂia care s-a
abætut din plin asupra lor.
26 Iar când preoﬂii øi-au pæræsit
a
muncile lor ca sæ ræspândeascæ
cuvântul lui Dumnezeu printre
oameni, oamenii, de asemenea,
øi-au pæræsit munca lor ca sæ asculte cuvântul lui Dumnezeu.
Iar când preoﬂii le-au dat lor
cuvântul lui Dumnezeu, toﬂi s-au
reîntors cu sârguinﬂæ la muncile lor; iar preotul nu se preﬂuia
pe el însuøi mai presus de cei
care-l ascultau, cæci preotul nu
era mai bun decât cei care-l ascultau; øi nici învæﬂætorul nu
era mai presus decât cei care
învæﬂau; øi astfel, ei erau egali
øi fæceau toatæ munca, fiecare
om b dupæ puterea sa.
27 Øi ei au a împærﬂit din avuﬂiile
lor, fiecare om dupæ ceea ce
avea, celor b særaci øi celor nevoiaøi øi celor bolnavi øi celor
suferinzi; øi ei nu purtau veøminte scumpe, totuøi erau îngrijiﬂi øi plæcuﬂi.
28 Øi în felul acesta au întemeiat ei treburile Bisericii; øi astfel
au început ei iaræøi sæ aibæ pace
neîntreruptæ, în ciuda tuturor
persecuﬂiilor lor.
29 Øi acum, datoritæ statorniciei Bisericii, ei au început sæ
fie deosebit de a bogaﬂi, având
din abundenﬂæ toate lucrurile
de care aveau nevoie — o abundenﬂæ de turme øi de cirezi øi de
animale îngræøate de tot felul,

b Alma 46:7.
gs Apostazie.
25a gs Ræbdare.
26a Mosia 18:24, 26;
27:3–5.
b Mosia 4:27;
D&L 10:4.

27a gs Milostenie.
b Luca 18:22;
Mosia 4:26;
D&L 42:29–31.
29a gs Bogæﬂii.

Alma 1:30–2:3
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precum øi abundenﬂæ de grâne
øi de aur øi de argint øi de lucruri
preﬂioase øi abundenﬂæ de b mætase øi de pânzeturi frumos
ﬂesute øi tot felul de stofe bune
ﬂesute acasæ.
30 Øi astfel, în starea lor de
a
prosperitate, ei nu au alungat
pe nimeni care era b gol sau flæmând, însetat sau bolnav, sau
care nu primise îngrijire; øi nu
øi-au îndreptat inimile cætre bogæﬂii; de aceea, ei erau darnici
cu toﬂi, bætrâni øi tineri, sclavi
sau liberi, bærbaﬂi øi femei, fie
cæ erau din afara Bisericii sau
aparﬂineau Bisericii, c neﬂinând
seama de nimic atunci când era
vorba de o persoanæ în nevoie.
31 Øi astfel, ei au prosperat
øi au devenit mult mai bogaﬂi
decât cei care nu aparﬂineau
Bisericii.
32 Cæci cei care nu aparﬂineau
Bisericii se dedau la vræjitorii
øi la a idolatrie sau b lene øi la
c
vorbe færæ sens øi la d invidie øi
la conflicte; purtând veøminte
scumpe; e crescând în mândrie
în propriii lor ochi; persecutau,
minﬂeau, furau, jefuiau, preacurveau øi fæceau crime øi tot
felul de alte ticæloøii; cu toate
acestea, legea a fost aplicatæ tuturor care greøeau, atât de mult
pe cât era posibil.
33 Øi s-a întâmplat cæ aplicând
legea în felul acesta, fiecare om
suferind dupæ ceea ce el a fæptuit, ei au devenit mai liniøtiﬂi
29b
30a
b
c

Alma 4:6.
Iacov 2:17–19.
gs Særaci.
Alma 16:14;
D&L 1:35.

øi nu au îndræznit sæ facæ nici o
ticæloøie pe faﬂæ; de aceea, a fost
multæ pace printre poporul lui
Nefi pânæ în al cincilea an al
domniei judecætorilor.
CAPITOLUL 2
Amlici cautæ sæ fie rege øi este respins prin glasul poporului — Cei
care-l urmeazæ îl fac rege — Amliciﬂii fac ræzboi cu nefiﬂii øi sunt
învinøi — Lamaniﬂii øi amliciﬂii îøi
unesc forﬂele øi sunt învinøi —
Alma îl ucide pe Amlici. Circa 87
î.H.
Øi s-a întâmplat cæ la începutul
celui de al cincilea an al domniei
lor, un conflict a început între
oameni; cæci un anumit om, numit Amlici, el fiind un om foarte
viclean da, un om înﬂelept dupæ
înﬂelepciunea lumeascæ, el fiind
de ordinul aceluia care îl ucisese
pe a Ghedeon cu sabia øi care
fusese omorât dupæ lege —
2 Acum, acest Amlici, prin viclenia lui, a tras dupæ el în rætæcire pe mulﬂi; chiar atât de mulﬂi
încât ei au început sæ fie foarte
puternici; øi au început sæ facæ
eforturi ca sæ-l aøeze pe Amlici
rege peste popor.
3 Acum, aceasta era foarte
alarmant pentru poporul Bisericii, precum øi pentru toﬂi cei
care nu fuseseræ duøi în rætæcire
de argumentele convingætoare
ale lui Amlici; cæci ei øtiau cæ,

32a gs Idolatrie.
b gs Leneø, lenevie.
c gs (a) Vorbi de ræu.
d gs Invidie.
e Iacov 2:13;

Alma 31:25;
Morm. 8:28.
gs Mândrie.
2 1a Alma 1:8.
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Alma 2:4–16

dupæ legea lor, asemenea lucruri
trebuie sæ fie stabilite prin
a
glasul poporului.
4 De aceea, dacæ ar fi fost posibil ca Amlici sæ câøtige glasul
poporului, el fiind un om ticælos, i-ar fi a privat pe ei de drepturile øi privilegiile Bisericii;
cæci intenﬂia lui era sæ distrugæ
Biserica lui Dumnezeu.
5 Øi s-a întâmplat cæ oamenii
s-au adunat laolaltæ pe tot cuprinsul ﬂærii, fiecare om dupæ
mintea lui, fie cæ erau de partea
lui Amlici, fie împotriva lui,
în cete separate, având multe
certuri øi a conflicte surprinzætoare unul cu altul.
6 Øi astfel, ei s-au adunat cu
toﬂii laolaltæ ca sæ-øi ridice
glasurile în legæturæ cu aceastæ
problemæ; øi au fost târâﬂi în
faﬂa judecætorilor.
7 Øi s-a întâmplat cæ glasul
poporului s-a ridicat împotriva
lui Amlici, încât el nu a fost
fæcut rege peste popor.
8 Acum, aceasta a adus multæ
bucurie în inimile celor care
erau împotriva lui; dar Amlici
i-a aﬂâﬂat pe cei care erau de
partea sa ca sæ se înfurie împotriva celor care nu erau de
partea sa.
9 Øi s-a întâmplat cæ ei s-au
adunat cu toﬂii laolaltæ øi l-au
uns pe Amlici sæ fie regele lor.
10 Acum, când Amlici a fost
fæcut rege peste ei, le-a poruncit
sæ punæ mâna pe arme øi sæ
se ridice împotriva fraﬂilor lor;
3 a Mosia 29:25–27;
Alma 4:16.
4 a Alma 10:19; Hel. 5:2.
5 a 3 Ne. 11:29.

øi a fæcut aceasta pentru ca sæ-i
poatæ subjuga.
11 Acum, poporul lui Amlici
era cunoscut dupæ numele lui
Amlici, fiind numiﬂi a amliciﬂi;
iar ceilalﬂi erau numiﬂi b nefiﬂi,
sau poporul lui Dumnezeu.
12 Øi acum, poporul nefiﬂilor
øtia despre intenﬂiile amliciﬂilor
øi, de aceea, s-a pregætit sæ-i
înfrunte; da, s-a înarmat cu sæbii
øi cu paloøe, cu arcuri øi cu
sægeﬂi, cu pietre øi cu praøtii øi
cu tot felul de a arme de ræzboi
de toate categoriile.
13 Øi astfel, erau pregætiﬂi sæ-i
întâlneascæ pe amliciﬂi în timpul sosirii lor. Øi au fost numiﬂi
cæpitani øi cæpitani-superiori øi
cæpitani-øefi, dupæ numærul lor.
14 Øi s-a întâmplat cæ Amlici
i-a înarmat pe oamenii sæi cu
tot felul de arme de ræzboi de
toate categoriile; øi el, de asemenea, a numit øefi øi conducætori
peste oamenii sæi ca sæ-i conducæ
pe aceøtia împotriva fraﬂilor lor.
15 Øi s-a întâmplat cæ amliciﬂii
au venit la dealul Amnihu, care
era la miazæzi de a râul Sidon,
care curgea prin b ﬂara lui Zarahemla; øi acolo au început sæ
facæ ræzboi cu nefiﬂii.
16 Acum, Alma fiind a judecætor-øef øi guvernatorul poporului lui Nefi, el s-a ridicat
prin urmare, împreunæ cu poporul sæu, da, cu cæpitanii sæi øi
cu cæpitanii-øefi, da, în fruntea
oøtirilor sale, ca sæ lupte împotriva amliciﬂilor.

11a Alma 3:4.
b Iacov 1:13–14;
Mosia 25:12;
Alma 3:11.

12a
15a
b
16a

Mosia 10:8; Hel. 1:14.
Alma 3:3.
Omni 1:13–15.
Mosia 29:42.

Alma 2:17–28
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17 Øi au început sæ-i ucidæ pe
amliciﬂi pe dealul de la miazæzi
de Sidon. Iar amliciﬂii s-au bætut
cu nefiﬂii din ræsputeri, într-atât
de mult, încât mulﬂi dintre nefiﬂi
au cæzut în faﬂa amliciﬂilor.
18 Cu toate acestea, Domnul
a întærit braﬂul nefiﬂilor, încât
ei i-au mæcelærit pe amliciﬂi
într-un mare mæcel, aøa cæ
aceøtia au început sæ fugæ din
faﬂa lor.
19 Øi s-a întâmplat cæ nefiﬂii
i-au urmærit pe amliciﬂi toatæ
ziua aceea øi i-au mæcelærit cu
mult mæcel într-atât, încât douæsprezece mii cinci sute treizeci
øi douæ de suflete de amliciﬂi
au fost a ucise; iar dintre nefiﬂi
au fost ucise øase mii cinci sute
øaizeci øi douæ de suflete.
20 Øi s-a întâmplat cæ, atunci
când Alma nu a mai putut sæ-i
urmæreascæ pe amliciﬂi, el a
decis ca oamenii sæi sæ-øi instaleze corturile în a valea lui
Ghedeon, valea fiind numitæ
dupæ acel Ghedeon care fusese
ucis de mâna lui b Nehor cu
sabia; øi în aceastæ vale øi-au
instalat nefiﬂii corturile lor pentru noapte.
21 Iar Alma a trimis spioni
ca sæ urmæreascæ pe cei ræmaøi
dintre amliciﬂi, pentru ca sæ
afle planurile øi uneltirile lor ca
sæ poatæ sæ se punæ la adæpost
de ei øi sæ-øi poatæ apæra poporul de la distrugere.
22 Acum, cei pe care i-a trimis
ca sæ pândeascæ tabæra amliciﬂilor se numeau Zeram øi Amnor,
19a Alma 3:1–2, 26; 4:2.
20a Alma 6:7.
b Alma 1:7–15; 14:16.

Manti øi Limher; aceøtia erau cei
care s-au dus împreunæ cu oamenii lor ca sæ pândeascæ tabæra
Amliciﬂilor.
23 Øi s-a întâmplat cæ în ziua
urmætoare ei s-au întors în tabæra nefiﬂilor în mare grabæ,
fiind împietriﬂi øi îngroziﬂi de
fricæ, zicând:
24 Iatæ, am urmærit tabæra
a
amliciﬂilor øi, spre marea noastræ uimire, în ﬂara lui Minon,
peste ﬂara lui Zarahemla, în
drumul cætre ﬂara lui b Nefi, noi
am væzut o mare oøtire a lamaniﬂilor; øi iatæ, Amliciﬂii s-au
unit cu ei;
25 Øi ei sunt asupra fraﬂilor
noøtri în ﬂara aceea; iar aceøtia
fug dinaintea lor cu turmele
øi cu nevestele øi cu copiii lor
cætre oraøul nostru; øi dacæ noi
nu ne græbim, ei vor pune stæpânire pe oraøul nostru øi pe pærinﬂii øi nevestele noastre, iar
copiii noøtri vor fi uciøi.
26 Øi s-a întâmplat cæ oamenii
lui Nefi øi-au luat corturile øi au
plecat din valea lui Ghedeon
cætre oraøul lor, care era oraøul
lui a Zarahemla.
27 Øi iatæ, când ei treceau râul
Sidon, lamaniﬂii øi Amliciﬂii,
fiind a numeroøi ca nisipul mærii,
au nævælit asupra lor ca sæ-i
distrugæ.
28 Cu toate acestea, nefiﬂii,
au fost a întæriﬂi de mâna Domnului, deoarece s-au rugat Lui
cu putere ca El sæ-i elibereze
din mâinile duømanilor lor, øi,
de aceea, Domnul le-a auzit

24a Alma 3:4, 13–18.
b 2 Ne. 5:8.
26a Omni 1:14, 18.

27a Iarom 1:6.
28a Deut. 31:6.
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Alma 2:29–3:1

strigætele øi i-a întærit, iar lamaniﬂii øi amliciﬂii au cæzut
în faﬂa lor.
29 Øi s-a întâmplat cæ Alma s-a
luptat cu Amlici cu sabia, faﬂæ
în faﬂæ; øi ei s-au confruntat cu
putere unul cu altul.
30 Øi s-a întâmplat cæ Alma,
fiind un om al lui Dumnezeu, fiind mânat de multæ
a
credinﬂæ, a implorat, zicând:
O, Doamne, ai milæ øi salveazæ-mi viaﬂa, pentru ca sæ pot sæ
fiu un instrument în mâinile
Tale, ca sæ salvez øi sæ pæstrez
acest popor.
31 Acum, când Alma a spus
aceste cuvinte, el s-a confruntat
iaræøi cu Amlici; øi el a cæpætat
putere într-atâta, încât l-a ucis
pe Amlici cu sabia.
32 Øi, de asemenea, s-a luptat
cu regele lamaniﬂilor; dar regele
lamaniﬂilor a fugit dinaintea lui
Alma øi øi-a trimis gærzile ca sæ
se lupte cu Alma.
33 Dar Alma øi cu gærzile sale
s-au luptat cu gærzile regelui
lamaniﬂilor pânæ când le-au ucis
øi le-au împins înapoi.
34 Øi astfel a curæﬂat pæmântul
sau, mai degrabæ, malul care era
la apus de râul Sidon, aruncând
în apele Sidonului trupurile
lamaniﬂilor care fuseseræ uciøi
pentru ca astfel poporul sæu
sæ poatæ avea loc sæ treacæ apa
øi sæ se lupte cu lamaniﬂii øi cu
amliciﬂii pe partea de apus a
râului Sidon.
35 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când au trecut toﬂi râul Sidon,
lamaniﬂii øi amliciﬂii au început
30a gs Credinﬂæ.

sæ fugæ din faﬂa lor, cu toate cæ
ei erau atât de numeroøi, încât
nici nu puteau fi numæraﬂi.
36 Øi ei au fugit din faﬂa nefiﬂilor cætre pustiul care era la apus
øi la miazænoapte, departe, dincolo de graniﬂele ﬂærii; iar nefiﬂii
i-au urmærit cu toatæ puterea øi
i-au ucis.
37 Da, ei au fost înconjuraﬂi
din toate pærﬂile øi au fost uciøi øi
goniﬂi pânæ când au fost împræøtiaﬂi la apus øi la miazænoapte,
pânæ când aceøtia au împânzit
pustiul ce se numea Hermaunﬂ;
øi acesta era acea parte a pustiului care era invadatæ de animale
sælbatice øi hæmesite.
38 Øi s-a întâmplat cæ mulﬂi au
murit în pustiu din cauza rænilor øi au fost devoraﬂi de animalele acelea sælbatice, precum øi
de vulturii din ceruri; iar oasele
lor au fost gæsite øi au fost adunate într-o movilæ pe pæmânt.
CAPITOLUL 3
Amliciﬂii s-au însemnat aøa cum
zicea cuvântul profeﬂic—Lamaniﬂii au fost blestemaﬂi pentru ræzvrætirea lor—Oamenii îøi aduc singuri
blestemele asupra lor înøiøi —
Nefiﬂii înfrâng o altæ armatæ a
lamaniﬂilor. Circa 87–86 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ nefiﬂii care
nu au fost a uciøi de armele de
ræzboi, dupæ ce i-au îngropat pe
cei care fuseseræ uciøi — acum,
numærul celor uciøi nu era numærat din cauza mærimii numærului lor — dupæ ce ei au ter-

3 1a Alma 2:19; 4:2.

Alma 3:2–12
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minat de îngropat morﬂii, ei s-au
reîntors la ﬂinuturile øi la casele
lor, la nevestele øi la copiii lor.
2 Acum, multe femei øi copii
fuseseræ uciøi cu sabia, precum
øi multe dintre turmele øi cirezile lor; øi, de asemenea, multe
dintre câmpiile lor cu grâne fuseseræ distruse, pentru cæ ele
fuseseræ cælcate în picioare de
oøtirile de oameni.
3 Øi acum, mulﬂi dintre lamaniﬂii øi amliciﬂii care fuseseræ
uciøi pe malul râului Sidon au
fost aruncaﬂi în a apele Sidonului;
øi iatæ, oasele lor sunt în adâncurile b mærii øi ele sunt multe.
4 Iar aAmliciﬂii erau deosebiﬂi
de nefiﬂi, pentru cæ ei se b însemnaseræ pe ei înøiøi cu roøu pe
frunte, dupæ obiceiul lamaniﬂilor; cu toate acestea, ei nu-øi
ræseseræ capul la fel ca lamaniﬂii.
5 Acum, capetele lamaniﬂilor
erau rase; øi ei erau a goi în afaræ
de pieile care erau puse ca un
brâu în jurul coapselor lor, øi de
armurile care erau puse în jurul
lor, øi de arcurile øi sægeﬂile lor,
de pietrele, øi de praøtiile lor øi
tot aøa mai departe.
6 Iar pielea lamaniﬂilor era închisæ la culoare, dupæ însemnarea care fusese pusæ pe stræmoøii
lor, care era un a blestem peste ei
din cauza încælcærilor lor øi a
ræzvrætirii împotriva fraﬂilor
lor, care erau Nefi, Iacov, Iosif øi
Sam, care erau oameni drepﬂi
øi sfinﬂi.
3a
b
4a
b
5a

Alma 2:15.
Alma 44:22.
Alma 2:11.
Alma 3:13–19.
Enos 1:20; Mosia 10:8;
Alma 42:18–21.

7 Iar fraﬂii lor au cæutat sæ-i
distrugæ pe ei, de aceea au fost
blestemaﬂi; iar Domnul Dumnezeu a pus un a semn asupra
lor, da, pe Laman øi pe Lemuel
øi, de asemenea, pe fiii lui Ismael
øi pe femeile ismaelite.
8 Øi aceasta s-a fæcut pentru ca
seminﬂia lor sæ poatæ sæ se deosebeascæ de seminﬂia fraﬂilor lor,
pentru ca prin aceasta Domnul
Dumnezeu sæ poatæ sæ pæstreze
poporul Sæu, pentru ca ei sæ
nu se a amestece øi sæ creadæ în
b
tradiﬂii incorecte, ceea ce ar
dovedi distrugerea lor.
9 Øi s-a întâmplat cæ oricine
îøi amesteca seminﬂia cu aceea
a lamaniﬂilor aducea acelaøi
blestem asupra seminﬂiei sale.
10 De aceea, oricine tolera sæ
fie dus în rætæcire de cætre lamaniﬂi era chemat sub cæpetenia lor
øi era pus pe el un semn.
11 Øi s-a întâmplat cæ oricine
nu voia sæ creadæ în a tradiﬂiile
lamaniﬂilor, dar credea în cronicile acelea care fuseseræ aduse
din ﬂara Ierusalimului øi, de
asemenea, în tradiﬂia stræmoøilor lor, care erau corecte, care
credea în poruncile lui Dumnezeu øi le ﬂinea au fost numiﬂi, de
atunci încoace, nefiﬂi sau poporul lui Nefi —
12 Øi aceøtia erau cei care
au pæstrat cronicile, care sunt
a
adeværate, despre poporul lor
øi, de asemenea, despre poporul
lamaniﬂilor.

6 a 2 Ne. 5:21; 26:33.
gs (a) Blestema,
blestem.
7 a 1 Ne. 12:23.
8 a gs Cæsætorie, (a) se
cæsætori—Cæsætorie

între confesiuni.
b Mosia 10:11–18;
Alma 9:16.
11a Alma 17:9–11.
12a Mosia 1:6;
Eter 4:6–11.
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Alma 3:13–26

13 Acum, noi ne întoarcem
iaræøi la Amliciﬂi, cæci ei, de
asemenea, aveau un a semn pus
pe ei; da, øi-au pus semnul pe ei
înøiøi, da chiar un semn roøu pe
frunte.
14 Astfel, cuvântul lui Dumnezeu este împlinit, cæci acestea
sunt cuvintele pe care El le-a
spus lui Nefi: Iatæ, i-am blestemat pe lamaniﬂi øi Eu voi pune
un semn pe ei pentru ca ei øi
seminﬂia lor sæ poatæ fi deosebiﬂi
de voi øi de seminﬂia voastræ de
acum înainte øi pânæ în vecii
vecilor, dacæ ei nu se vor pocæi
de ticæloøia lor øi nu se vor
a
întoarce cætre Mine pentru ca
Eu sæ am milæ de ei.
15 Øi iaræøi: Eu voi pune un
semn pe acela care îøi amestecæ
seminﬂia sa cu fraﬂii voøtri, pentru ca ei sæ fie, de asemenea,
blestemaﬂi.
16 Øi iaræøi: Eu voi pune un
semn pe acela care se va lupta
împotriva ta øi a seminﬂiei tale.
17 Øi iaræøi væ spun Eu vouæ
cæ aceia care se îndepærteazæ de
voi nu vor mai fi numiﬂi seminﬂia voastræ; øi Eu væ voi binecuvânta pe voi øi pe oricine care
va fi numit seminﬂia voastræ, de
acum înainte øi în vecii vecilor;
øi acestea erau fægæduielile Domnului cætre Nefi øi seminﬂia lui.
18 Acum, Amliciﬂii nu øtiau cæ
ei îndeplineau cuvintele lui
Dumnezeu atunci când ei au început sæ se însemneze pe frunte;
cu toate acestea, s-au ridicat în
a
ræzvrætire deschisæ împotriva
13a Alma 3:4.
14a 2 Ne. 30:4–6.
18a 4 Ne. 1:38.

lui Dumnezeu; de aceea, a fost
nevoie ca blestemul sæ cadæ
asupra lor.
19 Acum, aø dori ca voi sæ vedeﬂi cæ ei øi-au adus a blestemul
asupra lor înøiøi; øi tot aøa, orice
om care este blestemat aduce
asupra lui propria condamnare.
20 Acum s-a întâmplat cæ nu
multe zile dupæ bætælia din ﬂara
lui Zarahemla, care fusese purtatæ de cætre lamaniﬂi øi Amliciﬂi,
o altæ oøtire a lamaniﬂilor a nævælit peste poporul nefiﬂilor în
a
acelaøi loc în care prima oøtire
i-a întâlnit pe Amliciﬂi.
21 Øi s-a întâmplat cæ o armatæ
a fost trimisæ ca sæ-i alunge pe
ei în afara ﬂærii lor.
22 Acum, Alma fiind el însuøi
a
rænit, nu s-a dus de data aceasta
la bætælia împotriva lamaniﬂilor;
23 Dar a trimis o oøtire numeroasæ împotriva lor; øi ei s-au
dus øi au ucis pe mulﬂi dintre
lamaniﬂi, iar pe cei ræmaøi i-au
alungat în afara graniﬂelor ﬂærii.
24 Øi apoi s-au reîntors øi au
început sæ stabileascæ pacea în
ﬂaræ nemaifiind tulburaﬂi pentru
un timp de duømanii lor.
25 Acum, toate lucrurile acestea au fost fæcute, da toate aceste
ræzboaie øi conflicte au început
øi s-au terminat în al cincilea an
al domniei judecætorilor.
26 Øi într-un an au fost mii
øi zeci de mii de suflete trimise
în lumea cea veønicæ pentru ca
ele sæ-øi culeagæ a ræsplata dupæ
faptele lor, fie cæ ele fuseseræ
bune sau ræi, sæ culeagæ fericire

gs Ræzvrætire.
19a 2 Ne. 5:21–25;
Alma 17:15.

20a Alma 2:24.
22a Alma 2:29–33.
26a gs Fapte.

Alma 3:27–4:6
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veønicæ sau nenorocire veønicæ,
dupæ spiritul cæruia au ales sæ
se supunæ, fie cæ acesta era un
spirit bun sau unul ræu.
27 Cæci fiecare om primeøte
a
plata de la cel cæruia el a ales sæ
i se b supunæ, iar aceasta în acord
cu cuvintele spiritului profeﬂiei;
de aceea, aøa sæ fie, în acord cu
adeværul. Øi astfel se terminæ
cel de-al cincilea an al domniei
judecætorilor.
CAPITOLUL 4
Alma boteazæ mii de convertiﬂi —
Nedreptatea pætrunde în Bisericæ
øi progresul Bisericii este frânat
— Nefiha este numit judecætor-sef
— Alma, ca mare preot, se dedicæ
slujirii preoﬂeøti. Circa 86–83 î.H.
Acum, s-a întâmplat cæ în al
øaselea an al domniei judecætorilor asupra poporului lui Nefi
nu erau nici conflicte øi nici
ræzboaie în a ﬂara lui Zarahemla;
2 Dar poporul era în suferinﬂæ,
da, în suferinﬂæ mare din cauza
a
pierderii fraﬂilor lor øi, de
asemenea, din cauza pierderii
turmelor øi cirezilor lor øi, de
asemenea, din cauza pierderii
câmpurilor lor cu grâne, care
fuseseræ cælcate în picioare øi
distruse de lamaniﬂi.
3 Øi atât de mari erau suferinﬂele lor, încât fiecare suflet avea
motiv sæ jeleascæ; øi ei au crezut
cæ era judecata lui Dumnezeu
27a Mosia 2:31–33;
Alma 5:41–42.
b Rom. 6:16;
Hel. 14:29–31.
gs Supunere, supus,

trimisæ asupra lor din cauza
ticæloøiei øi a lucrurilor lor abominabile; de aceea, ei au fost
treziﬂi ca sæ-øi aducæ aminte de
datoria lor.
4 Øi au început sæ întemeieze
Biserica în întregime; da, øi
mulﬂi au fost a botezaﬂi în apele
Sidonului øi au fost uniﬂi cu
Biserica lui Dumnezeu; da, ei
au fost botezaﬂi de cætre mâna
lui Alma, care fusese uns b mare
preot peste poporul Bisericii de
mâna tatælui sæu, Alma.
5 Øi s-a întâmplat cæ în cel
de-al øaptelea an al domniei
judecætorilor, erau cam trei mii
cinci sute de suflete care s-au
unit cu a Biserica lui Dumnezeu
øi au fost botezate. Øi astfel, s-a
terminat cel de-al øaptelea an
al domniei judecætorilor peste
poporul lui Nefi; øi a fost pace
neîntreruptæ în tot acel timp.
6 Øi s-a întâmplat cæ în cel
de-al optulea an al domniei judecætorilor, oamenii Bisericii au
început sæ devinæ mândri din
cauza a bogæﬂiilor lor deosebit
de mari, øi a b mætæsurilor fine øi
a ﬂesæturilor lor frumos fæcute, øi
din cauza turmelor øi a cirezilor
lor cele multe, øi a aurului, øi a
argintului, øi a lucrurilor preﬂioase de tot felul pe care le
cæpætaseræ prin hærnicia lor; øi
prin toate aceste lucruri s-au
înælﬂat în mândrie în propriii lor
ochi, pentru cæ ei începuseræ sæ
poarte veøminte foarte scumpe.

(a) se supune.
4 1a Omni 1:12–19.
2 a Alma 2:19; 3:1–2, 26.
4 a Mosia 18:10–17.
b Mosia 29:42.

5 a Mosia 25:18–23;
3 Ne. 26:21.
6 a gs Bogæﬂii.
b Alma 1:29.
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Alma 4:7–15

7 Acum, acesta a fost prilej de
mare suferinﬂæ pentru Alma, da,
øi pentru mulﬂi dintre oamenii
pe care Alma îi a rânduise sæ fie
învæﬂætori øi preoﬂi øi vârstnici
în Bisericæ; da, mulﬂi dintre ei
erau foarte îndureraﬂi din cauza
ræutæﬂii care au væzut cæ începuse sæ fie printre oamenii lor.
8 Cæci ei s-au uitat øi au væzut
cu mare întristare cæ oamenii
Bisericii au început sæ se înalﬂe
în a mândrie în faﬂa propriilor lor
ochi øi sæ-øi îndrepte inimile
cætre bogæﬂii øi cætre lucrurile
lumeøti deøarte, cæ ei au început
sæ se batjocoreascæ unul pe altul
øi au început sæ persecute pe
aceia care b nu credeau conform
voinﬂei øi propriilor lor plæceri.
9 Øi astfel, în cel de-al optulea
an al domniei judecætorilor, au
început sæ fie mari a conflicte
printre oamenii Bisericii; da,
erau b invidii øi conflicte, ræutate
øi persecuﬂii øi mândrie, chiar
mai mult decât mândria celor
care nu aparﬂineau Bisericii lui
Dumnezeu.
10 Øi astfel s-a terminat cel de-al
optulea an al domniei judecætorilor; iar ticæloøia Bisericii a
fost o mare piatræ de poticnire
pentru cei care nu aparﬂineau
Bisericii; øi astfel Biserica a început sæ decadæ din progresul ei.
11 Øi s-a întâmplat cæ la a începutul celui de-al nouælea an,
Alma a væzut ticæloøia Bisericii;
7 a gs Autoritate.
8 a gs Mândrie;
Deøertæciune, deøert.
b Alma 1:21.
9 a gs Disputæ.
b gs Invidie.

øi a mai væzut cæ exemplul Bisericii a început sæ-i conducæ pe
cei care erau necredincioøi de la
o nedreptate la alta, astfel aducând distrugerea poporului.
12 Da, el a væzut mare nedreptate printre oameni, unii dintre
ei înælﬂandu-se pe ei înøiøi în
mândria lor, dispreﬂuindu-i pe
ceilalﬂi, întorcând spatele celor
care erau a nevoiaøi øi celor goi øi
celor care erau b flæmânzi øi celor
care erau însetaﬂi øi celor care
erau bolnavi øi în suferinﬂæ.
13 Acum, aceasta era pricinæ
mare de plângeri printre oameni, în timp ce alﬂii se umileau pe ei înøiøi, ajutându-i
pe cei care aveau nevoie de ajutorul lor, cum ar fi a împærﬂind
avuﬂiile lor la særaci øi la cei
nevoiaøi, hrænind pe cei flæmânzi øi suferind tot felul de
b
greutæﬂi de c dragul lui Hristos,
care trebuia sæ vinæ conform
spiritului profeﬂiei;
14 Aøteptând ziua aceea, a pæstrând astfel iertarea pæcatelor
lor; fiind plini de mare b bucurie
datoritæ învierii morﬂilor dupæ
voinﬂa øi puterea øi Salvarea
prin Isus Hristos din legæturile
morﬂii.
15 Øi acum, s-a întâmplat cæ
Alma, væzând suferinﬂele celor
umili care Îl urmau pe Dumnezeu, precum øi persecuﬂiile cu
care erau copleøiﬂi de restul
poporului sæu; øi væzând toate

11a 2 Sam. 12:14;
Alma 39:11.
12a Isa. 3:14; Iacov 2:17.
b Mosia 4:26.
13a gs Milostenie.
b gs Adversitate.

c 2 Cor. 12:10.
14a Mosia 4:12;
Alma 5:26–35.
gs Neprihænire,
neprihænit.
b gs Bucurie.

Alma 4:16–5:2
a
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nedreptæﬂile lor, el a început sæ
fie foarte întristat; cu toate
acestea, Spiritul Domnului nu
l-a pæræsit pe el.
16 Øi el a ales pe un om înﬂelept
care era printre vârstnicii bisericii øi i-a dat putere, în acord
cu a glasul poporului, ca el sæ
facæ b legi potrivit legilor care
fuseseræ date øi sæ le punæ în
aplicare potrivit cu ticæloøia øi
crimele poporului.
17 Acum, numele acestui om
era Nefiha, iar el a fost numit
a
judecætor-øef; øi el stætea în
scaunul de judecatæ ca sæ judece
øi sæ guverneze poporul.
18 Acum, Alma nu i-a dat slujba de a fi mare preot în Bisericæ,
ci el øi-a pæstrat slujba de mare
preot pentru el însuøi øi a cedat
scaunul de judecatæ lui Nefiha.
19 Øi a fæcut aceasta pentru ca
el a însuøi sæ poatæ merge printre
oamenii lui sau la poporul lui
Nefi, pentru ca el sæ poatæ sæ le
predice b cuvântul lui Dumnezeu, ca sæ-i c aﬂâﬂe pentru d aducerea aminte a datoriei lor øi pentru ca el sæ poatæ doborî, prin
cuvântul lui Dumnezeu, toatæ
mândria øi tot vicleøugul øi toate
conflictele care erau printre
oamenii lui, nevæzând nici o cale
ca sæ-i salveze, decât printr-o
e
mærturie puræ împotriva lor.
20 Øi astfel, la începutul celui
de al nouælea an al domniei judecætorilor peste poporul lui
Nefi, Alma a cedat scaunul de
15a
16a
b
17a
19a

D&L 38:27; 49:20.
Alma 2:3–7.
Alma 1:1, 14, 18.
Alma 50:37.
Alma 7:1.

judecatæ lui a Nefiha, iar el însuøi
s-a dedicat cu totul treburilor
b
marii preoﬂii a ordinului sfânt
al lui Dumnezeu pentru mærturia cuvântului, dupæ spiritul
revelaﬂiei øi al profeﬂiei.
Cuvintele pe care Alma, marele
preot al ordinului sfânt al lui
Dumnezeu, le-a trimis poporului în oraøele øi satele lor din
toatæ ﬂara.
Cuprinde capitolul 5.

CAPITOLUL 5
Pentru ca sæ obﬂinæ Salvarea, oamenii trebuie sæ se pocæiascæ øi sæ
respecte poruncile, sæ se nascæ din
nou, sæ-øi cureﬂe veømintele prin
sângele lui Hristos, sæ fie umili øi
sæ se elibereze de mândrie øi invidie,
precum øi sæ facæ lucrærile dreptæﬂii — Pæstorul cel Bun cheamæ
poporul Sæu — Cei care fac lucræri
rele sunt copiii diavolului — Alma
depune mærturie despre adeværul
doctrinei Sale øi le porunceøte oamenilor sæ se pocæiascæ — Numele
celor drepﬂi vor fi scrise în cartea
vieﬂii. Circa 83 î.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ Alma
a început sæ a împartæ cuvântul
lui b Dumnezeu cætre popor,
mai întâi în ﬂara lui Zarahemla
øi de acolo mai departe prin
toatæ ﬂara.
2 Øi acestea sunt cuvintele pe

b Alma 31:5;
D&L 11:21–22.
c Enos 1:23.
d Mosia 1:17; Hel. 12:3.
e gs Mærturie.

20a Alma 8:12.
b Mosia 29:42;
Alma 5:3, 44, 49.
5 1a Alma 4:19.
b Alma 5:61.
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Alma 5:3–12

care el le-a vorbit cætre popor
în Biserica ce a fost întemeiatæ
în oraøul lui Zarahemla, dupæ
cronica lui proprie, zicând:
3 Eu, Alma, fiind a uns de
cætre tatæl meu, Alma, ca sæ
fiu b mare preot peste Biserica
lui Dumnezeu, el având putere
øi c autoritate de la Dumnezeu
ca sæ facæ aceste lucruri, iatæ,
væ spun vouæ cæ el a început sæ întemeieze o Bisericæ în
d
ﬂara care era între graniﬂele
lui Nefi; da, ﬂara care era numitæ ﬂara lui Mormon; da, øi el
i-a botezat pe fraﬂii sæi în apa
Mormonului.
4 Øi iatæ, væ spun vouæ, ei au
fost a eliberaﬂi din mâinile poporului regelui Noe prin mila
øi puterea lui Dumnezeu.
5 Øi iatæ, dupæ aceasta, ei au
fost aduøi în a sclavie de cætre
mâinile lamaniﬂilor, în pustiu;
da, væ spun vouæ, ei erau în
robie øi iaræøi Domnul i-a eliberat din b sclavie prin puterea
cuvântului Sæu; øi noi am fost
aduøi în aceastæ ﬂaræ øi am început, de asemenea, sæ întemeiem
Biserica lui Dumnezeu în aceastæ ﬂaræ.
6 Øi acum, iatæ, væ spun vouæ,
fraﬂii mei, voi care aparﬂineﬂi de
aceastæ Bisericæ, aﬂi pæstrat voi
suficient amintirea robiei stræmoøilor voøtri? Da, øi aﬂi pæstrat
voi în amintire mila Lui øi lunga
Lui suferinﬂæ pentru ei? Øi mai
mult, aﬂi pæstrat suficient în
3 a gs (a) Rândui,
rânduire.
b Alma 4:4, 18, 20.
c Mosia 18:13;
3 Ne. 11:25.
d Mosia 18:4;

amintire cæ El a eliberat sufletele lor din iad?
7 Iatæ, El a schimbat inimile
lor; da, El i-a trezit dintr-un
somn adânc, iar ei s-au trezit la
Dumnezeu. Iatæ, erau în mijlocul întunericului; cu toate acestea, sufletele lor erau iluminate
de lumina cuvântului nepieritor; da, ei erau încercuiﬂi de
a
legæturile morﬂii øi de b lanﬂurile
iadului øi distrugerea nepieritoare îi aøtepta.
8 Øi acum væ întreb pe voi, fraﬂii mei, au fost ei distruøi? Iatæ,
væ spun vouæ: Nu, nu au fost.
9 Øi iaræøi væ întreb pe voi, au
fost legæturile sclaviei rupte øi
lanﬂurile iadului care i-au înconjurat pe ei au fost desfæcute?
Væ spun vouæ: Da, ele au fost
desfæcute, iar sufletele lor au
crescut øi ei au cântat iubire
mântuitoare. Øi væ spun vouæ
cæ ei sunt salvaﬂi.
10 Øi acum, væ întreb pe voi, în
ce condiﬂii sunt a salvaﬂi? Da, ce
bazæ au ei ca sæ nædæjduiascæ sæ
fie salvaﬂi? Care este cauza cæ ei
au fost desfæcuﬂi din legæturile
morﬂii, da, øi, de asemenea, din
lanﬂurile iadului?
11 Iatæ, væ spun eu vouæ — n-a
crezut tatæl meu, Alma, în cuvintele care au fost propovæduite de gura lui aAbinadi? Øi nu
era el un profet sfânt? Nu a vorbit el cuvintele lui Dumnezeu,
iar tatæl meu, Alma, l-a crezut?
12 Øi, potrivit credinﬂei lui, s-a

3 Ne. 5:12.
4 a Mosia 23:1–3.
5 a Mosia 23:37–39;
24:8–15.
b Mosia 24:17.
7 a Mosia 15:8.

b Alma 12:11;
D&L 138:23.
10a gs Salvare; Planul
mântuirii.
11a Mosia 17:1–4.

Alma 5:13–21
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produs o mare a schimbare în
inima lui. Iatæ, væ spun vouæ
cæ lucrul acesta este cu totul
adeværat.
13 Øi iatæ, el a apredicat
cuvântul cætre stræmoøii voøtri
øi o mare schimbare s-a petrecut în inimile lor øi ei s-au
umilit øi øi-au pus b nædejdea în
Dumnezeul cel c Viu øi Adeværat. Øi iatæ, ei au fost credincioøi
pânæ la d sfârøit; de aceea, au fost
salvaﬂi.
14 Øi acum, iatæ, væ întreb
pe voi, fraﬂii mei din Bisericæ,
v-aﬂi a næscut voi spiritual din
Dumnezeu? Aﬂi primit voi
imaginea Lui în înfæﬂiøarea
voastræ? Aﬂi øimﬂit voi aceastæ
mæreaﬂæ b schimbare în inimile
voastre?
15 Daﬂi voi dovadæ de credinﬂæ
în mântuirea Aceluia care v-a
a
fæcut pe voi? Væ uitaﬂi voi cu
ochiul credinﬂei øi vedeﬂi voi
acest trup înælﬂat în nemurire
øi aceastæ corupﬂie b înælﬂatæ la
incorupﬂie, ca sæ stea înaintea
lui Dumnezeu ca sæ fie c judecat
dupæ faptele pe care le-a fæcut
în trupul muritor?
16 Væ spun vouæ, puteﬂi voi sæ
væ imaginaﬂi cæ auziﬂi glasul
Domnului zicându-væ în ziua
aceea: Veniﬂi la Mine, voi cei
a
binecuvântaﬂi, cæci iatæ, faptele
12a gs Convertire,
convertit.
13a Mosia 18:7.
b gs (a) se Încrede.
c Morm. 9:28;
D&L 20:19.
d gs (a) Îndura.
14a Mosia 27:24–27;
Alma 22:15.
gs Næscut din nou,
næscut din

voastre au fost faptele dreptæﬂii
pe faﬂa pæmântului?
17 Sau væ imaginaﬂi voi cæ aﬂi
putea minﬂi în faﬂa Domnului
în acea zi, a zicând — Doamne,
faptele noastre au fost fapte
drepte pe faﬂa pæmântului — øi
cæ El væ va salva?
18 Sau dimpotrivæ, puteﬂi voi
sæ væ imaginaﬂi pe voi înøivæ
aduøi înaintea judecæﬂii lui
Dumnezeu, cu sufletele pline de
vinovæﬂie øi de remuøcare, amintindu-væ de toatæ vinovæﬂia
voastræ, da, o perfectæ aducere
aminte a tuturor ticæloøiilor
voastre, da, o a aducere aminte
a faptului cæ voi aﬂi nesocotit
poruncile lui Dumnezeu?
19 Væ spun vouæ, puteﬂi sæ
priviﬂi în sus cætre Dumnezeu
în ziua aceea cu inima puræ øi
cu mâinile curate? Væ spun
vouæ, puteﬂi voi sæ priviﬂi în
sus, având a imaginea lui Dumnezeu imprimatæ pe înfæﬂiøarea
voastræ?
20 Væ spun vouæ, puteﬂi voi
sæ gândiﬂi cæ veﬂi fi salvaﬂi,
când voi înøivæ aﬂi consimﬂit sæ
deveniﬂi a supuøii diavolului?
21 Væ spun vouæ, voi veﬂi
afla în ziua aceea cæ nu puteﬂi
fi a salvaﬂi; cæci nici un om nu
poate fi salvat, decât dacæ b veømintele lui sunt spælate, albe;

Dumnezeu.
b Rom. 8:11–17;
Mosia 5:2;
Moise 6:65.
gs Convertire,
convertit.
15a gs (a) Crea, creaﬂie.
b gs Înviere.
c gs Judecatæ, ultima.
16a Mat. 25:31–46.
17a 3 Ne. 14:21–23.

18a Ezec. 20:43;
2 Ne. 9:14;
Mosia 3:25;
Alma 11:43.
19a 1 Ioan 3:1–3.
20a Mosia 2:32.
21a gs Salvare.
b 1 Ne. 12:10;
Alma 13:11–13;
3 Ne. 27:19–20.

257

Alma 5:22–31

da, veømintele lui trebuie sæ
fie c purificate pânæ când sunt
curæﬂate de toate petele, prin
sângele Aceluia despre care au
vorbit stræmoøii voøtri, care va
veni ca sæ mântuiascæ poporul
Sæu de pæcatele lor.
22 Øi acum, væ întreb pe voi,
fraﬂii mei, cum s-ar simﬂi oricare dintre voi sæ stea înaintea
scaunului de judecatæ al lui
Dumnezeu având veømintele
pætate cu a sânge øi cu tot felul
de b murdærii? Iatæ, ce vor mærturisi aceste lucruri împotriva
voastræ?
23 Iatæ, nu vor a mærturisi ele
cæ sunteﬂi criminali, da, øi, de
asemenea, cæ sunteﬂi vinovaﬂi
de tot felul de ticæloøii?
24 Iatæ, fraﬂii mei, credeﬂi voi
cæ unul ca acesta poate sæ aibæ
un loc în Împæræﬂia lui Dumnezeu împreunæ cu aAvraam, cu
Isaac øi cu Iacov øi, de asemenea,
împreunæ cu toﬂi profeﬂii sfinﬂi
ale cæror veøminte sunt curæﬂate
øi sunt færæ patæ, pure øi albe?
25 Væ spun vouæ: Nu; decât
dacæ voi Îl faceﬂi pe Creatorul
vostru un mincinos de la început sau dacæ voi credeﬂi cæ El
este un mincinos de la început
voi nu puteﬂi sæ credeﬂi cæ
asemenea lucru poate sæ se întâmple în împæræﬂia cerului;
dar ei vor fi alungaﬂi, cæci ei sunt
a
copiii împæræﬂiei diavolului.
26 Øi acum iatæ, væ spun vouæ,
21c gs Pur, puritate.
22a Isa. 59:3.
b gs Murdærie,
necuræﬂenie.
23a Isa. 59:12.
24a Luca 13:28.
25a 2 Ne. 9:9.

fraﬂii mei, dacæ voi aﬂi simﬂit o
schimbare în inima voastræ øi
dacæ aﬂi simﬂit dorinﬂa sæ cântaﬂi
b
cântecul iubirii mântuitoare,
vreau sæ væ întreb, c puteﬂi sæ
simﬂiﬂi astfel acum?
27 Aﬂi mers voi pæstrându-væ
færæ de vinæ în a faﬂa lui Dumnezeu? Puteﬂi voi sæ spuneﬂi în sinea voastræ, dacæ aﬂi fi chemaﬂi
sæ muriﬂi chiar acum, cæ aﬂi fost
destul de b umili? Cæ veømintele
voastre au fost curæﬂate øi albite
prin sângele lui Hristos, care
va veni sæ c mântuiascæ poporul
Sæu de pæcatele lor?
28 Iatæ, v-aﬂi eliberat de
a
mândrie? Væ spun vouæ cæ,
dacæ nu, atunci voi nu sunteﬂi
pregætiﬂi sæ-L întâlniﬂi pe Dumnezeu. Iatæ, voi trebuie sæ væ
pregætiﬂi în grabæ; cæci împæræﬂia cerului va veni în curând
øi unul ca acesta nu are viaﬂæ
veønicæ.
29 Iatæ, zic eu, este printre voi
vreunul care nu s-a eliberat de
a
invidie? Væ spun vouæ cæ unul
ca acesta nu este pregætit; øi
aø dori ca el sæ se pregæteascæ
repede, cæci ora este aproape øi
el nu øtie când va veni timpul;
cæci unul ca acesta nu este gæsit
nevinovat.
30 Øi iaræøi væ spun vouæ,
este vreunul printre voi care
îøi a bate joc de fratele sæu sau îl
copleøeøte cu persecuﬂii?
31 Vai de acesta, cæci nu este
a

26a gs Convertire,
convertit.
b Alma 26:13.
c Mosia 4:12;
D&L 20:31–34.
27a gs Neprihænire,
neprihænit.

b gs Umil, umilinﬂæ.
c gs Mântuire,
(a) mântui, mântuit.
28a gs Mândrie.
29a gs Invidie.
30a gs (a) Vorbi de ræu.
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pregætit, iar timpul este aproape
pentru ca el sæ se pocæiascæ, ori
altfel, nu poate fi salvat!
32 Da, vai chiar øi de voi toﬂi
care a faceﬂi de nedreptæﬂi; pocæiﬂi-væ, pocæiﬂi-væ, cæci Domnul
Dumnezeu a spus aceasta!
33 Iatæ, El trimite o chemare
cætre a toﬂi oamenii, pentru cæ
b
braﬂele milosteniei sunt întinse
cætre ei; øi El spune: Pocæiﬂi-væ
øi Eu væ voi primi.
34 Da, El spune: a Veniﬂi la Mine
øi væ veﬂi împærtæøi din b fructul
copacului vieﬂii; da, voi veﬂi
mânca øi veﬂi bea din abundenﬂæ
din c pâinea øi din apele vieﬂii,
d
nestingheriﬂi;
35 Da, veniﬂi la Mine øi aduceﬂi fapte drepte øi nu veﬂi fi
doborâﬂi øi aruncaﬂi în foc —
36 Pentru cæ, iatæ, este aproape
timpul când oricine care nu
a
aduce fructe bune sau oricine
care nu face fapte drepte acela
are motiv sæ se tânguiascæ øi sæ
jeleascæ.
37 O, voi fæcætori de nedreptæﬂi;
voi cei care sunteﬂi încrezuﬂi în
lucrurile a lumeøti deøarte, voi
cei care v-aﬂi spus cæ øtiﬂi cæile
dreptæﬂii øi totuøi v-aﬂi b rætæcit
ca c oile færæ pæstor, neﬂinând
32a Ps. 5:5.
33a Alma 19:36;
3 Ne. 18:25.
b Iacov 6:5;
3 Ne. 9:14.
34a 2 Ne. 26:24–28;
3 Ne. 9:13–14.
b 1 Ne. 8:11; 15:36.
c gs Pâinea vieﬂii.
d 2 Ne. 9:50–51;
Alma 42:27.
36a Mat. 3:10; 7:15–20;
3 Ne. 14:19;
D&L 97:7.

seama cæ un pæstor a d strigat
dupæ voi øi încæ mai strigæ dupæ
voi, dar voi nu vreﬂi sæ e ascultaﬂi
glasul Lui!
38 Iatæ, væ spun vouæ cæ a Pæstorul cel Bun væ cheamæ; da,
øi în numele Sæu propriu væ
cheamæ El pe voi, care este numele lui Hristos; øi dacæ nu veﬂi
b
asculta de glasul Pæstorului
cel c Bun, de d numele cu care voi
sunteﬂi chemaﬂi, iatæ, voi nu
sunteﬂi oile Pæstorului cel Bun.
39 Øi acum, dacæ voi nu sunteﬂi oile Pæstorului Bun, atunci
din care a turmæ sunteﬂi voi? Iatæ,
væ spun vouæ, cæ b diavolul
este pæstorul vostru, iar voi
sunteﬂi turma lui; øi acum, cine
poate sæ nege aceasta? Iatæ, væ
spun vouæ, oricine tægæduie
aceasta este un c mincinos øi un
d
copil al diavolului.
40 Pentru cæ iatæ, væ spun vouæ,
cæ orice lucru care este a bun vine
de la Dumnezeu øi orice lucru
care este ræu vine de la diavol.
41 De aceea, dacæ un om
aduce fapte a bune, el ascultæ
de glasul Pæstorului cel Bun øi
Îl urmeazæ pe El; dar oricine
aduce fapte rele, acelaøi devine
un b copil al diavolului, deoarece

37a gs Deøertæciune,
deøert.
b 2 Ne. 12:5; 28:14;
Mosia 14:6.
c Mat. 9:36.
d Prov. 1:24–27;
Isa. 65:12.
e Ier. 26:4–5;
Alma 10:6.
38a gs Pæstorul cel bun.
b Lev. 26:14–20;
D&L 101:7.
c 3 Ne. 15:24; 18:31.
d Mosia 5:8;

Alma 34:38.
39a Mat. 6:24;
Luca 16:13.
b Mosia 5:10.
gs Diavol.
c 1 Ioan 2:22.
d 2 Ne. 9:9.
40a Omni 1:25;
Eter 4:12;
Moro. 7:12, 15–17.
41a 3 Ne. 14:16–20.
gs Fapte.
b Mosia 16:3–5;
Alma 11:23.
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el ascultæ de glasul lui øi îl
urmeazæ pe el.
42 Øi oricine face aceasta trebuie sæ-øi primeascæ a plata de
la el; de aceea, ca b platæ primeøte
c
moarte în ceea ce priveøte
lucrurile dreptæﬂii, fiind mort
pentru toate faptele bune.
43 Øi acum, fraﬂii mei, aø dori
ca voi sæ mæ auziﬂi pe mine,
cæci vorbesc cu toatæ puterea
sufletului meu; cæci iatæ, am
vorbit cætre voi limpede ca voi
sæ nu greøiﬂi sau am vorbit
dupæ poruncile lui Dumnezeu.
44 Pentru cæ, eu sunt chemat ca
sæ vorbesc în felul acesta, dupæ
ordinul a sfânt a lui Dumnezeu,
care este în Isus Hristos; da, mie
mi s-a poruncit sæ mæ ridic øi sæ
depun mærturie cætre acest popor despre lucrurile care au fost
spuse de cætre stræmoøii noøtri,
despre lucrurile care vor veni.
45 Øi aceasta nu este totul. Nu
credeﬂi voi cæ a øtiu despre aceste
lucruri eu însumi? Iatæ, væ
mærturisesc vouæ cæ lucrurile
despre care v-am vorbit sunt
adeværate. Øi cum credeﬂi voi cæ
øtiu despre adeværul lor?
46 Iatæ, væ spun vouæ, ele
mi-au fost fæcute a cunoscute de
cætre Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu. Iatæ, am b postit øi m-am
rugat multe zile ca sæ cunosc
aceste lucruri eu însumi. Øi
acum, eu øtiu cæ ele sunt adeværate; cæci Domnul Dumnezeu
mi le-a fæcut cunoscute mie
42a Alma 3:26–27;
D&L 29:45.
b Rom. 6:23.
c Hel. 14:16–18.
gs Moarte spiritualæ.
44a Alma 13:6.

45a
46a
b
c
49a

prin Spiritul Lui Sfânt; øi acesta
este spiritul c revelaﬂiei care este
în mine.
47 Øi mai mult, væ spun vouæ
cæ astfel mi s-a revelat, cæ vorbele care au fost spuse de cætre
stræmoøii noøtri sunt adeværate,
chiar în acord cu spiritul profeﬂiei care este în mine, care este,
de asemenea, prin manifestarea
Spiritului lui Dumnezeu.
48 Eu væ spun vouæ cæ øtiu
cæ orice væ voi spune despre
ceea ce va veni este adeværat;
øi væ spun vouæ cæ øtiu cæ Isus
Hristos va veni, da, Fiul, Singurul Næscut al Tatælui, plin de
har øi de milæ øi de adevær.
Øi iatæ, El este Acela care va
veni sæ ia toate pæcatele lumii,
da, pæcatele fiecærui om care va
crede cu fermitate în numele
Lui.
49 Øi acum, væ spun vouæ cæ
acesta este a ordinul dupæ care
eu sunt chemat, da, sæ predic
cætre fraﬂii mei preaiubiﬂi, da,
øi cætre oricine træieøte în
ﬂaræ; da, sæ le predic tuturor,
atât celor bætrâni, cât øi celor
tineri, atât sclavilor, cât øi celor
liberi; da, væ græiesc vouæ
celor bætrâni øi celor de vârstæ
mijlocie øi generaﬂiei care se
ridicæ; da, sæ strig cætre ei cæ
trebuie sæ se pocæiascæ øi sæ fie
b
næscuﬂi din nou.
50 Da, astfel spune Spiritul:
Pocæiﬂi-væ, voi cei din toate
marginile pæmântului, cæci îm-

gs Mærturie.
1 Cor. 2:9–16.
gs (a) Posti, post.
gs Revelaﬂie.
gs (a) Chema, chemat
de Dumnezeu,

chemare; Preoﬂie.
b gs Næscut din nou,
næscut din
Dumnezeu.
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pæræﬂia cerului este în curând
aproape; da, Fiul lui Dumnezeu
va veni în a slava Sa, în mæreﬂia
Sa, în maiestatea Sa, puterea øi
dominaﬂia Sa. Da, fraﬂii mei
preaiubiﬂi, væ spun vouæ cæ
Spiritul spune: Iatæ, slava b Regelui întregului pæmânt; øi, de
asemenea, Regele cerului va
stræluci în curând printre toﬂi
copiii oamenilor.
51 Øi, de asemenea, Spiritul
spune cætre mine, da, strigæ
cætre mine cu un glas puternic,
zicând: Mergi øi spune cætre
acest popor — Pocæiﬂi-væ, cæci
dacæ nu væ pocæiﬂi, în nici un
caz nu puteﬂi voi sæ moøteniﬂi
Împæræﬂia a cerului.
52 Øi iaræøi væ spun vouæ, Spiritul spune: Iatæ, a Securea este
înfipta la rædæcina pomului; de
aceea, orice pom care nu face
fructe bune va fi b doborât øi
aruncat în foc, da, un foc care nu
poate avea sfârøit, chiar un foc
nestins. Iatæ, øi aduceﬂi-væ aminte, Cel Sfânt a vorbit aceasta.
53 Øi acum, fraﬂii mei preaiubiﬂi, væ spun vouæ, puteﬂi
voi sæ væ opuneﬂi la aceste lucruri; da, puteﬂi voi sæ puneﬂi
deoparte aceste lucruri øi sæ-L
a
cælcaﬂi în picioare pe Cel Sfânt;
da, puteﬂi voi sæ væ îngâmfaﬂi în
50a gs Slavæ; (a) Doua
Venire a lui Isus
Hristos.
b Ps. 24; Mat. 2:2;
Luca 23:2;
2 Ne. 10:14;
D&L 38:21–22;
128:22–23;
Moise 7:53.
gs Isus Hristos;
Împæræﬂia lui
Dumnezeu sau

b

mândria inimilor voastre; da,
veﬂi stærui voi în obiceiul de a
purta veøminte c scumpe øi de
a væ fixa inimile pe lucrurile
lumeøti deøarte, pe d bogæﬂiile
voastre?
54 Da, veﬂi stærui voi în credinﬂa cæ sunteﬂi mai buni decât
alﬂii; da, veﬂi persista în persecutarea fraﬂilor voøtri care
se umilesc øi care merg dupæ
ordinul sfânt al lui Dumnezeu,
aøa cum au fost crescuﬂi în Bisericæ, fiind a sfinﬂiﬂi de cætre Spiritul Sfânt; øi ei fac fapte bune care
sunt apreciate pentru pocæinﬂæ.
55 Da, øi veﬂi stærui voi întorcând spatele celor a særaci øi celor
în nevoie øi pæstrându-væ averea
voastræ departe de ei?
56 Øi în sfârøit, voi toﬂi cei care
veﬂi stærui în ticæloøia voastræ,
væ spun cæ aceøtia sunt cei care
vor fi doborâﬂi øi aruncaﬂi în
foc, în afaræ dacæ ei se pocæiesc
cu græbire.
57 Øi acum væ spun vouæ,
toﬂi cei care sunteﬂi dornici sæ
urmaﬂi glasul Pæstorului cel
a
Bun, plecaﬂi dintre cei pæcætoøi
øi fiﬂi b separaﬂi de ei øi nu atingeﬂi lucrurile lor necurate; øi iatæ, numele lor vor fi c øterse, cæci
numele celor pæcætoøi nu vor fi
numærate printre numele celor

împæræﬂia cerului.
51a gs Cer.
52a Luca 3:9;
D&L 97:7.
b Iacov 5:46; 6:7;
3 Ne. 27:11–12.
53a 1 Ne. 19:7.
b gs Mândrie.
c 2 Ne. 28:11–14;
Morm. 8:36–39.
d Ps. 62:10;
D&L 56:16–18.

54a gs Sfinﬂire.
55a Ps. 109:15–16;
Iacov 2:17;
Hel. 6:39–40.
57a gs Pæstorul cel bun.
b Ezra 6:21; 9:1;
Neemia 9:2;
2 Tes. 3:6;
D&L 133:5, 14.
c Deut. 29:20;
Moro. 6:7;
D&L 20:8.
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drepﬂi pentru ca sæ se îndeplineascæ cuvântul lui Dumnezeu,
cuvânt care va spune: Numele
celor pæcætoøi nu vor fi amestecate cu numele celor din poporul Meu.
58 Cæci numele celor drepﬂi
vor fi scrise în a cartea vieﬂii øi
lor le voi da Eu o moøtenire în
dreapta Mea. Øi acum, fraﬂii mei,
ce aveﬂi voi de spus împotriva
acestui lucru? Væ spun vouæ,
dacæ veﬂi vorbi împotriva
acestui lucru, nu are nici o
importanﬂæ, deoarece cuvântul
lui Dumnezeu trebuie sæ se
înfæptuiascæ.
59 Deoarece, care pæstor dintre
voi, având multe oi, nu le pæzeøte pentru ca lupii sæ nu intre
øi sæ-i devoreze turma? Øi iatæ,
dacæ un lup intræ în turma lui,
nu-l alungæ el pe acesta? Da, øi
la sfârøit, dacæ el poate, îl va
distruge.
60 Øi acum, væ spun vouæ cæ
Pæstorul cel Bun væ cheamæ; øi
dacæ veﬂi asculta glasul Lui,
atunci El væ va aduce în turma
Sa, øi voi sunteﬂi oile Lui; øi
El væ porunceøte sæ nu permiteﬂi
nici unui lup lacom sæ intre
printre voi, pentru ca voi sæ nu
fiﬂi distruøi.
61 Øi acum eu, Alma, væ poruncesc vouæ în limba aAceluia
care mi-a poruncit mie, sæ
respectaﬂi cuvintele pe care vi
le-am spus.
62 Eu væ vorbesc în chip de
58a gs Cartea vieﬂii.
61a Alma 5:44.
62a 1 Ne. 8:10; 11:21–23.
6 1a gs (a) Rândui,
rânduire.

poruncæ, vouæ celor care aparﬂineﬂi Bisericii; øi celor care
nu aparﬂin Bisericii le vorbesc
printr-o invitaﬂie, zicând: Veniﬂi
sæ væ botezaﬂi pentru pocæinﬂæ,
ca sæ puteﬂi sæ væ împærtæøiﬂi
din fructul a pomului vieﬂii.
CAPITOLUL 6
Biserica din Zarahemla este curæﬂatæ øi pusæ în ordine — Alma se
duce sæ predice la Ghedeon. Circa
83 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ, dupæ ce
Alma a terminat de vorbit
oamenilor Bisericii, care era întemeiatæ în oraøul Zarahemla,
el a a rânduit preoﬂi øi b vârstnici,
prin aøezarea c mâinilor sale
conform rânduielii lui Dumnezeu, ca ei sæ conducæ øi sæ d aibæ
grijæ de Bisericæ.
2 Øi s-a întâmplat cæ aceia
care nu fæceau parte din Bisericæ, dar care s-au pocæit de
pæcatele lor, au fost a botezaﬂi
pentru pocæinﬂæ, øi au fost
primiﬂi în Bisericæ.
3 Øi, de asemenea, s-a mai întâmplat cæ aceia care fæceau
parte din Bisericæ øi nu s-au
a
pocæit de ticæloøiile lor øi nu
s-au plecat cu umilinﬂæ în faﬂa
lui Dumnezeu—adicæ aceia care
erau ridicaﬂi în b mândria inimilor lor—aceiaøi au fost respinøi,
iar numele lor au fost c øterse, în
aøa fel încât numele lor nu se

b gs Vârstnic.
c gs Mâini, aøezarea lor.
d D&L 52:39.
2 a gs Botez, (a) boteza.
3 a Mosia 26:6.

b gs Mândrie.
c Ex. 32:33;
Mosia 26:36;
Alma 1:24; 5:57–58.
gs Excomunicare.
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mai numærau printre ale celor
drepﬂi.
4 Øi astfel ei au început sæ întemeieze ordinea Bisericii în oraøul Zarahemla.
5 Acum, voi ar trebui sæ înﬂelegeﬂi cæ acest cuvânt al lui
Dumnezeu era liber pentru
toatæ lumea, cæ nimeni nu era
lipsit de posibilitatea de a se
aduna ca sæ audæ cuvântul lui
Dumnezeu.
6 Ba mai mult, copiilor lui
Dumnezeu li se ceruse sæ se
adune cu toﬂii øi sæ se uneascæ
în a post øi în rugaciune fierbinte
pentru binele sufletelor acelora
care nu-L cunoøteau pe Dumnezeu.
7 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ ce
Alma a fæcut aceste reguli, el a
plecat de la ei, da, de la Biserica
care era în oraøul Zarahemla, øi
s-a îndreptat cætre estul râului
Sidon, cætre valea lui Ghedeon,
unde fusese construit un oraø,
care era numit oraøul lui Ghedeon, care era în a valea numitæ
Ghedeon, numitæ dupæ omul
care a fost b omorât cu sabia de
mâna lui Nehor.
8 Øi Alma a plecat øi a început
sæ vesteascæ cuvântul lui Dumnezeu cætre Biserica ce fusese
întemeiatæ în valea lui Ghedeon,
în acord cu revelaﬂia adeværului
cuvântului vorbit de cætre stræmoøii sæi øi în acord cu spiritul
profeﬂiei care era în el, în acord
cu a mærturia lui Isus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, care va veni
sæ-i mântuiascæ pe oameni de
6 a gs (a) Posti, post.
7 a Alma 2:20.
b Alma 1:9.

pæcatele lor, øi cu sfântul ordin
prin care el a fost chemat. Øi aøa
este scris. Amin.
Cuvintele lui Alma pe care le-a
adresat poporului în Ghedeon,
conform cronicii sale.
Cuprinde capitolul 7.

CAPITOLUL 7
Hristos se va naøte din Maria — El
va dezlega legæturile morﬂii øi va
purta pæcatele poporului Sæu —
Aceia care se pocæiesc sunt botezaﬂi, iar cei care respectæ poruncile
vor avea viaﬂæ veønicæ—Murdæria
nu poate moøteni împæræﬂia lui
Dumnezeu — Se cere umilinﬂæ,
credinﬂæ, speranﬂæ øi caritate. Circa
83 î.H.
Iatæ, preaiubiﬂii mei fraﬂi,
væzând cæ mi s-a permis sæ vin
la voi, încerc sæ mæ a adresez
vouæ pe limba mea; da, prin
gura mea, væzând cæ este
pentru prima datæ când v-am
vorbit în cuvinte cu propria
mea guræ, am fost în totalitate
reﬂinut la b scaunul de judecatæ
øi am avut multe treburi øi de
aceea nu am putut veni la voi.
2 Øi chiar nu aø fi putut veni
acum dacæ nu s-ar fi întâmplat
ca scaunul judecæﬂii sæ fie a încredinﬂat altcuiva ca sæ guverneze în locul meu; øi Domnul
cu multæ bunætate mi-a dat posibilitatea sæ vin la voi.
3 Øi uite, am venit cu speranﬂe

8 a Apoc. 19:10.
7 1a Alma 4:19.
b Mosia 29:42.

2 a Alma 4:16–18.
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mari øi multæ dorinﬂæ de a descoperi cæ voi v-aﬂi umilit în faﬂa
lui Dumnezeu øi aﬂi continuat
sæ imploraﬂi harul Sæu øi sæ væ
gæsesc færæ patæ în faﬂa Lui øi sæ
nu væ gæsesc în groaznica dilemæ în care erau fraﬂii noøtri în
Zarahemla.
4 Dar binecuvântat fie numele
lui Dumnezeu, pe care El mi l-a
dat mie sæ-l cunosc, da, mi-a
dat mie imensa bucurie de a
afla cæ ei s-au rânduit din nou
dupæ dreptatea Lui.
5 Øi am încredere, în acord cu
Spiritul lui Dumnezeu care este
în mine, cæ, de asemenea, voi
avea bucurie de la voi; ba mai
mult, nu doresc ca bucuria mea
pentru voi sæ vinæ din cauza
multelor suferinﬂe øi dureri pe
care le-am avut pentru fraﬂii
din Zarahemla, dar iatæ, bucuria mea ce s-a læsat asupra lor
dupæ ce am trecut prin multe
suferinﬂe øi durere.
6 Dar uite, am încredere cæ voi
nu sunteﬂi într-o stare aøa mare
de necredinﬂæ precum erau
fraﬂii voøtri; am încredere cæ
voi nu sunteﬂi îndârjiﬂi în mândria inimilor voastre; da, am
încredere cæ inimile voastre
nu sunt îndreptate spre bogæﬂiile
øi lucrurile deøarte ale lumii;
da, am încredere cæ voi nu væ
închinaﬂi a idolilor, dar cæ voi væ
închinaﬂi adeværatului Dumnezeu care b træieøte øi cæ aøteptaﬂi
6 a 2 Ne. 9:37;
Hel. 6:31.
b Dan. 6:26.
7 a Alma 9:26.
9 a Mat. 3:2–4;
Alma 9:25.
b Mosia 3:5; 7:27;

cu neræbdare, cu o veønicæ credinﬂæ, iertarea pæcatelor voastre,
care va sæ vinæ.
7 Dar iatæ, v-am spus cæ vor fi
multe lucruri care vor veni; øi
iatæ, existæ un singur lucru care
este mai important decât toate
celelalte — deoarece, iatæ, nu
mai este a mult pentru cæ Mântuitorul træieøte øi va veni la
poporul Sæu.
8 Iatæ, nu spun cæ El va veni
printre noi în timpul când va
træi în tabernacolul Sæu muritor;
pentru cæ iatæ, Spiritul nu mi-a
spus cæ va fi aøa. Acum acest
lucru nu-l cunosc; dar øtiu
aceasta, cæ Domnul Dumnezeu
are putere sæ facæ tot ceea ce
este în acord cu cuvântul Sæu.
9 Dar iatæ, Spiritul mi-a spus
atât: Strigæ cætre oameni, spunând — a Pocæiﬂi-væ øi pregætiﬂi
drumul Domnului øi mergeﬂi
pe cærærile Lui, cæci sunt drepte; cæci iatæ, Împæræﬂia cerului
væ este la îndemânæ, iar Fiul
lui Dumnezeu b vine pe faﬂa
pæmântului.
10 Øi iatæ, El Se va a naøte din
b
Maria, la Ierusalim, care este
c
ﬂara stræmoøilor noøtri, ea fiind
d
fecioaræ, un vas preﬂios øi ales,
care va fi acoperitæ de umbra
Duhului Sfânt øi va e concepe
prin puterea lui øi care va aduce
pe lume un fiu, da, chiar pe Fiul
lui Dumnezeu.
11 Øi El va merge înainte, ræb-

15:1–2.
10a Isa. 7:14;
Luca 1:27.
b Mosia 3:8.
gs Maria, mama lui
Isus.
c 1 Cron. 9:3;

2 Cron. 15:9;
1 Ne. 1:4;
3 Ne. 20:29.
d 1 Ne. 11:13–21.
e Mat. 1:20;
Mosia 15:3.

Alma 7:12–19
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dând dureri øi a suferinﬂe øi ispite
de toate felurile; øi aceasta pentru ca sæ fie împlinit cuvântul,
acela care spune cæ El va lua
asupra Lui durerile øi bolile poporului Sæu.
12 Øi El va lua moartea asupra Lui, ca sæ poatæ dezlega
legæturile a morﬂii care leagæ
poporul Sæu; øi va lua asupra
Lui infirmitæﬂile lor, ca inima
Lui sæ fie inundatæ de milæ, în
ce priveøte trupul, ca El sæ
øtie, în ce priveøte trupul, cum
sæ-i b ajute pe oameni dupæ
infirmitæﬂile lor.
13 Acum, Spiritul a øtie toate
lucrurile; cu toale acestea, Fiul
lui Dumnezeu a suferit dupæ
cum aratæ trupul Sæu, pentru cæ
a b luat asupra Lui pæcatele poporului Sæu øi a øters pæcatele
lor prin puterea Lui mântuitoare; øi acum, iatæ, aceasta este
mærturia pe care o depun.
14 Acum, væ spun vouæ cæ trebuie sæ væ pocæiﬂi øi sæ væ a næøteﬂi din nou; cæci Spiritul a spus
cæ dacæ voi nu væ næøteﬂi din
nou, nu puteﬂi moøteni împæræﬂia cerului; de aceea, veniﬂi øi
væ botezaﬂi spre pocæinﬂæ ca
voi sæ fiﬂi spælaﬂi de pæcatele
voastre, ca voi sæ aveﬂi credinﬂæ
în Mielul lui Dumnezeu, care ia
pæcatele lumii, care are putere
sæ salveze øi sæ spele toate nedreptæﬂile.
15 Da, eu væ spun vouæ sæ
veniﬂi øi sæ nu væ fie fricæ, øi
11a Isa. 53:3–5;
Mosia 14:3–5.
12a 2 Ne. 2:8;
Alma 12:24–25.
gs Ræstignire.
b Evr. 2:18; 4:15;

puneﬂi deoparte toate pæcatele
care væ a copleøesc cu uøurinﬂæ,
care væ leagæ de distrugere, da,
veniﬂi øi mergeﬂi înainte øi
arætaﬂi Dumnezeului vostru cæ
sunteﬂi dispuøi sæ væ pocæiﬂi de
pæcatele voastre øi sæ faceﬂi un
legæmânt cu El spre a-I respecta
poruncile, øi mærturisiﬂi aceasta
Lui în aceastæ zi, intrând în
apele botezului.
16 Øi oricine face aceasta øi
ﬂine poruncile lui Dumnezeu
de acum înainte, acela îøi va
aminti cæ i-am spus, da, îøi va
aminti cæ i-am spus cæ va primi
viaﬂa veønicæ, aøa cum a mærturisit Spiritul Sfânt, care mi-a
mærturisit mie.
17 Øi acum mult preaiubiﬂii
mei fraﬂi, voi credeﬂi aceste
lucruri? Iatæ, væ spun vouæ, da,
øtiu cæ voi le credeﬂi; øi felul în
care øtiu cæ voi le credeﬂi este
manifestarea Spiritului care este
în mine. Øi acum, deoarece credinﬂa voastræ este puternicæ în
aceastæ privinﬂæ, da, în privinﬂa
lucrurilor despre care am vorbit, mare este bucuria mea.
18 Pentru cæ aøa cum v-am
spus de la început, cæ doresc
mult ca voi sæ nu væ îndoiﬂi precum fraﬂii voøtri, chiar aøa
consider cæ dorinﬂele mele au
fost împlinite.
19 De aceea, eu consider cæ
sunteﬂi pe cærærile dreptæﬂii; consider cæ voi sunteﬂi pe cærarea
care væ va duce în împæræﬂia lui

D&L 62:1.
13a gs Dumnezeu,
divinitate.
b Mosia 15:12.
gs Ispæøire,
(a) ispæøi.

14a gs Næscut din nou,
næscut din
Dumnezeu.
15a 2 Ne. 4:18.

265

Alma 7:20–27

Dumnezeu; da, eu consider cæ
voi faceﬂi a cærærile Lui drepte.
20 Eu înﬂeleg cæ vi s-a spus,
prin mærturia cuvântului Sæu,
cæ El nu poate a sæ meargæ pe cæi
strâmbe; nici sæ se îndepærteze
de la ceea ce a spus; nici sæ aibæ
o umbræ de întoarcere de la
dreapta la stânga sau de la ceea
ce este drept la ceea ce este greøit; de aceea, mersul Sæu este
un cerc veønic.
21 Øi El nu trebuie sæ locuiascæ
în temple a nesfinﬂite; øi nici
murdæria sau orice este necurat
sæ fie primit în Împæræﬂia lui
Dumnezeu; de aceea, væ spun
vouæ cæ timpul va veni, da, øi
va fi în ultima zi, când acela
care este b murdar va ræmâne în
murdærie.
22 Øi acum preaiubiﬂii mei
fraﬂi, v-am spus aceste lucruri
pentru a væ trezi simﬂul datoriei
faﬂæ de Dumnezeu, ca voi sæ
mergeﬂi færæ greøealæ în faﬂa
Lui, ca voi sæ mergeﬂi dupæ
sfânta ordine a lui Dumnezeu,
dupæ care voi aﬂi fost primiﬂi.
23 Øi acum aø vrea ca voi sæ fiﬂi
a
umili, supuøi øi blajini; gata de
a ræspunde la ruga altora; plini
de ingæduinﬂa øi ræbdare îndelungatæ; sæ fiﬂi temperaﬂi în toate
lucrurile; sæ fiﬂi sârguincioøi
în ﬂinerea poruncilor lui Dumnezeu tot timpul; sæ cereﬂi orice
lucruri de care aveﬂi nevoie atât
spirituale, cât øi vremelnice;
întotdeauna întorcând mulﬂu19a Mat. 3:3.
20a 1 Ne. 10:19;
Alma 37:12;
D&L 3:2.
21a 1 Cor. 3:16–17; 6:19;
Mosia 2:37;

miri lui Dumnezeu pentru orice
lucru primiﬂi.
24 Øi îngrijiﬂi-væ sæ aveﬂi a credinﬂæ, speranﬂæ øi caritate øi
atunci voi veﬂi avea mereu o
mulﬂime de lucruri bune.
25 Øi Domnul sæ væ binecuvânteze øi sæ væ ﬂinæ veømintele
a
færæ patæ, ca la sfârøit sæ puteﬂi
fi aduøi ca sæ væ aøezaﬂi alæturi
de Avraam, Isaac øi Iacov øi
sfinﬂii profeﬂi care au fost de
când a început lumea, având
veømintele voastre færæ patæ ca
øi veømintele lor care sunt færæ
patæ, în împæræﬂia cerului, færæ
a o mai pæræsi.
26 Øi acum fraﬂii mei preaiubiﬂi,
v-am spus aceste cuvinte în
acord cu Spiritul care a mærturisit în mine; øi sufletul meu s-a
bucurat foarte mult pentru marea sârguinﬂæ øi atenﬂie pe care
voi le-ﬂi acordat cuvântului meu.
27 Øi acum, fie ca a pacea lui
Dumnezeu sæ ræmânæ asupra
voastræ øi asupra caselor voastre
øi a pæmântului vostru øi asupra
turmelor voastre øi asupra a tot
ce stæpâniﬂi voi, asupra femeilor
øi copiilor voøtri, potrivit cu
credinﬂa øi cu faptele voastre de
acum înainte øi pentru totdeauna. Acestea am avut de spus.
Amin.
CAPITOLUL 8
Alma predicæ øi boteazæ în Melec—
El este respins în Amoniha øi

Alma 34:36.
b 1 Ne. 15:33–35;
2 Ne. 9:16;
Morm. 9:14;
D&L 88:35.
23a gs Umil, umilinﬂæ.

24a 1 Cor. 13:1–13;
Eter 12:30–35;
Moro. 7:33–48.
25a 2 Pet. 3:14.
27a gs Pace.

Alma 8:1–12
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pleacæ — Un înger îi porunceøte sæ
se întoarcæ øi sæ strige pocæinﬂæ
cætre popor — El este primit de
Amulec øi amândoi predicæ în
Amoniha. Circa 82 î.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ Alma
s-a întors din a ﬂara lui Ghedeon,
dupæ ce i-a învæﬂat pe oamenii
ﬂinutului lui Ghedeon multe
lucruri care nu pot fi scrise,
dupæ ce a întemeiat ordinea
Bisericii, aøa dupæ cum a fæcut
în ﬂinutul Zarahemla, da, el s-a
întors la casa lui în Zarahemla
sæ se odihneascæ dupæ munca
pe care o depusese.
2 Øi astfel s-a sfârøit al nouælea
an de domnie al judecætorilor
asupra poporului lui Nefi.
3 Øi s-a întâmplat la începutul
celui de-al zecelea an de domnie
al judecætorilor asupra poporului lui Nefi cæ Alma a plecat de
acolo øi a cælætorit pe pæmântul
lui Melec, la vestul a râului Sidon, spre vest, la marginea
pustiului.
4 Øi el a început sæ-i înveﬂe pe
oamenii din ﬂinutul Melec, în
acord cu ordinul a sfânt al lui
Dumnezeu, prin care el a fost
chemat; øi a început sæ-i înveﬂe
pe oamenii de pe cuprinsul
ﬂinutului Melec.
5 Øi s-a întâmplat cæ oamenii
au venit la el de-a lungul graniﬂelor ﬂinutului care era aøezat la
marginea pustiului øi ei au fost
botezaﬂi în tot ﬂinutul.
6 Deci, când øi-a terminat lucrul
8 1a Alma 2:20; 6:7.
3 a Alma 16:6–7.
4 a D&L 107:2–4.
gs Preoﬂia lui

în ﬂinutul Melec, el a plecat de
acolo øi a cælætorit trei zile la
nord de ﬂinutul Melec; øi a ajuns
la un oraø numit Amoniha.
7 Acum, era obiceiul la poporul lui Nefi sæ-øi numeascæ
oraøele øi satele, da, chiar satele
lor cele mai mici, dupæ numele
aceluia care le stæpânise primul; øi aøa era øi cu ﬂinutul
Amoniha.
8 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Alma a sosit în oraøul
Amoniha, el a început sæ le predice lor cuvântul lui Dumnezeu.
9 Acum, Satana avea mare
a
stæpânire asupra inimilor oamenilor din oraøul Amoniha; de
aceea, ei nu au ascultat cuvintele
lui Alma.
10 Cu toate acestea, Alma a
a
muncit mult în spirit, b luptându-se cu Dumnezeu în rugæciune c fierbinte, ca El sæ reverse
din Spiritul Sæu asupra oamenilor din oraø; ca El sæ-i îngæduie
sæ-i boteze pe ei spre pocæinﬂæ.
11 Cu toate acestea, ei øi-au
întærit inimile, spunându-i: Uite,
noi øtim cæ tu eøti Alma; øi øtim
cæ eøti mare preot al Bisericii pe
care ai întemeiat-o în multe
pærﬂi ale ﬂinutului, dupæ tradiﬂia ta; øi noi nu facem parte din
Biserica ta øi nu credem în astfel
de obiceiuri nebuneøti.
12 Øi acum, noi øtim cæ, deoarece noi nu facem parte din
Biserica ta, noi øtim cæ tu nu ai
putere asupra noastræ; øi tu ai

Melhisedec.
9 a 2 Ne. 28:19–22;
D&L 10:20.
10a Alma 17:5.

b Enos 1:1–12.
c 3 Ne. 27:1.
gs Rugæciune.
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dat judecata asupra lui a Nefiha;
de aceea, tu nu eøti judecætor-øef
asupra noastræ.
13 Øi acum, când oamenii au
spus acestea øi au desconsiderat toate cuvintele lui øi l-au
ocærât øi l-au scuipat øi au fæcut
ca el sæ fie alungat din oraø, el a
plecat de acolo øi øi-a continuat
cælætoria cætre oraøul care era
numit Aaron.
14 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când cælætorea într-acolo, copleøit de suferinﬂæ, plin de a mâhnire
adâncæ øi de durere în suflet din
cauza ticæloøiei oamenilor din
oraøul Amoniha, s-a întâmplat
cæ atunci când Alma era astfel
doborât de suferinﬂæ, un b înger
al Domnului i s-a înfæﬂiøat,
spunând:
15 Binecuvântat eøti tu, Alma;
de aceea, ridicæ-ﬂi capul øi bucuræ-te, pentru cæ ai mare motiv
de bucurie; cæci tu ai fost credincios în ﬂinerea poruncilor lui
Dumnezeu, din primul moment
când ai primit primul Lui semn.
Uite, eu sunt aici sæ ﬂi-l a aduc.
16 Øi uite, sunt trimis sæ-ﬂi poruncesc sæ te reîntorci în oraøul
Amoniha øi sæ predici din nou
oamenilor oraøului; da, predicæ-le. Da, dacæ nu se vor pocæi,
Domnul Dumnezeu îi va a distruge.
17 Dar uite, sæ înﬂeleagæ acum
cæ ei vor distruge libertatea
oamenilor tæi (aceasta a spus
Domnul) ceea ce este în contradicﬂie cu statutele, judecæﬂile
12a Alma 4:20.
14a gs Adversitate.
b Alma 10:7–10, 20.
gs Îngeri.

15a
16a
20a
21a

øi poruncile pe care El le-a dat
oamenilor Sæi.
18 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ ce
Alma øi-a primit mesajul de la
îngerul Domnului, el s-a întors
în grabæ în ﬂinutul Amoniha. Øi
el a intrat în oraø printr-un loc
diferit, da, prin partea de sud a
oraøului Amoniha.
19 Øi pe când intra în oraø, era
flæmând øi a spus unui om: Vrei
sæ-i dai ceva sæ mænânce unui
umil slujitor al lui Dumnezeu?
20 Øi omul i-a ræspuns: Eu
sunt un nefit øi øtiu cæ eøti un
profet sfânt al lui Dumnezeu,
cæ tu eøti omul cæruia un a înger
i-a spus într-o viziune: Tu vei
primi. De aceea, vino cu mine
în casa mea øi am sæ împart
mâncarea mea cu tine; øi øtiu cæ
vei fi o binecuvântare pentru
mine øi casa mea.
21 Øi s-a întâmplat cæ omul l-a
primit în casa lui; øi omul se
numea aAmulec; øi el a adus
pâine øi carne øi le-a aøezat
înaintea lui Alma.
22 Øi s-a întâmplat cæ Alma
a mâncat pâinea øi s-a sæturat;
øi l-a a binecuvântat pe Amulec
în casa lui øi I-a mulﬂumit lui
Dumnezeu.
23 Øi dupæ ce a mâncat øi s-a
sæturat, el i-a spus lui Amulec:
Eu sunt Alma øi sunt a marele
preot al Bisericii lui Dumnezeu
din tot ﬂinutul.
24 Øi uite, am fost chemat sæ
predic cuvântul lui Dumnezeu
printre toﬂi aceøti oameni, în

Mosia 27:11–16.
Alma 9:12, 18, 24.
Alma 10:7–9.
gs Amulec.

22a Alma 10:11.
23a Alma 5:3, 44, 49;
13:1–20.

Alma 8:25–9:1
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spiritul revelaﬂiei øi al profeﬂiei;
øi am fost în ﬂinutul acesta øi nu
m-au primit, ei m-au a alungat
øi tocmai voiam sæ întorc spatele
acestui ﬂinut.
25 Dar uite, mi s-a poruncit sæ
mæ întorc øi sæ profeﬂesc acestor
oameni, da, øi sæ depun mærturie împotriva lor în legæturæ cu
nedreptæﬂile lor.
26 Øi acum Amulec, pentru cæ
tu m-ai hrænit øi m-ai primit
înæuntru, tu eøti binecuvântat;
pentru cæ eu eram flæmând,
pentru cæ am postit multe zile.
27 Øi Alma a stat multe zile cu
Amulec, înainte de a începe sæ
predice poporului.
28 Øi s-a întâmplat cæ oamenii
s-au afundat øi mai mult în
nedreptæﬂile lor.
29 Øi cuvântul a venit cætre
Alma, spunând: Du-te; øi, de
asemenea, spune-i slujitorului
Meu, Amulec, mergi înainte
øi profeﬂeøte oamenilor aceøtia,
spunând — a Pocæiﬂi-væ, cæci aøa
a spus Domnul, pentru cæ dacæ
nu væ pocæiﬂi am sæ væ aræt
mânia Mea; da, øi n-am sæ-mi
ridic crunta Mea mânie.
30 Øi Alma a plecat înainte
printre oameni, ca øi Amulec,
sæ le spunæ cuvintele lui Dumnezeu; øi ei erau plini de Duhul
Sfânt.
31 Øi lor li se dæduse a putere
într-atât, încât ei nu puteau fi
întemniﬂaﬂi în închisori; øi nici
nu era posibil ca cineva sæ-i
omoare; ba mai mult, ei nu-øi
foloseau b puterea decât atunci
când erau legaﬂi în lanﬂuri sau
24a Alma 8:13.
29a Alma 9:12, 18.

închiøi în închisoare. Acum,
aceasta se întâmpla pentru ca
Domnul sæ-øi arate mai departe
puterea prin ei.
32 Øi s-a întâmplat cæ ei au
mers înainte øi au început sæ
predice øi sæ profeﬂeascæ oamenilor, potrivit Spiritului øi puterii pe care Domnul le dæduse lor.
Cuvintele lui Alma øi, de asemenea, cuvintele lui Amulec,
care au fost spuse oamenilor
din ﬂinutul Amoniha. Øi, de
asemenea, ei sunt aruncaﬂi în
închisoare øi eliberaﬂi prin puterea miraculoasæ a lui Dumnezeu care era în ei, dupæ cum
aratæ cronica lui Alma.
Cuprinde capitolele a pânæ la 14,
inclusiv.

CAPITOLUL 9
Alma le porunceøte oamenilor din
Amoniha sæ se pocæiascæ — Domnul va fi milos cu lamaniﬂii în
zilele din urmæ — Dacæ nefiﬂii renunﬂæ la luminæ, ei vor fi distruøi
de cætre lamaniﬂi — Fiul lui Dumnezeu va veni în curând — El îi va
mântui pe cei care se pocæiesc,
care sunt botezaﬂi øi au credinﬂæ
în numele Sæu. Circa 82 î.H.
Øi din nou eu, Alma, poruncindu-mi-se de cætre Dumnezeu
sæ-l iau pe Amulec øi sæ merg
înainte øi sæ predic din nou
acestor oameni, sau oamenilor
care locuiau în oraøul Amoniha,
s-a întâmplat cæ, pe când am

gs Pocæinﬂæ, (a) se
pocæi.

31a 1 Ne. 1:20.
b Alma 14:17–29.
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început sæ le predic lor, au început sæ mæ combatæ, spunând:
2 Cine eøti tu? Presupunând
cæ noi ne vom încrede în mærturia unui a singur om, totuøi el
va trebui sæ ne predice nouæ cæ
pæmântul va dispærea?
3 Acum, ei nu înﬂelegeau cuvintele pe care le spuneau; pentru cæ ei nu øtiau cæ pæmântul
va dispærea.
4 Øi ei au mai spus: Noi nu ne
vom încrede în cuvintele tale
dacæ tu vei profeﬂi cæ acest
mare oraø va fi distrus într-o
a
singuræ zi.
5 Acum, ei nu øtiau cæ Dumnezeu ar putea sæ facæ lucruri
atât de uimitoare, pentru cæ ei
aveau inimile împietrite øi erau
oameni încæpæﬂânaﬂi.
6 Øi ei au spus: a Cine este
Dumnezeu, care nu trimite b altæ
autoritate, decât un singur om
la acest popor, ca sæ le vesteascæ lor adeværul acestor mari øi
uimitoare lucruri?
7 Øi ei au înaintat ca sæ punæ
mâna pe mine; dar uite, nu au
putut. Øi eu am stat cu îndræznealæ sæ le spun lor, da, le-am
mærturisit cu curaj, spunând:
8 Iatæ, o, voi, pæcætoasæ øi stricatæ a generaﬂie, cum aﬂi uitat
voi tradiﬂia stræmoøilor voøtri;
da, cât de repede aﬂi uitat voi
poruncile lui Dumnezeu.
9 Nu væ amintiﬂi cæ tatæl nostru,
Lehi, a fost scos din Ierusalim
de a mâna lui Dumnezeu? Nu væ
9 2a Deut. 17:6.
4 a Alma 16:9–10.
6 a Ex. 5:2; Mosia 11:27;
Moise 5:16.
b Alma 10:12.

8a
9a
11a
12a

amintiﬂi cæ ei toﬂi au fost conduøi
prin pustiu de cætre El?
10 Øi aﬂi uitat atât de repede de
câte ori El i-a eliberat pe stræmoøii noøtri din mâinile duømanilor øi i-a scæpat de a fi distruøi
chiar de mâinile fraﬂilor lor?
11 Da, øi dacæ nu ar fi fost puterea Lui de neegalat øi mila
Lui øi ræbdarea lui îndelungatæ
pentru noi, am fi fost, færæ
îndoialæ, de mult øterøi de pe
faﬂa pæmântului, mult înaintea
acestui timp, øi poate am fi fost
supuøi unei a nesfârøite stæri de
mizerie øi de nenorocire.
12 Iatæ, acum væ spun vouæ cæ
vi se porunceøte sæ væ pocæiﬂi;
øi numai dacæ væ pocæiﬂi puteﬂi
moøteni împæræﬂia lui Dumnezeu. Dar iatæ, asta nu este tot —
El v-a poruncit sæ væ pocæiﬂi ori
væ va a distruge complet de pe
faﬂa pæmântului; da, El væ va
vizita cu mânie øi în mânia Lui
b
puternicæ El nu se va întoarce.
13 Iatæ, nu væ amintiﬂi de cuvintele pe care El i le-a spus lui
Lehi zicænd: a În mæsura în care
Îmi veﬂi ﬂine poruncile, veﬂi
prospera pe pæmânt? Øi din nou,
s-a spus cæ: În mæsura în care
nu Îmi veﬂi respecta poruncile,
veﬂi fi alungaﬂi din prezenﬂa
Domnului.
14 Acum aø vrea ca voi sæ væ
amintiﬂi, cæ atât timp cât lamaniﬂii nu au ﬂinut poruncile lui
Dumnezeu, ei au fost a alungaﬂi
din prezenﬂa Domnului. Acum,

Alma 10:17–25.
1 Ne. 2:1–7.
Mosia 16:11.
Alma 8:16;
10:19, 23, 27.

b Alma 8:29.
13a 2 Ne. 1:20; Mosia 1:7;
Alma 37:13.
14a 2 Ne. 5:20–24;
Alma 38:1.

Alma 9:15–22
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noi vedem cæ a fost verificat
prin aceasta cuvântul Domnului øi lamaniﬂii au fost alungaﬂi
din prezenﬂa Lui, de la începutul greøelilor lor în ﬂinut.
15 Cu toate acestea, eu væ spun
vouæ cæ va fi mai uøor de a suportat pentru ei ziua judecæﬂii
decât pentru voi, dacæ voi continuaﬂi în pæcatele voastre, da,
øi chiar mai uøor în aceastæ
viaﬂæ pentru ei decât pentru
voi, aceasta cu condiﬂia sæ se
pocæiascæ.
16 Pentru cæ sunt multe fægæduinﬂe a fæcute lamaniﬂilor;
pentru cæ din cauza b tradiﬂiei
stræmoøilor lor ei au ræmas în
aceastæ stare de c ignoranﬂæ; de
aceea, Domnul va fi milos cu ei
øi le va d prelungi existenﬂa pe
pæmânt.
17 Øi într-o zi, ei vor fi a fæcuﬂi
sæ creadæ în cuvântul Lui øi
sæ cunoascæ incorectitudinea
tradiﬂiilor stræmoøilor lor; øi
mulﬂi vor fi salvaﬂi, pentru cæ
Domnul va fi milos cu toﬂi aceia
care-I b cheamæ numele.
18 Dar iatæ, eu væ spun cæ
de continuaﬂi în ticæloøie, zilele
voastre pe pæmânt nu vor fi
prelungite, pentru cæ a lamaniﬂii
vor fi trimiøi asupra voastræ; øi
dacæ nu væ pocæiﬂi ei vor veni
atunci când nu væ aøteptaﬂi øi
voi veﬂi fi loviﬂi de o distrugere
b
completæ; øi va fi din cauza
cumplitei c mânii a Domnului.
15a Mat. 11:22, 24.
16a Alma 17:15.
b Mosia 18:11–17.
c Mosia 3:11.
d Hel. 15:10–12.
17a Enos 1:13.
b Alma 38:5;

19 Pentru cæ El nu va permite
ca voi sæ træiﬂi în nedreptæﬂile
voastre, pentru a-i distruge pe
oamenii Sæi. Eu væ spun vouæ:
Nu; El, mai curând, va suporta
ca lamaniﬂii sæ-i a distrugæ pe
oamenii Sæi, care se numesc poporul lui Nefi, dacæ ar fi fost
posibil ca ei sæ b cadæ în pæcate
øi ræutæﬂi, dupæ ce au avut atâta
luminæ øi învæﬂæturæ de la
Domnul Dumnezeul lor.
20 Da, dupæ ce au fost atât de
mult favorizaﬂi oamenii Domnului; da, dupæ ce au fost favorizaﬂi mai mult decât orice alt
naﬂiune, neam, limbæ øi popor;
dupæ ce li s-au a fæcut cunoscute
toate lucrurile, dupæ dorinﬂa
lor øi credinﬂa lor øi rugæciunile
lor, care au fost øi care sunt øi
care vor veni;
21 Fiind vizitaﬂi de Spiritul lui
Dumnezeu; vorbind cu îngerii
øi vorbindu-vi-se prin glasul
Domnului; øi având spiritul
profeﬂiei øi spiritul revelaﬂiei
øi, de asemenea, multe daruri,
darul de a vorbi în alte limbi,
darul de a predica øi darul Duhului Sfânt øi darul a tælmæcirii.
22 Da, øi dupæ ce aﬂi fost a eliberaﬂi de Dumnezeu de pe
pæmântul Ierusalimului, prin
mâna Domnului; fiind salvaﬂi
de la foamete øi de la boalæ øi
de la toate felurile de boli; øi ei
fiind întæriﬂi în bætælii, spre a
nu fi distruøi; fiind eliberaﬂi din

D&L 3:8.
Alma 16:2–3.
Alma 16:9.
Alma 8:29.
1 Ne. 12:15, 19–20;
Alma 45:10–14.
b Alma 24:30.

18a
b
c
19a

20a gs Revelaﬂie.
21a Omni 1:20;
Mosia 8:13–19;
28:11–17.
22a 2 Ne. 1:4.
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sclavie de fiecare datæ øi fiind
pæziﬂi øi apæraﬂi pânæ acum; øi
ei au prosperat pânæ au devenit
bogaﬂi în toate lucrurile —
23 Øi acum uite, væ spun vouæ
cæ, dacæ aceøti oameni, care au
primit atâtea binecuvântæri din
mâna Domnului, au sæ pæcætuiascæ în ciuda luminii øi a
cunoøtinﬂelor pe care le au, eu
væ spun vouæ cæ, dacæ va fi aøa,
dacæ ei vor cædea în pæcat, va
fi mult mai uøor de a suportat
pentru lamaniﬂi decât pentru ei.
24 Pentru cæ iatæ, a fægæduielile
Domnului se extind asupra lamaniﬂilor, dar nu øi asupra
voastræ dacæ pæcætuiﬂi; pentru
cæ nu a fægæduit Domnul deschis øi nu a decretat cu tærie cæ,
dacæ voi væ veﬂi ræscula împotriva Lui, voi veﬂi fi definitiv
distruøi de pe faﬂa pæmântului?
25 Øi acum, din aceastæ cauzæ,
ca voi sæ nu fiﬂi distruøi, Domnul
øi-a trimis îngerul sæ-i viziteze
pe mulﬂi dintre oamenii Sæi,
s p u n â n d u-l e c æ t r e b u i e s æ
meargæ înainte strigând cu putere poporului Sæu, spunând:
a
Pocæiﬂi-væ, da, pentru cæ împæræﬂia cerului este aproape;
26 Øi a nu dupæ multe zile Fiul
lui Dumnezeu va veni cu toatæ
slava Sa; øi slava Lui va fi slava
b
Singurului Næscut al Tatælui,
plin de c har, de dreptate øi de
adevær, øi de îndelungatæ, plin
de îngæduinﬂa, de d milæ, græbit
22b Mosia 27:16.
23a Mat. 11:22–24.
24a 2 Ne. 30:4–6;
D&L 3:20.
25a Alma 7:9; Hel. 5:32.
26a Alma 7:7.
b gs Singurul Næscut.

sæ e asculte strigætele poporului
Sæu øi sæ ræspundæ rugæciunilor
lor.
27 Øi iatæ, El vine sæ-i a mântuiascæ pe cei care vor fi b botezaﬂi
spre pocæire cu credinﬂæ în
numele Lui.
28 De aceea, pregætiﬂi calea
Domnului, pentru cæ este aproape timpul când toﬂi oamenii vor
primi ræsplata pentru a faptele
lor, dupæ cum au fost — dacæ au
fost drepﬂi, ei vor b primi salvarea sufletelor lor, potrivit puterii øi izbæirii lui Isus Hristos;
øi dacæ au fost ræi, ei vor primi
c
condamnarea sufletelor lor,
dupæ puterea øi înrobirea diavolului.
29 Acum iatæ, aceasta este glasul îngerului strigând oamenilor.
30 Øi acum, a preaiubiﬂii mei
fraﬂi, cæci voi sunteﬂi fraﬂii mei
øi voi ar trebui sæ fiﬂi preaiubiﬂi,
iar voi ar trebui sæ faceﬂi lucruri
care sunt necesare pentru pocæinﬂæ, væzând cæ inimile voastre
au fost foarte împietrite împotriva cuvântului lui Dumnezeu
øi væzând cæ sunteﬂi oameni
b
pierduﬂi øi decæzuﬂi.
31 Øi acum s-a întâmplat cæ,
atunci când eu, Alma, am spus
aceste cuvinte, iatæ, oamenii
erau supæraﬂi pe mine pentru
cæ le-am spus cæ au inimile împietrite øi sunt a încæpæﬂânaﬂi.
32 Øi, de asemenea, pentru cæ

c gs Har.
d gs Milostiv,
milostenie, milæ.
e Deut. 26:7.
27a gs Mântuire,
(a) mântui, mântuit.
b gs Botez, (a) boteza.

28a
b
c
30a
b
31a

D&L 1:10; 6:33.
Ps. 7:16.
gs Condamnare.
1 Ioan 4:11.
Alma 12:22.
2 Ne. 25:28;
Mosia 3:14.

Alma 9:33–10:7
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le-am spus cæ sunt oameni pierduﬂi øi decæzuﬂi, ei s-au supærat
pe mine øi s-au gândit sæ punæ
mâna pe mine ca sæ mæ arunce
în temniﬂæ.
33 Dar s-a întâmplat cæ Domnului nu le-a permis ca ei sæ mæ
ia øi sæ mæ arunce în temniﬂæ.
34 Øi s-a întâmplat cæ Amulec
s-a dus øi a stat înaintea lor øi a
început sæ le predice. Øi acum
a
cuvintele lui Amulec nu au
fost toate scrise, dar o parte din
cuvintele lui au fost scrise în
aceastæ carte.
CAPITOLUL 10
Lehi se trage din Manase—Amulec
relateazæ porunca îngerilor ca el sæ
îngrijeascæ de Alma—Rugæciunile
celor drepﬂi îi ocrotesc pe oameni—
Învæﬂætorii legii øi judecætorii
nedrepﬂi pun temelia distrugerii
oamenilor. Circa 82 î.H.
Acum, acestea sunt a cuvintele
pe care bAmulec le-a predicat
oamenilor din ﬂinutul Amoniha,
spunând:
2 Eu sunt Amulec: Eu sunt fiul
lui Ghidona, care era fiul lui
Ismael, care se trægea din Aminadi; øi a fost acelaøi Aminadi
care a tælmæcit scrierea de pe
peretele templului, care a fost
scrisæ de cætre degetul lui
Dumnezeu.
3 Øi Aminadi se trægea din
Nefi, care era fiul lui Lehi, care
34a Alma 10.
10 1a Alma 9:34.
b Alma 8:21–29.
3 a Gen. 41:51;
1 Cron. 9:3.

a venit din ﬂinutul Ierusalimului, care se trægea din a Manase,
care era fiul lui b Iosif, care a
fost c vândut Egiptului de cætre
mâinile fraﬂilor lui.
4 Øi iatæ, eu, de asemenea,
nu sunt un om de micæ importanﬂæ printre acei care mæ cunosc; da, øi iatæ, am multe rude
øi a prieteni øi am adunat multe
bogæﬂii prin hærnicia mâinilor
mele.
5 Dar, dupæ toate acestea, eu
nu am cunoscut multe despre
cæile Domnului øi a misterele
Lui øi puterea Lui extraordinaræ.
Eu am spus cæ nu am cunoscut
multe despre lucrurile acestea;
dar iatæ, greøesc, pentru cæ am
væzut multe din misterele Sale
øi extraordinara Sa putere; da,
chiar prin pæstrarea vieﬂii acestor oameni.
6 Cu toate acestea, mi-am împietrit inima pentru cæ am fost
a
chemat de multe ori øi nu am
vrut sæ b aud; de aceea, am øtiut
despre aceste lucruri, da, øi
totuøi nu am vrut sæ øtiu; de
aceea, am mers înainte ræzvrætindu-mæ împotriva lui Dumnezeu, în ticæloøia inimii mele,
chiar pânæ în ziua a patra a
acestei a øaptea luni, care este
în al zecelea an al domniei
judecætorilor.
7 Pe când cælætoream sæ
vizitez o rudæ apropiatæ, iatæ
un a înger al Domnului, mi s-a
înfæﬂiøat øi mi-a spus: Amulec,

b gs Iosif, fiul lui
Iacov.
c Gen. 37:29–36.
4 a Alma 15:16.
5 a gs Tainele lui

Dumnezeu.
6 a Alma 5:37.
b D&L 39:9.
7 a Alma 8:20.
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întoarce-te la casa ta, pentru cæ
tu va trebui sæ hræneøti un profet
al Domnului; da, un om sfânt
care este un om ales al lui Dumnezeu; pentru cæ el a b postit
multe zile din cauza pæcatelor
acestui popor øi este flæmând
øi tu va trebui sæ-l c primeøti în
casa ta øi sæ-l hræneøti øi el te va
binecuvânta pe tine øi casa ta; øi
binecuvântarea Domnului va
sta asupra ta øi a casei tale.
8 Øi s-a întâmplat cæ m-am supus glasului îngerului øi m-am
întors la casa mea. Øi pe când mæ
întorceam, l-am gæsit pe a omul
despre care îngerul mi-a spus:
Tu îl vei primi în casa ta — øi
uite, era acelaøi om care îﬂi
vorbise ﬂie despre lucrurile lui
Dumnezeu.
9 Øi îngerul mi-a spus cæ el
este un om a sfânt; de aceea, eu
øtiu cæ este un om sfânt, pentru
cæ acest lucru a fost spus de cætre un înger al lui Dumnezeu.
10 Øi din nou, øtiu cæ lucrurile
pe care el le-a mærturisit sunt
adeværate; pentru cæ, iatæ, væ
spun vouæ cæ aøa cum Domnul
træieøte, chiar aøa El øi-a trimis
un a înger sæ-mi arate mie aceste
lucruri; øi el a fæcut aceasta în
timp ce Alma b locuia în casa
mea.
11 Pentru cæ, iatæ, el mi-a a binecuvântat casa, m-a binecuvântat pe mine øi pe femeia
mea øi pe copiii mei, pe tatæl
meu øi pe rudele mele; da,
chiar toate rudele mele au fost
7 b Alma 5:46; 6:6.
gs (a) Posti, post.
c Fapte 10:30–35.
8 a Alma 8:19–21.

9a
10a
b
11a

binecuvântate, iar binecuvântarea Domnului s-a læsat asupra
noastræ chiar dupæ cum El
mi-a spus.
12 Øi acum, când Amulec a
spus aceste cuvinte, oamenii au
început sæ fie uimiﬂi, væzând cæ
era a mai mult decæt un martor
care a mærturisit despre aceste
lucruri de care ei erau acuzaﬂi øi,
de asemenea, despre lucrurile
care urmau sæ vinæ, conform
spiritului profeﬂiei pe care ei îl
aveau.
13 Cu toate acestea, au fost
c âﬂ i v a p r i n t r e e i c a r e s-a u
gândit sæ le punæ întrebæri ca
prin a øiretenie sæ-i prindæ cu
propriile lor vorbe, sæ gæseascæ
un martor împotriva lor, sæ-i
aducæ în faﬂa judecætorilor lor
ca ei sæ poatæ fi judecaﬂi dupæ
lege, øi sæ fie uciøi sau întemniﬂaﬂi dupæ crima pe care ar
putea sæ o descopere sau sæ o
mærturiseascæ împotriva lor.
14 Acum, aceøtia erau oamenii
care se gândeau sæ-i distrugæ
pe ei, care erau a învæﬂætori ai
legii angajaﬂi sau numiﬂi de cætre
oameni sæ administreze legea
în timpul proceselor lor sau la
procesele crimelor oamenilor
înaintea judecætorilor.
15 Acum, aceøti învæﬂætori ai
legii erau instruiﬂi în toate artele
øi vicleniile oamenilor; øi
aceasta pentru ca sæ-i facæ pe
ei sæ fie foarte îndemânatici în
profesiunea lor.
1 6 Ø i s-a î n t â m p l a t c æ a u

gs Sfânt.
Alma 11:30–31.
Alma 8:27.
Alma 8:22.

12a Alma 9:6.
13a Alma 11:21.
14a Alma 10:24;
11:20–21; 14:18.

Alma 10:17–25
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început sæ-l întrebe pe Amulec,
ca prin aceasta sæ-l facæ sæ-øi
retragæ cuvintele sau sæ-øi contrazicæ vorbele pe care le-a
spus.
17 Acum ei nu øtiau cæ Amulec
putea sæ le cunoascæ planurile.
Øi s-a întâmplat cæ, pe când au
început sæ-l întrebe, el le-a a aflat
gândurile øi le-a spus: O, voi,
pæcætoasæ øi stricatæ b generaﬂie,
voi învæﬂætori ai legii øi ipocriﬂi,
pentru cæ voi aøezaﬂi temelia
diavolului; pentru cæ voi întindeﬂi c capcane ca sæ-i prindeﬂi pe
cei sfinﬂi ai lui Dumnezeu.
18 Voi pregætiﬂi planuri ca
sæ a schimbaﬂi drumurile celor
drepﬂi øi sæ atrageﬂi mânia lui
Dumnezeu asupra capului vostru, chiar pânæ la completa distrugere a acestui popor.
19 Da, bine a spus Mosia, care
a fost ultimul nostru rege, când
era aproape de a elibera împæræﬂia, neavând pe nimeni cui sæ
o încredinﬂeze, fæcând ca aceøti
oameni sæ fie conduøi de propriile lor glasuri — da, bine a
spus el cæ, dacæ va veni timpul
ca glasul acestui popor sæ
a
aleagæ nedreptatea, adicæ, dacæ
va veni timpul ca acest popor sæ
cadæ în pæcat, vor fi gata pentru
distrugere.
20 Øi acum, eu væ spun vouæ
cæ bine judecæ Domnul nedreptæﬂile voastre; cæ bine strigæ
El poporului Sæu prin glasul
a
îngerilor Sæi: Pocæiﬂi-væ, po17a Alma 12:3; 20:18, 32;
D&L 6:16.
b Mat. 3:7;
Alma 9:8.
c D&L 10:21–27.
18a Fapte 13:10.

cæiﬂi-væ, pentru cæ împæræﬂia
cerului este aproape.
21 Da, aøa strigæ El, prin glasul
îngerilor Sæi: a O sæ mæ cobor øi
am sæ vin printre oamenii Mei
cu nepærtinire øi dreptate în
mâinile Mele.
22 Da, øi eu væ spun vouæ cæ,
dacæ n-ar fi fost pentru a rugæciunile celor drepﬂi care sunt
acum pe pæmânt, chiar acum vi
s-ar fi trimis completa distrugere; øi nu va fi prin b inundaﬂii
cum a fost pentru oamenii de
pe vremea lui Noe, ci va fi prin
foamete, molimæ øi sabie.
23 Dar datoritæ a rugæciunilor
celor drepﬂi voi sunteﬂi salvaﬂi;
acum, dacæ voi îi veﬂi îndepærta
pe cei drepﬂi dintre voi, atunci
Domnul nu-øi va întinde mâna;
dar prin mânia lui puternicæ
El va veni împotriva voastræ;
atunci voi veﬂi fi loviﬂi cu foamete øi molimæ øi sabie; øi
b
timpul se apropie dacæ voi
nu væ pocæiﬂi.
24 Øi acum s-a întâmplat cæ
oamenii erau øi mai supæraﬂi pe
Amulec øi au strigat, spunând:
Omul acesta s-a ridicat împotriva legilor noastre, care sunt
drepte, øi a învæﬂætorilor înﬂelepﬂi
ai legii pe care noi i-am ales.
25 Dar Amulec øi-a întins mâna øi a strigat cætre ei cu putere,
spunând: O, voi, neam pæcætos
øi stricat, de ce Satana v-a cuprins inimile atât de puternic?
De ce væ întoarceﬂi cætre el ca øi

19a Mosia 29:27;
Alma 2:3–7; Hel. 5:2.
20a Alma 8:14–16; 13:22.
21a Mosia 13:34.
22a Iac. 5:16;
Mosia 27:14–16.

b Gen. 8:21;
3 Ne. 22:8–10.
gs Potopul din
timpul lui Noe.
23a gs Rugæciune.
b Alma 34:32–35.
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cum el ar avea putere asupra
voastræ sæ væ a orbeascæ ochii
pentru ca voi sæ nu înﬂelegeﬂi
cuvintele care væ sunt spuse,
potrivit adeværului lor?
26 Pentru cæ, iatæ, am mærturisit eu împotriva legii voastre?
Voi nu înﬂelegeﬂi; voi spuneﬂi
cæ v-am vorbit împotriva legii
voastre; dar eu nu am fæcut-o,
ci am vorbit în favoarea legii
voastre, spre condamnarea
voastræ.
27 Øi acum, iatæ, væ spun vouæ
cæ începutul distrugerii acestui
popor a început prin nedreptatea a învæﬂætorilor legii øi a judecætorilor voøtri.
28 Øi acum s-a întâmplat cæ
atunci când Amulec a rostit
aceste cuvinte, oamenii au strigat împotriva lui, spunând:
Acum noi øtim cæ acest om este
un copil al diavolului øi cæ ne-a
a
minﬂit, pentru cæ el a vorbit
împotriva legii noastre. Øi
acum spune cæ nu a vorbit împotriva ei.
29 Øi din nou, el a vorbit împotriva învæﬂætorilor legii øi a
judecætorilor noøtri.
30 Øi s-a întâmplat cæ învæﬂætorii legii øi-au întipærit în inimile
lor cæ ei trebuie sæ-øi aminteascæ aceste lucruri împotriva lui.
31 Øi acolo era unul printre ei
al cærui nume era Zeezrom.
Acum, el era cel mai înverøunat
în a-i a acuza pe Amulec øi pe
Alma, el fiind cel mai mare
expert printre ei, având multe
treburi printre oameni.
32 Acum, scopul acestor învæ25a 2 Cor. 4:4; Alma 14:6.
27a Luca 11:45–52.

ﬂætori ai legii era sæ câøtige; øi ei
au câøtigat dupæ sârguinﬂa lor.
CAPITOLUL 11
Sistemul monetar al nefiﬂilor este
fæcut cunoscut — Amulec se luptæ
cu Zeezrom—Hristos nu-i va salva
pe oameni în pæcatele lor — Numai
acei care moøtenesc împæræﬂia cerului vor fi salvaﬂi — Toﬂi oamenii
se vor ridica în nemurire — Moartea nu mai existæ dupæ înviere.
Circa 82 î.H.
Acum, era legea lui Mosia ca
fiecare om care era judecætor al
legii sau cei care erau numiﬂi sæ
fie judecætori sæ primeascæ salarii dupæ perioada de timp pe
care au petrecut-o în a-i judeca
pe aceia care fuseseræ aduøi
înaintea lor spre a fi judecaﬂi.
2 Acum, dacæ un om îi datora
celuilalt øi el nu îi plætea ceea
ce îi datora, el era pârât judecætorului; øi judecætorul îøi
exercita autoritatea øi trimitea
ofiﬂeri ca omul sæ fie adus
înaintea lui; øi el îl judeca pe
om dupæ lege øi dupæ dovezile
care erau aduse împotriva lui;
øi omul era obligat sæ plæteascæ
ceea ce datora sau era deposedat de ceea ce avea, sau era
izgonit dintre oameni ca un hoﬂ
øi un jefuitor.
3 Øi judecætorul îøi primea salariul dupæ timpul petrecut — o
seninæ de aur pe zi sau un senum de argint, care era egal cu
o seninæ de aur; øi aceasta conform legii care fusese datæ.

28a Alma 14:2.
31a Alma 11:20–36.
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4 Acum, acestea sunt numele
diferitelor piese din aurul øi argintul lor, în acord cu valoarea
lor. Øi numele au fost date de
nefiﬂi, pentru cæ ei nu socoteau
la fel cu iudeii din Ierusalim; øi
nici nu mæsurau la fel ca iudeii;
dar ei øi-au schimbat felul de a
socoti øi de a mæsura, potrivit
minﬂii øi împrejurærilor în care
se gæseau oamenii în fiecare
generaﬂie, pânæ la domnia judecætorilor, ei fiind a întemeiaﬂi
de regele Mosia.
5 Acum, calculul este urmætorul—o seninæ de aur, un seon
de aur, un øum de aur øi o limna
de aur.
6 Un senum de argint, un
amnor de argint, un ezrom de
argint øi un onti de argint.
7 Un senum de argint era egal
cu o seninæ de aur øi era la fel øi
pentru mæsurarea orzului øi,
de asemenea, pentru mæsurarea
oricæror altor grâne.
8 Acum, valoarea pentru un
seon de aur era de douæ ori valoarea unei senine.
9 Øi un øum de aur era de douæ
ori valoarea unui seon.
10 Øi o limna de aur era cât
valoarea tuturor.
11 Øi un amnor de argint era
mare cât doi senumi.
12 Øi un ezrom de argint valora cât patru senumi.
13 Øi un onti valora cât toate
celelalte.
14 Acum, aceasta era valoarea
numerelor mici în socoteala lor.
15 Un øiblon valora cât o jumætate de senum; de aceea, un
11 4a Mosia 29:40–44.
20a Alma 10:32.

øiblon era pentru o jumætate
din mæsura orzului.
16 Øi un øiblum este cât o jumætate de øiblon.
17 Øi o lea este o jumætate de
øiblum.
18 Acum, acestea sunt valorile
lor, dupæ calculul lor.
19 Acum, un antion de aur
este egal cu trei øibloni.
20 Acum, era numai pentru
profit, pentru cæ ei îøi primeau
salariile dupæ munca depusæ,
de aceea ei i-au aﬂâﬂat pe oameni
la tot felul de scandaluri øi dezordini øi ticæloøii, pentru ca ei
sæ aibæ mai mult de lucru øi sæ
a
primeascæ bani dupæ procesele
care erau aduse înaintea lor;
de aceea, ei i-au aﬂâﬂat pe oameni împotriva lui Amulec øi a
lui Alma.
21 Øi acest Zeezrom a început
sæ-l întrebe pe Amulec, spunând: Vei voi sæ ræspunzi la
câteva întrebæri pe care am sæ ﬂi
le pun? Acum Zeezrom era o
persoanæ expertæ în a uneltele
diavolului, capabil sæ distrugæ
ceea ce era bun; de aceea, el i-a
spus lui Amulec: Vei voi sæ ræspunzi la întrebærile pe care am
sæ ﬂi le pun?
22 Øi Amulec i-a spus: Da, dacæ
este în acord cu Spiritul Domnului, care este în mine; pentru cæ
eu nu voi spune nimic care este
împotriva a Spiritului Domnului.
Øi Zeezrom i-a spus: Uite, aici
sunt øase ontii de argint øi am
sæ ﬂi le dau pe toate ﬂie, dacæ tu
vei tægædui existenﬂa Fiinﬂei
Supreme.

21a Alma 10:13.
22a gs Duhul Sfânt.
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23 Acum, Amulec i-a spus: O,
tu, a copil al iadului, de ce mæ
b
ispiteøti? Nu øtii cæ cel drept nu
se supune unor astfel de ispite?
24 Tu crezi cæ nu este Dumnezeu? Eu îﬂi spun ﬂie: Nu, tu øtii
cæ este Dumnezeu, dar iubeøti
mai mult a profitul decât pe El.
25 Øi acum, tu m-ai minﬂit pe
mine înaintea lui Dumnezeu.
Tu mi-ai spus mie — Iatæ aceste
øase ontii, care au mare valoare,
eu ﬂi le dau ﬂie — pe când tu
aveai în inima ta sæ nu mi le
dai; øi era numai dorinﬂa ta ca
eu sæ tægæduiesc existenﬂa adeværatului Dumnezeu în viaﬂæ,
ca tu sæ ai posibilitatea sæ mæ
distrugi. Øi acum iatæ, pentru
aceastæ mare ræutate, trebuie
sæ-ﬂi primeøti ræsplata.
26 Øi Zeezrom i-a spus lui: Tu
spui cæ este un adeværat Dumnezeu în viaﬂæ?
27 Øi Amulec i-a spus: Da, este
un adeværat Dumnezeu în viaﬂæ.
28 Acum, Zeezrom a spus: Este
mai mult decât un Dumnezeu?
29 Øi el a ræspuns: Nu.
30 Acum, Zeezrom i-a spus
din nou: Cum de øtii toate aceste
lucruri?
31 Øi el a spus: Un a înger mi
le-a fæcut cunoscute.
32 Øi Zeezrom a spus din nou:
Cine este acela care va veni?
Este Fiul lui Dumnezeu?
33 Øi el i-a spus lui: Da.
34 Øi Zeezrom i-a spus din
nou: El îi va salva pe oameni a în
23a
b
24a
31a
34a

Alma 5:41.
gs Ispitæ, (a) ispiti.
1 Tim. 6:10; Tit 1:11.
Alma 10:7–10.
Hel. 5:10–11.

pæcatele lor? Øi Amulec i-a ræspuns øi i-a spus lui: Eu îﬂi spun
ﬂie cæ El nu o va face, pentru cæ
este imposibil pentru El sæ-Øi
calce cuvântul Lui.
35 Acum, Zeezrom le-a spus
oamenilor: Vedeﬂi sæ væ amintiﬂi aceste lucruri; aceea cæ el a
spus ca nu este decât un singur
Dumnezeu; øi el a mai spus cæ
Fiul lui Dumnezeu va veni, dar
cæ El nu-øi va salva poporul
Sæu — ca øi cum el ar avea autoritatea sæ-i porunceascæ lui
Dumnezeu.
36 Acum, Amulec din nou i-a
spus lui: Iatæ, tu ai minﬂit, pentru cæ spui cæ am zis cæ aø avea
autoritatea sæ-I poruncesc lui
Dumnezeu pentru cæ am spus
cæ El nu-øi va salva poporul din
pæcatele lor.
37 Øi îﬂi spun din nou cæ El
nu-i poate salva din a pæcatele
lor; pentru cæ eu nu pot sæ-I tægæduiesc cuvântul øi El a spus
cæ b nici un lucru necurat nu
poate moøteni c împæræﬂia cerului; de aceea, cum puteﬂi fi
voi salvaﬂi dacæ nu moøteniﬂi
Împæræﬂia Cerului? De aceea,
voi nu puteﬂi fi salvaﬂi din pæcatele voastre.
38 Acum Zeezrom i-a spus din
nou: Este Fiul lui Dumnezeu,
Tatæl Veønic?
39 Øi Amulec i-a spus: Da, El
este Tatæl a Veønic, al cerului øi
al pæmântului øi al b tuturor lucrurilor care sunt în ele; El este

37a 1 Cor. 6:9–10.
b 1 Ne. 15:33;
Alma 40:26;
3 Ne. 27:19.
gs Necuvios.

c gs Împæræﬂia lui
Dumnezeu sau
împæræﬂia cerului.
39a Isa. 9:6.
b Col. 1:16; Mosia 4:2.
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începutul øi sfârøitul, primul øi
ultimul;
40 Øi El va veni pe a lume sæ-l
b
mântuiascæ pe poporul Lui; øi
El va c lua asupra Lui pæcatele
acelora care cred în numele
Sæu; øi aceøtia vor fi cei care o
sæ primeascæ viaﬂa veønicæ, iar
Salvarea nu va veni la nimeni
altcineva.
41 De aceea, cei ticæloøi ræmân
ca øi cum a nu s-ar fi fæcut mântuirea, dacæ legæturile mortii
nu vor fi dezlegate; dar iatæ,
ziua va veni când b toﬂi se vor
ridica din moarte øi vor sta
înaintea lui Dumnezeu øi vor fi
c
judecaﬂi dupæ faptele lor.
42 Acum, este o moarte care
este numitæ moartea vremelnicæ; øi moartea lui Hristos va
dezlega a legæturile acestei morﬂi
vremelnice, astfel ca toﬂi sæ fie
ridicaﬂi din moartea vremelnicæ.
43 Spiritul øi corpul vor fi
a
reunite în forma lor perfectæ;
membrele øi încheieturile vor fi
refæcute într-o formæ potrivitæ,
chiar aøa cum suntem noi
acum; øi noi vom fi aduøi sæ
stæm înaintea lui Dumnezeu,
øtiind aøa cum øtim acum øi
vom avea o b amintire vie a tuturor c vinovæﬂiilor noastre.
44 Acum, aceastæ reconstitui40a gs Lume.
b Rom. 11:26–27.
c Ex. 34:6–7;
Isa. 53:5;
1 Ioan 2:2;
Mosia 14:5; 15:12;
D&L 19:16–19.
41a Alma 12:18;
D&L 88:33.
b Apoc. 20:12–13;
Alma 42:23.
c gs Judecatæ, ultima.

re o sæ vinæ la toﬂi, bætrân øi
tânær, sclav øi liber, bærbat øi
femeie, nedrept øi drept; øi va fi
aøa încât nici un fir de pær de pe
capul lor nu va fi pierdut; fiecare lucru va fi a reconstituit în
forma lui perfectæ, aøa cum este
acum în corp øi vor fi aduøi la
judecatæ în faﬂa scaunului de
judecatæ al lui Hristos Fiul øi al
lui Dumnezeu b Tatæl øi al Spiritului Sfânt, care este c un Dumnezeu Veønic, sæ fie d judecaﬂi
dupæ faptele lor, fie cæ sunt
bune, fie cæ sunt rele.
45 Acum, iatæ, v-am vorbit despre moartea corpului muritor
øi, de asemenea, despre a învierea corpului muritor. Eu v-am
spus cæ acest corp muritor este
b
transformat într-un corp c nemuritor, deci din moarte, chiar
din prima moarte, în viaﬂæ,
pentru ca ei sæ nu mai poatæ
d
muri încæ o datæ; pentru ca
spiritele lor, odatæ unite cu corpurile lor, sæ nu mai fie niciodatæ despærﬂite; astfel, întregul
devenind e spiritual øi nemuritor
nu va mai putea vedea niciodatæ
corupﬂia.
46 Acum, când Amulec a terminat aceste cuvinte, oamenii
au început din nou sæ fie uimiﬂi;
øi Zeezrom a început sæ tremure.

42a Alma 12:16.
43a 2 Ne. 9:13;
Alma 40:23.
b 2 Ne. 9:14;
Mosia 3:25;
Alma 5:18.
c gs Vinæ.
44a Alma 41:12–15.
b gs Dumnezeu,
divinitate—
Dumnezeu Tatæl.
c 3 Ne. 11:27, 36.

gs Dumnezeu,
divinitate.
d Apoc. 20:12–13.
45a Alma 40:23;
D&L 88:16.
b gs Înviere.
c gs Nemuritor,
nemurire.
d Apoc. 21:4;
D&L 63:49; 88:116.
e 1 Cor. 15:44.
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Øi astfel s-au încheiat cuvintele
lui Amulec sau, aceasta este tot
ce am scris.
CAPITOLUL 12
Alma se ceartæ cu Zeezrom — Tainele lui Dumnezeu pot fi dæruite
numai celor credincioøi — Oamenii sunt judecaﬂi dupæ gândurile,
credinﬂele, cuvintele øi faptele lor—
Ticæloøii vor suferi o moarte spiritualæ — Aceastæ viaﬂæ muritoare
este o stare de încercare — Planul
mântuirii aduce înviere øi, prin
credinﬂæ, iertarea pæcatelor — Cei
care se pocæesc poate sæ revendice
iertare prin Singurul Fiu Næscut.
Circa 82 î.H.
Acum, Alma, væzând cæ vorbele
lui Amulec l-au amuﬂit pe
Zeezrom, pentru cæ acesta a
væzut cæ Amulec l-a prins pe el
a
minﬂind øi înøelând ca sæ-l distrugæ øi væzând cæ el a început
sæ tremure sub b conøtiinﬂa vinovæﬂiei sale, øi-a deschis gura
øi a început sæ-i vorbeascæ øi
sæ adevereascæ cuvintele lui
Amulec øi sæ explice lucrurile
mai amænunﬂit sau sæ dezvæluie
scripturile dincolo de ceea ce
Amulec fæcuse.
2 Acum, cuvintele pe care Alma
le-a vorbit cætre Zeezrom au fost
auzite de cætre oamenii dimprejur; cæci mulﬂimea era mare
øi el a vorbit lucruri înﬂelepte:
3 Acum Zeezrom, væzând cæ
tu ai fost purtat în minciunæ øi
înøelæciune, cæci tu nu ai minﬂit
12 1a Alma 11:20–38.
b gs Conøtiinﬂæ.
3 a Iacov 2:5;

numai pentru oameni, ci tu L-ai
minﬂit, de asemenea, pe Dumnezeu; pentru ca, iatæ, El cunoaøte toate a gândurile tale øi
tu vezi cæ gândurile tale ne
sunt fæcute cunoscute nouæ
prin Spiritul Lui;
4 Øi tu vezi cæ noi øtim cæ planul tæu era un plan foarte dibaci,
dupæ dibæcia diavolului, ca sæ
minﬂi øi sæ înøeli acest popor
pentru ca sæ-l aﬂâﬂi împotriva
noastræ, ca sæ ne insulte øi sæ ne
alunge pe noi —
5 Acum, acesta a fost un plan
al a duømanului tæu, iar el øi-a
exercitat puterea asupra ta.
Acum, aø vrea ca tu sæ-ﬂi aduci
aminte cæ ceea ce eu spun
pentru tine, eu spun pentru
toﬂi.
6 Øi iatæ, væ spun vouæ, tuturor, cæ aceasta a fost o capcanæ
a duømanului pe care acesta a
întins-o ca sæ prindæ acest popor, pentru ca el sæ poatæ sæ væ
aducæ pe voi în supunere sub
el, pentru ca el sæ poatæ sæ væ
încercuiascæ pe voi cu a lanﬂurile
sale, pentru ca el sæ poatæ sæ
væ înlænﬂuiascæ pe voi pentru
distrugere veønicæ, în acord cu
puterea înrobirii sale.
7 Acum, când Alma a vorbit
aceste cuvinte, Zeezrom a început sæ tremure mai grozav, cæci
el era convins din ce în ce mai
mult despre puterea lui Dumnezeu; øi, de asemenea, a fost
convins cæ Alma øi Amulec îl
cunoøteau pe El, cæci era convins cæ ei cunoøteau gândurile

Alma 10:17;
D&L 6:16.
5 a gs Diavol.

6 a Alma 5:7–10.

Alma 12:8–15
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øi intenﬂiile din inima sa; pentru
cæ lor li se dæduse puterea sæ
poatæ cunoaøte aceste lucruri,
în acord cu spiritul profeﬂiei.
8 Øi Zeezrom a început sæ-i
cerceteze pe ei cu sârguinﬂæ ca
sæ afle mai mult despre împæræﬂia lui Dumnezeu. Øi el i-a zis
lui Alma: Ce înseamnæ ceea ce
Amulec a spus despre învierea
morﬂilor, cæ toﬂi vor învia din
morﬂi, atât cei drepﬂi, cât øi cei
nedrepﬂi øi cæ vor fi aduøi sæ
stea înaintea lui Dumnezeu ca sæ
fie judecaﬂi potrivit faptelor lor?
9 Øi acum, Alma a început sæ-i
explice aceste lucruri, zicând:
Multora le este dat sæ cunoascæ
a
tainele lui Dumnezeu; cu toate
acestea, ei sunt puøi sub o poruncæ strictæ ca sæ nu dezvæluie
b
decât o parte din cuvântul Lui,
pe care El a dat-o copiilor oamenilor în acord cu atenﬂia øi hærnicia pe care aceøtia I-o dau Lui.
10 Øi de aceea, acela care îøi va
a
împietri inima, acela va primi
partea cea b mai micæ a cuvântului; iar acela care c nu-øi va
împietri inima, lui îi este d datæ
partea cea mai mare a cuvântului pânæ când lui îi este dat sæ
cunoascæ tainele lui Dumnezeu,
pânæ când le va cunoaøte pe
acestea în întregime.
11 Iar aceia care îøi împietresc
inimile, lor le este datæ partea
9 a Alma 26:22.
gs Tainele lui
Dumnezeu.
b Ioan 16:12;
Alma 29:8;
3 Ne. 26:8–11;
Eter 4:7.
10a 2 Ne. 28:27; Eter 4:8.
b D&L 93:39.

a

cea mai micæ a cuvântului
pânæ când ei nu b cunosc nimic
despre tainele Lui; øi apoi ei
sunt luaﬂi robi de cætre diavol øi
duøi de voinﬂa lui la distrugere.
Acum, aceasta este ceea ce se
înﬂelege prin c lanﬂurile d iadului.
12 Iar Amulec a vorbit clar
despre a moarte øi despre ridicarea din aceastæ mortalitate la
o stare de nemurire øi despre
aducerea în faﬂa scaunului de judecatæ al lui Dumnezeu pentru a
fi b judecaﬂi dupæ faptele noastre.
13 Øi atunci, dacæ inimile
noastre au fost împietrite, da,
dacæ noi ne-am împietrit inimile
împotriva cuvântului într-atât,
încât acesta nu s-a aflat în noi,
atunci starea noastræ va fi îngrozitoare, pentru cæ atunci noi
vom fi condamnaﬂi.
14 Deoarece a cuvintele noastre
ne vor condamna pe noi; da,
toate faptele noastre ne vor
condamna; noi nu vom fi gæsiﬂi
nepætaﬂi; iar gândurile noastre,
de asemenea, ne vor condamna
øi în aceastæ stare îngrozitoare
noi nu vom îndræzni sæ privim
în sus cætre Dumnezeul nostru;
øi vom fi foarte fericiﬂi dacæ
vom putea porunci stâncilor øi
b
munﬂilor sæ se præbuøeascæ
asupra noastræ ca sæ ne c ascundæ de prezenﬂa Lui.
15 Dar aceasta nu poate sæ fie;

c gs Umil, umilinﬂæ.
d 2 Ne. 28:30;
D&L 50:24.
11a Mat. 25:29.
b gs Apostazie.
c Ioan 8:34;
2 Ne. 28:19.
d Prov. 9:18; 2 Ne. 2:29.
gs Iad.

12a Alma 11:41–45.
b gs Judecatæ, ultima.
14a Mat. 12:36;
Iac. 3:6;
Mosia 4:29–30.
b Osea 10:8;
2 Ne. 26:5.
c Iov 34:22;
2 Ne. 12:10.
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noi va trebui sæ înaintæm øi sæ
stæm înaintea Lui în slava Sa, øi
în puterea Lui, øi în mæreﬂia,
maiestatea øi dominaﬂia Lui,
øi sæ recunoaøtem, în a ruøinea
noastræ veønicæ, cæ toate b judecæﬂile Lui sunt drepte; cæ El este
drept în toate lucrærile Sale øi
cæ El este milos cu copiii oamenilor øi cæ El are toatæ puterea
ca sæ salveze pe fiecare om care
crede în numele Lui øi care
produce fructul pocæinﬂei.
16 Øi acum iatæ, væ spun
vouæ, dupæ aceea vine o a moarte, øi anume cea de a doua
moarte, care este o moarte spiritualæ; øi apoi este timpul când
oricine care moare în pæcatele
sale, legate de b moartea vremelnicæ, de asemenea, va c muri
într-o moarte spiritualæ; da, el
va muri în tot ceea ce ﬂine de
dreptate.
17 Dupæ aceea, vine timpul
când chinurile lor vor fi ca un
a
lac de foc øi de pucioasæ ale
cærui flæcæri se înalﬂæ veønic øi
apoi este timpul când ei vor fi
puøi jos în lanﬂuri pentru distrugere veønicæ, în acord cu puterea
øi robia Satanei pentru cæ el i-a
supus prin propria sa voinﬂæ.
18 Dupæ aceea, væ spun vouæ,
ei vor fi ca øi cum a nici o mântuire nu s-ar fi întâmplat; cæci
nu pot fi mântuiﬂi dupæ drepta15a Mosia 3:25.
b 2 Pet. 2:9.
gs Dreptate.
16a gs Moarte spiritualæ.
b Alma 11:40–45.
c 1 Ne. 15:33;
Alma 40:26.
17a Apoc. 19:20; 21:8;
Mosia 3:27.

tea lui Dumnezeu; øi ei nu pot
muri, pentru cæ nu mai existæ
nici o corupﬂie.
19 Acum, s-a întâmplat cæ
atunci când Alma a terminat de
spus aceste cuvinte oamenii au
început sæ fie uimiﬂi øi mai
mult;
20 Dar era unul, Antiona, care
era un conducætor-øef printre
ei, care a înaintat øi a spus cætre
el: Ce este aceasta ce ai zis, cæ
omul se va ridica din morﬂi
øi va fi schimbat din aceastæ
stare muritoare la o stare a nemuritoare; cæ sufletul nu poate sæ
moaræ niciodatæ?
21 Ce înseamnæ scriptura care
zice cæ Dumnezeu a aøezat
a
heruvimi øi o sabie arzætoare
la ræsærit de grædina b Edenului
pentru ca primii pærinﬂi ai
noøtri sæ nu intre øi sæ guste din
fructul pomului vieﬂii øi sæ træiascæ în veønicie? Øi astfel, noi
vedem cæ nu era nici o øansæ ca
ei sæ træiascæ în veønicie.
22 Acum, Alma i-a spus: Acesta este lucrul pe care tocmai
era sæ-l explic. Acum, noi vedem
cæ Adam a a cæzut fiindcæ a
luat din b fructul oprit, potrivit
cuvântului lui Dumnezeu;
øi astfel, noi vedem cæ prin
cæderea lui toatæ omenirea
a devenit un popor c pierdut øi
decæzut.
b

18a Alma 11:41.
b Apoc. 21:4;
Alma 11:45;
D&L 63:49.
20a gs Nemuritor,
nemurire.
21a Gen. 3:24;
Alma 42:2;
Moise 4:31.

gs Heruvim.
b gs Eden.
22a gs Cæderea lui
Adam øi a Evei.
b Gen. 3:6;
2 Ne. 2:15–19;
Mosia 3:26.
c Mosia 16:4–5.

Alma 12:23–31
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23 Øi acum iatæ, væ spun vouæ
cæ, dacæ ar fi fost posibil pentru
Adam ca sæ a ia din fructul pomului vieﬂii la acel timp, atunci
nu ar fi fost nici o moarte, iar
cuvântul ar fi fost deøert, fæcându-L pe Dumnezeu sæ fie un
mincinos, cæci El a spus: b Dacæ
tu vei mânca, atunci tu cu siguranﬂæ vei muri.
24 Øi noi vedem cæ a moartea
vine asupra omenirii, da, moartea despre care Amulec a vorbit,
care este moartea vremelnicæ;
cu toate acestea, a existat un
spaﬂiu oferit b omului, în care el
se poate pocæi; de aceea, aceastæ
viaﬂæ a devenit o stare de încercare; un timp de c pregætire pentru a-L întâlni pe Dumnezeu;
un timp de pregætire pentru
acea stare færæ de sfârøit despre
care noi am vorbit, care vine
dupæ învierea morﬂilor.
25 Acum, dacæ nu ar fi fost
a
planul mântuirii care a fost
fæcut încæ de la începutul lumii,
atunci nu ar fi putut fi nici o
b
înviere a morﬂilor; dar un plan
al mântuirii a fost fæcut, care va
înfæptui învierea morﬂilor despre care s-a vorbit.
26 Øi acum iatæ, dacæ ar fi fost
posibil ca primii noøtri pærinﬂi
sæ meargæ øi sæ ia din a pomul
vieﬂii, atunci ei ar fi fost nenorociﬂi pentru veønicie, neavând
23a
b
24a
b

Alma 42:2–9.
Gen. 2:17.
gs Moarte fizicæ.
2 Ne. 2:21;
Moise 5:8–12.
c Alma 34:32–35.
25a gs Planul mântuirii.
b 2 Ne. 2:8;
Alma 7:12; 42:23.

nici o stare de pregætire; øi
astfel, b planul mântuirii ar fi
fost încurcat, iar cuvântul lui
Dumnezeu ar fi fost deøert, færæ
nici un efect.
27 Dar iatæ, nu a fost aøa; ci
oamenilor le-a fost a dat sæ poatæ muri; iar dupæ moarte, ei
trebuie sæ vinæ la b judecatæ,
chiar aceeaøi judecatæ despre
care noi am vorbit, care este
sfârøitul.
28 Øi dupæ ce Dumnezeu a
fæcut ca aceste lucruri sæ ajungæ la om, iatæ, atunci El a væzut
cæ era potrivit ca omul sæ
øtie despre lucrurile care fuseseræ date;
29 De aceea, El a trimis a îngeri
sæ vorbeascæ cu ei, care i-au
fæcut pe oameni sæ vadæ slava
Sa.
30 Øi ei au început, de la acel
timp înainte, sæ strige numele
Lui; de aceea, Dumnezeu a
a
vorbit cu oamenii øi le-a fæcut
cunoscut b planul mântuirii, care
a fost pregætit încæ de la c crearea
lumii; øi El le-a fæcut lor cunoscut aceasta potrivit credinﬂei
lor øi pocæinﬂei lor øi faptelor
lor sfinte.
31 De aceea, le-a dat a porunci
oamenilor, dupæ ce ei mai întâi
au încælcat b primele porunci
despre lucrurile care erau trecætoare, devenind la fel ca

26a Gen. 2:9; 1 Ne. 15:36;
Alma 32:40.
b Alma 34:8–16;
42:6–28;
Moise 6:59–62.
27a Iov 7:1; Evr. 9:27;
D&L 42:48.
b gs Judecatæ, ultima.
29a Moro. 7:25, 31;

D&L 29:42.
30a Moise 5:4–5; 6:51.
b gs Planul mântuirii.
c Mosia 18:13;
Alma 13:3, 5, 7–8.
31a gs Poruncile lui
Dumnezeu.
b Gen. 2:16–17;
2 Ne. 2:18–19.
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Alma 12:32–37

dumnezeii, c deosebind binele
de ræu, punându-se pe ei înøiøi
într-o stare de d acﬂiune sau fiind
puøi într-o stare de acﬂiune dupæ
voinﬂa øi plæcerile lor, fie sæ facæ
ræu, fie sæ facæ bine —
32 De aceea, Dumnezeu le-a
dat porunci, dupæ ce le-a fæcut
a
cunoscut planul mântuirii,
ca ei sæ nu facæ ræu, pedeapsa
pentru aceasta fiind a doua
b
moarte, care era o moarte veønicæ, în ceea ce priveøte lucrurile
legate de dreptate; deoarece
pentru unii ca aceøtia, planul
mântuirii nu putea sæ aibæ nici
o putere, pentru cæ cuvintele
c
dreptæﬂii nu puteau sæ fie distruse, potrivit bunætæﬂii supreme
a lui Dumnezeu.
33 Dar Dumnezeu i-a chemat
pe oameni, în numele Fiului
Sæu (acesta fiind planul mântuirii care a fost fæcut), zicând:
Dacæ voi væ veﬂi pocæi øi nu
væ veﬂi împietri inimile, atunci
Eu voi avea milæ de voi prin
Singurul Meu Fiu Næscut;
34 De aceea, oricine se pocæieøte øi nu îøi împietreøte inima,
acela va avea parte de a milæ
prin Singurul Meu Fiu Næscut
pentru b iertarea pæcatelor sale;
øi aceøtia vor intra în c odihna
Mea.
35 Øi oricine îøi va împietri inima sa øi va face nedreptate, iatæ,
Eu jur în mânia Mea cæ el nu va
intra în odihna Mea.
31c Gen. 3:22–23;
Moise 4:11.
d 2 Ne. 2:16.
gs Libertatea de a
alege.
32a Moise 5:4–9.
b gs Moarte spiritualæ.

36 Øi acum, fraﬂii mei, iatæ, væ
spun vouæ cæ, dacæ voi væ veﬂi
împietri inimile voastre, atunci
nu veﬂi intra în odihna Domnului; de aceea, nedreptatea
voastræ Îl va provoca pe Acela
care a trimis mânia Lui sæ
coboare asupra voastræ ca în
a
prima ræzvrætire, da, potrivit
cuvântului Sæu, în ultima
ræzvrætire la fel ca øi în prima,
pentru b distrugerea veønicæ a
sufletelor voastre; de aceea, potrivit cuvântului Sæu, pentru
moartea cea de pe urmæ, la fel
ca øi pentru prima.
37 Øi acum, fraﬂii mei, væzând
cæ noi cunoaøtem aceste lucruri,
iar ele sunt adeværate, sæ ne
pocæim øi sæ nu ne împietrim
inimile noastre pentru ca sæ
nu-L a provocæm pe Domnul
Dumnezeul nostru sæ-Øi coboare
mânia asupra noastræ în aceste
porunci pe care El ni le-a dat
a doua oaræ; ci sæ intræm în
b
odihna lui Dumnezeu, care este
pregætitæ potrivit cuvântului
Sæu.
CAPITOLUL 13
Oamenii sunt chemaﬂi sæ devinæ
mari preoﬂi datoritæ credinﬂei lor
foarte mari øi a faptelor lor bune —
Ei sunt chemaﬂi sæ propovæduiascæ poruncile — Prin dreptate ei
sunt sfinﬂiﬂi øi întræ în odihna

c Mosia 15:27;
Alma 42:6, 9, 14.
Alma 34:15–16; 42:15.
b gs Condamnare.
34a gs Milostiv,
37a 1 Ne. 17:30;
milostenie, milæ.
Iacov 1:8;
b gs Iertarea pæcatelor.
Hel. 7:18.
c gs Odihnæ.
b Alma 13:6–9.
36a Iacov 1:7–8;

Alma 13:1–7
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Domnului — Melhisedec a fost
unul dintre aceøtia—Îngerii anunﬂæ veøti de bucurie în toatæ ﬂara —
Ei vor dezvælui adeværata venire a
lui Hristos. Circa 82 î.H.
Øi iaræøi, fraﬂii mei, aø dori sæ væ
îndrept minﬂile înainte, la
timpul când Domnul Dumnezeu a dat aceste porunci cætre
copiii Sæi; øi aø dori ca voi sæ
væ amintiﬂi cæ Domnul Dumnezeu a a rânduit preoﬂi potrivit
ordinului Sæu cel sfânt, care era
potrivit ordinului Fiului Sæu,
ca sæ propovæduiascæ aceste
lucruri cætre popor.
2 Øi acei preoﬂi au fost rânduiﬂi dupæ a ordinul Fiului Sæu
în aøa b fel încât poporul sæ
poatæ cunoaøte în ce fel sæ-L
aøtepte pe Fiul Sæu pentru
mântuire.
3 Øi acesta este felul în care ei
au fost rânduiﬂi—fiind a chemaﬂi
øi b pregætiﬂi încæ de la c crearea
lumii, potrivit d previziunii
fæcute de Dumnezeu, potrivit cu
marea lor credinﬂæ øi cu faptele
lor bune; în primul rând, fiind
læsaﬂi sæ e aleagæ binele sau ræul;
de aceea, fiindcæ au ales binele
øi pentru cæ au dovedit nespus
de mare f credinﬂæ, ei sunt g chemaﬂi cu o chemare sfântæ, da,
cu acea chemare sfântæ care a
fost pregætitæ prin øi dupæ o
13 1a Avr. 2:9, 11.
2 a D&L 107:2–4.
b Alma 13:16.
3 a D&L 127:2.
gs Alegere;
Prerânduire.
b D&L 138:55–56.
c Alma 12:25, 30.
gs Viaﬂæ

mântuire pregætitoare pentru
aceøtia.
4 Øi astfel, ei au fost a chemaﬂi
la aceastæ chemare sfântæ datoritæ credinﬂei lor, în timp ce alﬂii
au respins Spiritul lui Dumnezeu din cauza tæriei inimilor lor
øi a orbirii minﬂilor lor, pe când,
dacæ nu ar fi fost aceasta, ei ar fi
avut un b privilegiu tot atât de
mare ca øi fraﬂii lor.
5 Sau, în sfârøit, pentru întâia
oaræ ei au fost în aceeaøi a situaﬂie ca øi fraﬂii lor; astfel, aceastæ
chemare sfântæ fiind pregætitæ
încæ de la crearea lumii pentru
aceia care nu-øi vor împietri
inimile, aceasta fiind în øi prin
ispæøirea Singurului Fiu Næscut,
care a fost pregætit —
6 Øi astfel fiind chemaﬂi cu
aceastæ chemare sfântæ øi fiind
rânduiﬂi în marea preoﬂie a ordinului sfânt al lui Dumnezeu
ca sæ propovæduiascæ poruncile
Lui cætre copiii oamenilor, pentru ca øi ei sæ poatæ sæ intre în
a
odihna Lui —
7 Aceastæ mare preoﬂie fiind
dupæ ordinul Fiului Lui, care
ordin a fost încæ de la crearea
lumii; sau, cu alte cuvinte, fiind
a
færæ început al zilelor sau sfârøit al anilor, fiind pregætitæ
din veønicie în toatæ veønicia,
potrivit previziunii b Lui despre
toate lucrurile —

premuritoare.
d D&L 38:2.
e gs Libertatea de a
alege.
f gs Credinﬂæ.
g gs (a) Chema, chemat
de Dumnezeu,
chemare; Preoﬂie.
4 a Eter 12:10.

b 1 Ne. 17:32–35.
5 a 2 Ne. 26:28.
6 a Alma 12:37; 16:17.
gs Odihnæ.
7 a Evr. 7:3.
b gs Dumnezeu,
divinitate.

285

Alma 13:8–17

8 Acum, ei au fost a rânduiﬂi
dupæ felul acesta — fiind chemaﬂi cu o chemare sfântæ øi rânduiﬂi printr-o rânduialæ sfântæ øi
luând asupra lor marea preoﬂie a
sfântului ordin, care chemare øi
rânduialæ øi mare preoﬂie sunt
færæ de început sau de sfârøit —
9 Astfel ei au devenit a mari
preoﬂi pentru veønicie, dupæ
ordinul Fiului, Singurul Næscut
al Tatælui, care este færæ de început al zilelor sau de sfârøit
al anilor, care este plin de b har,
de dreptate øi de adevær. Øi aøa
este. Amin.
10 Acum, aøa cum am spus
despre ordinul sfânt sau aceastæ
a
mare preoﬂie, mulﬂi au fost care
au fost rânduiﬂi øi au devenit
mari preoﬂi ai lui Dumnezeu; øi
s-a povestit despre nemærginita
lor credinﬂæ øi b pocæinﬂæ øi despre faptele lor drepte înaintea
lui Dumnezeu, ei alegând mai
degrabæ sæ se pocæiascæ øi sæ
facæ fapte drepte decât sæ piaræ;
11 De aceea, ei au fost numiﬂi
dupæ acest ordin sfânt øi au fost
a
sfinﬂiﬂi øi b veømintele lor au
fost albite prin spælare în sângele Mielului.
12 Acum, dupæ ce au fost
a
sfinﬂiﬂi de cætre b Duhul Sfânt,
având veømintele lor fæcute albe,
fiind c puri øi nepætaﬂi înaintea
8 a D&L 84:33–42.
gs Preoﬂia lui
Melhisedec.
9 a gs Înalt preot.
b 2 Ne. 2:6.
gs Har.
10a D&L 84:18–22.
b gs Pocæinﬂæ,
(a) se pocæi.
11a Moise 6:59–60.
b 1 Ne. 12:10;

lui Dumnezeu, ei nu puteau
sæ se uite la d pæcat decât cu
e
groazæ; øi au fost mulﬂi, nespus
de mulﬂi, care au fost fæcuﬂi
puri øi au intrat în odihna
Domnului Dumnezeului lor.
13 Øi acum, fraﬂii mei, aø vrea
ca voi sæ væ umiliﬂi înaintea lui
Dumnezeu øi sæ aduceﬂi a rod
demn de pocæinﬂæ pentru ca øi
voi sæ intraﬂi în acea odihnæ.
14 Da, umiliﬂi-væ pe voi înøivæ,
chiar la fel ca øi poporul din
zilele lui a Melhisedec, care, de
asemenea, a fost un mare preot
dupæ acelaøi ordin ca acela
despre care eu am vorbit, care,
de asemenea, a luat asupra sa
marea preoﬂie pentru veønicie.
15 Øi a fost acelaøi Melhisedec
cæruia aAvraam i-a plætit b zeciuieli; da, pânæ øi tatæl nostru,
Avraam, a plætit cæ zeciuialæ o
zecime din toatæ avuﬂia sa.
16 Acum, aceste a rânduieli au
fost date în felul acesta, pentru
ca prin aceasta poporul sæ poatæ
sæ-L aøtepte cu neræbdare pe
Fiul lui Dumnezeu, acesta fiind
un b fel de ordin de-al Lui sau
acesta fiind ordinul Lui øi pentru ca ei sæ poatæ sæ-L aøtepte cu
neræbdare pe El pentru iertarea
pæcatelor lor, pentru ca ei sæ
poatæ intra în odihna Domnului.
17 Acum, acest Melhisedec

Alma 5:21–27;
3 Ne. 27:19–20.
12a Rom. 8:1–9.
gs Sfinﬂire.
b gs Duhul Sfânt.
c gs Pur, puritate.
d Mosia 5:2;
Alma 19:33.
e Prov. 8:13;
Alma 37:29.
13a Luca 3:8.

14a D&L 84:14.
jst, Gen. 14:25–40.
gs Melhisedec.
15a gs Avraam.
b Gen. 14:18–20;
Mal. 3:8–10.
gs Zeciuialæ.
16a gs Rânduieli.
b gs Simbolism.

Alma 13:18–26
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era un rege peste ﬂara Salemului; iar poporul lui se stricase
mult în nedreptate øi în lucruri
abominabile; da, toﬂi oamenii
se rætæciseræ; erau plini de tot
felul de ticæloøii;
18 Dar Melhisedec, având credinﬂæ mare øi primind oficiul
înaltei preoﬂii în acord cu ordinul cel a sfânt al lui Dumnezeu,
a predicat pocæinﬂæ cætre poporul sæu. Øi iatæ, ei s-au pocæit;
iar Melhisedec a stabilit pace în
ﬂaræ în zilele sale; de aceea, el a
fost numit prinﬂul pæcii, cæci era
regele Salemului; øi a domnit
sub tatæl sæu.
19 Acum, au fost a mulﬂi înaintea lui øi au mai fost mulﬂi dupæ
el, dar b nici unul nu a fost mai
mare decât el; de aceea, ei pe
el l-au menﬂionat în mod mai
deosobit.
20 Acum, eu nu am nevoie sæ
repet aceasta; ceea ce am spus
este îndeajuns. Iatæ, a scripturile
sunt în faﬂa voastræ; dacæ væ
veﬂi b opune lor, atunci aceasta
va fi distrugerea voastræ.
21 Øi acum, s-a întâmplat cæ
atunci când Alma a spus aceste
cuvinte cætre ei, el a întins braﬂul
spre ei øi a strigat cu un glas
puternic, zicând: Acum este
timpul sæ væ a pocæiﬂi, pentru cæ
ziua salværii se apropie;
22 Da, øi glasul Domnului
vesteøte prin a gura îngerilor cætre toate naﬂiunile; da, vesteøte
cæ ei vor avea veøti bune despre
18a gs Preoﬂia lui
Melhisedec.
19a Hel. 8:18;
D&L 84:6–16;
107:40–55.
b D&L 107:1–4.

o mare bucurie; da, øi a fæcut
sæ ræsune aceste veøti bune
printre toﬂi oamenii Sæi, da,
chiar øi printre cei care sunt împræøtiaﬂi pretutindeni pe faﬂa
pæmântului; de aceea ele au
venit la noi.
23 Øi ele ne sunt fæcute cunoscute în cuvinte a clare pentru ca
noi sæ le putem înﬂelege, pentru
ca noi sæ nu greøim; øi aceasta,
pentru cæ suntem b rætæcitori
într-o ﬂaræ stræinæ; de aceea,
suntem astfel mult favorizaﬂi,
pentru cæ avem aceste veøti
bune vestite nouæ în toate pærﬂile viei noastre.
24 Pentru cæ iatæ, a îngerii vestesc aceasta cætre mulﬂi la timpul
acesta, în ﬂara noastræ; øi aceasta
este pentru scopul de a pregæti
inimile copiilor oamenilor ca
sæ primeascæ cuvântul Lui, la
timpul venirii Lui în slava Sa.
25 Øi acum, noi aøteptæm numai sæ auzim vestea cea bunæ,
vestitæ cætre noi prin gura
îngerilor, despre venirea Lui;
pentru ca, timpul vine, noi nu
a
øtim cât de curând. Eu aø dori
ca Dumnezeu sæ facæ astfel
ca aceasta, sæ se întâmple în
zilele mele; dar, fie ca aceasta
se va întâmpla mai devreme
sau mai târziu, de aceasta mæ
voi bucura.
26 Øi se va face cunoscut oamenilor a drepﬂi øi sfinﬂi, prin
gura îngerilor, la timpul venirii
Lui, cæ vor fi împlinite cuvintele

20a gs Scripturi.
Iacov 4:13; Eter 12:39.
b 2 Pet. 3:16; Alma 41:1.
b Iacov 7:26.
21a gs Pocæinﬂæ, (a) se
24a Alma 10:10; 39:19.
pocæi.
25a 1 Ne. 10:4; 3 Ne. 1:13.
22a Alma 10:20.
26a Amos 3:7;
23a 2 Ne. 25:7–8; 31:3; 32:7;
Luca 2:8–11.
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Alma 13:27–14:5

stræmoøilor noøtri, aøa dupæ
cum au spus ei despre El, care
era în acord cu spiritul profeﬂiei
ce era în ei.
27 Øi acum, fraﬂii mei, îmi
a
doresc din adâncul inimii, da,
cu mare îngrijorare, chiar pânæ
la durere, ca voi sæ ascultaﬂi
de cuvintele mele øi sæ væ
lepædaﬂi de pæcatele voastre øi
sæ nu amânaﬂi ziua pocæinﬂei
voastre;
28 Ci sæ væ umiliﬂi înaintea
Domnului øi sæ strigaﬂi numele
Lui sfânt øi sæ a vegheaﬂi øi sæ
væ rugaﬂi færæ rægaz pentru
ca sæ nu fiﬂi b ademeniﬂi mai presus decât ceea ce voi puteﬂi
duce øi astfel sæ fiﬂi conduøi
de cætre Spiritul Sfânt, devenind umili, c blânzi, supuøi, ræbdætori, plini de dragoste øi de
îndurare;
29 aAvând credinﬂæ în Domnul;
având speranﬂa cæ veﬂi primi
viaﬂæ veønicæ; având întotdeauna b dragostea de Dumnezeu în
inimile voastre pentru ca sæ fiﬂi
înælﬂaﬂi în ziua din urmæ øi sæ
intraﬂi în c odihna Lui.
30 Øi Domnul sæ væ dea pocæinﬂæ pentru ca sæ nu aduceﬂi
mânia Lui asupra voastræ pentru ca sæ nu fiﬂi doborâﬂi în
lanﬂurile a iadului, pentru ca
sæ nu suferiﬂi cea de-a doua
b
moarte.
31 Øi Alma a vorbit mult mai
multe cuvinte cætre popor care
nu sunt scrise în aceastæ carte.
27a Mosia 28:3.
28a gs Rugæciune;
(a) Pæzi, pæzitori.
b 1 Cor. 10:13.
c gs Blând, blândeﬂe;
Ræbdare.

CAPITOLUL 14
Alma øi Amulec sunt duøi la
închisoare øi bætuﬂi — Credincioøii
øi scripturile lor sfinte sunt arse
în foc — Aceøti martiri sunt primiﬂi de cætre Domnul în slavæ —
Zidurile închisorii sunt distruse
øi se præbuøesc — Alma øi Amulec
sunt eliberaﬂi, iar cei care i-au persecutat sunt uciøi. Circa 82–81 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce a
terminat de vorbit cætre popor,
mulﬂi dintre ei au crezut în
cuvintele lui øi au început sæ
se pocæiascæ øi sæ cerceteze
a
scripturile.
2 Dar cea mai mare parte a
lor a dorit sæ sæ-i poatæ distruge
pe Alma øi pe Amulec; pentru cæ
erau mânioøi pe Alma datoritæ
a
claritæﬂii cuvintelor lui cætre
Zeezrom; øi ei, de asemenea, au
spus cæ Amulec i-a b minﬂit pe
ei øi a vorbit insulte la adresa
legii lor øi, de asemenea, la
adresa învæﬂætorilor legii øi a
judecætorilor lor.
3 Øi ei, de asemenea, au fost
mânioøi pe Alma øi Amulec; øi,
pentru cæ au purtat mærturie
aøa de limpede împotriva ticæloøiei lor, ei au cæutat sæ-i alunge
în secret.
4 Dar s-a întâmplat cæ nu au
fæcut-o; ci i-au luat øi i-au legat
cu funii puternice øi i-au dus în
faﬂa judecætorului-øef al ﬂærii.
5 Øi oamenii au mers øi au

29a Alma 7:24.
b D&L 20:31; 76:116.
gs Caritate.
c D&L 84:24.
30a gs Condamnare; Iad.
b gs Moarte spiritualæ.

14 1a 2 Regi 22:8–13.
gs Scripturi.
2 a Alma 12:3–7.
b Alma 10:27.

Alma 14:6–11
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depus mærturie împotriva lor—
mærturisind cæ au vorbit insulte
la adresa legii øi a învæﬂætorilor
legii lor øi a judecætorilor ﬂærii,
precum øi a tuturor oamenilor
care erau în ﬂaræ; øi, de asemenea, au depus mærturie cæ este
numai un singur Dumnezeu øi
cæ El trebuia sæ-L trimitæ pe
Fiul Sæu printre oameni, dar cæ
El nu trebuia sæ-i salveze pe
aceøtia; øi multe lucruri de felul
acesta au mærturisit oamenii
împotriva lui Alma øi a lui
Amulec. Acum, aceasta s-a întâmplat în faﬂa judecætorului
øef al ﬂærii.
6 Øi s-a întâmplat cæ Zeezrom
a fost uimit de cuvintele care
fuseseræ spuse; øi, de asemenea,
a øtiut despre orbirea minﬂilor,
pe care el o cauzase printre oameni prin cuvintele sale mincinoase; iar sufletul lui a început
sæ se a tulbure sub b conøtiinﬂa
vinovæﬂiei sale; da, el a început
sæ fie încercuit de jur-împrejur
de cætre chinurile iadului.
7 Øi s-a întâmplat cæ a început
sæ strige cætre popor, zicând:
Iatæ, eu sunt a vinovat, iar aceøti
oameni sunt nepætaﬂi înaintea
lui Dumnezeu. Øi el a început
sæ pledeze pentru ei din acel
moment; dar ei l-au insultat,
zicând: Eøti øi tu posedat de
diavol? Iar ei l-au scuipat øi
l-au b alungat dintre ei; øi la fel
øi pe toﬂi aceia care credeau în
cuvintele care fuseseræ spuse
de cætre Alma øi Amulec; øi i-au
6a
b
7a
b

Alma 15:5.
gs Conøtiinﬂæ.
Alma 11:21–37.
Alma 15:1.

alungat øi au trimis oameni sæ
arunce cu pietre în ei.
8 Øi øi-au adus nevestele øi
copiii laolaltæ; øi pe toﬂi care
credeau sau erau învæﬂaﬂi sæ
creadæ în cuvântul lui Dumnezeu, ei au fæcut ca aceøtia sæ fie
aruncaﬂi în foc; øi ei, de asemenea, au adus cronicile lor care
conﬂineau sfintele scripturi øi
pe acestea, de asemenea, le-au
aruncat în foc pentru ca sæ ardæ
øi sæ fie distruse prin foc.
9 Øi s-a întâmplat cæ i-au luat
pe Alma øi pe Amulec øi i-au
dus la locul de caznæ pentru ca
ei sæ poatæ fi martori la distrugerea acelora care erau mistuiﬂi
de foc.
10 Øi atunci când Amulec a
væzut durerile femeilor øi copiilor care erau mistuiﬂi de foc, el,
de asemenea, a simﬂit durere; øi
el a spus cætre Alma: Cum putem noi sæ fim martori la aceastæ
scenæ îngrozitoare? De aceea,
sæ ne întindem mâinile noastre
øi sæ exercitæm a puterea lui
Dumnezeu care este în noi øi
sæ-i salvæm pe ei din flæcæri.
11 Dar Alma i-a spus: Spiritul
mæ forﬂeazæ pe mine sæ nu-mi
întind mâna; cæci iatæ, Domnul
îi primeøte pe ei sus la El Însuøi, în a slavæ; iar El permite ca
ei sæ facæ acest lucru sau ca
poporul sæ le facæ lor acest
lucru, în acord cu tæria inimilor
lor pentru ca b judecata pe care
El o va exercita în mânia Sa
asupra lor sæ fie dreaptæ; iar

10a Alma 8:30–31.
11a gs Slavæ.
b Ps. 37:8–13;
Alma 60:13;

D&L 103:3.
gs Dreptate.
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sângele celui d nevinovat va sta
ca o mærturie împotriva lor, da,
øi va striga cu putere împotriva
lor în ultima zi.
12 Acum, Amulec l-a spus lui
Alma: Iatæ, s-ar putea ca ei sæ
ne ardæ øi pe noi.
13 Iar Alma a spus: Sæ fie potrivit voinﬂei Domnului. Dar iatæ,
lucrarea noastræ nu este terminatæ; de aceea, ei nu ne vor arde.
14 Acum, s-a întâmplat cæ
atunci când trupurile acelora
care fuseseræ aruncaﬂi în foc au
fost arse, precum øi cronicile
care fuseseræ aruncate în foc
împreunæ cu ei, judecætorul-øef
al ﬂærii a venit øi a stat înaintea
lui Alma øi Amulec care erau
legaﬂi; øi i-a lovit pe ei cu mâna
peste obraji øi le-a zis: Dupæ ceea
ce aﬂi væzut, veﬂi mai predica
iaræøi cætre acest popor cæ ei
vor fi aruncaﬂi într-un a lac de
foc øi pucioasæ?
15 Iatæ, voi vedeﬂi cæ nu aveﬂi
puterea sæ-i salvaﬂi pe aceia care
au fost aruncaﬂi în foc; øi nici
Dumnezeu nu i-a salvat pe ei
pentru cæ erau din credinﬂa
voastræ. Øi judecætorul i-a lovit
iaræøi peste obraji øi i-a întrebat:
Ce aveﬂi voi de spus la aceasta?
16 Acum, acest judecætor era
dupæ ordinul øi credinﬂa lui
a
Nehor, cel care l-a ucis pe Ghedeon.
17 Øi s-a întâmplat cæ Alma øi
Amulec nu i-au ræspuns nimic;
iar el i-a lovit pe ei iaræøi øi i-a
dat pe mâna slujbaøilor ca sæ
fie aruncaﬂi în închisoare.
18 Øi atunci când ei au fost
11c gs Martir, martiriu.
d Mosia 17:10.

aruncaﬂi în închisoare, timp de
trei zile, au venit mulﬂi a învæﬂætori ai legii øi judecætori øi preoﬂi
øi învæﬂætori, care erau din credinﬂa lui Nehor; øi ei au venit în
închisoare ca sæ-i vadæ pe ei øi
i-au întrebat pe ei despre multe
cuvinte; dar ei nu le-au ræspuns
nimic.
19 Øi s-a întâmplat cæ judecætorul a stat înaintea lor øi a zis:
De ce nu ræspundeﬂi voi la
cuvintele acestor oameni? Nu
øtiﬂi cæ am puterea sæ væ dau
flæcærilor? Øi le-a poruncit sæ
vorbeascæ; dar ei nu au ræspuns
nimic.
20 Øi s-a întâmplat cæ ei au plecat øi s-au dus în drumurile lor,
dar s-au întors înapoi în ziua
urmætoare; iar judecætorul iaræøi
i-a lovit pe ei peste obraji. Øi
mulﬂi s-au apropiat, de asemenea, øi i-au lovit, zicând: Vreﬂi
voi sæ staﬂi iaræøi øi sæ-i judecaﬂi
pe aceøti oameni øi sæ condamnaﬂi legea noastræ? Dacæ voi
aveﬂi puteri atât de mari, de ce
nu væ a salvaﬂi pe voi înøivæ?
21 Øi multe astfel de lucruri
le-au spus lor, scrâønind din
dinﬂi cætre ei øi scuipându-i øi
zicând: Cum vom aræta noi când
vom fi condamnaﬂi?
22 Øi multe astfel de lucruri,
da, tot felul de lucruri de acest
fel le-au spus ei lor; øi astfel
i-au batjocorit pe ei timp de
multe zile. Øi nu le-au dat mâncare pentru ca ei sæ flæmânzeascæ øi nici apæ pentru ca sæ
fie însetaﬂi; øi, de asemenea,
le-au luat hainele pentru ca sæ

14a Alma 12:17.
16a Alma 1:7–15.

18a Alma 10:14; 11:20.
20a Mat. 27:39–43.
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fie goi; øi astfel au fost legaﬂi cu
frânghii puternice øi închiøi în
închisoare.
23 Øi s-a întâmplat cæ dupæ
ce ei au suferit astfel timp de
multe zile (øi aceasta s-a întâmplat în cea de-a douæsprezecea
zi, în a zecea lunæ, în al zecelea
an al domniei judecætorilor peste poporul lui Nefi), judecætorul-øef peste ﬂara lui Amoniha,
precum øi mulﬂi dintre învæﬂætorii lor øi învæﬂætorii legii
s-au dus la închisoarea unde
Alma øi Amulec erau legaﬂi cu
frânghii.
24 Iar judecætorul-øef a stat
înaintea lor øi i-a lovit iaræøi øi
le-a spus: Dacæ voi aveﬂi puterea lui Dumnezeu, eliberaﬂi-væ
din aceste legæturi øi atunci noi
vom crede cæ Domnul va distruge acest popor dupæ cuvintele
voastre.
25 Øi s-a întâmplat cæ ei toﬂi au
înaintat øi i-au lovit pe ei zicând
aceleaøi cuvinte, chiar pânæ la
ultimul; øi atunci când ultimul
cuvânt a fost spus cætre ei, a puterea lui Dumnezeu a fost asupra lui Alma øi a lui Amulec,
iar aceøtia s-au ridicat øi au stat
pe picioarele lor.
26 Iar Alma a implorat, zicând:
Cât de mult trebuie sæ suferim
noi aceste mari a suferinﬂe, o,
Doamne? O, Doamne, dæ-ne
nouæ putere dupæ credinﬂa
noastræ care este în Hristos,
chiar pânæ la eliberare. Øi ei
au rupt frânghiile cu care erau
legaﬂi; øi atunci când oamenii
25a Alma 8:31.
26a Iac. 5:10–11;
Mosia 17:10–20;

au væzut aceasta, au început sæ
fugæ, penatru cæ frica distrugerii
venise asupra lor.
27 Øi s-a întâmplat cæ frica lor
era atât de mare, încât au cæzut
la pæmânt øi nu au nimerit uøa
care dædea afaræ din a închisoare;
iar pæmântul s-a cutremurat cu
putere, iar zidurile închisorii
s-au cræpat în douæ, aøa încât
au cæzut la pæmânt; iar judecætorul-øef øi învæﬂætorii legii,
preoﬂii øi învæﬂætorii care i-au
lovit pe Alma øi pe Amulec au
fost uciøi de cæderea lor.
28 Iar Alma øi Amulec au ieøit din închisoare øi nu erau
ræniﬂi; cæci Domnul le-a dat
putere potrivit credinﬂei lor
care era în Hristos. Øi ei au ieøit
direct din închisoare; øi au fost
a
eliberaﬂi din legæturile lor; iar
închisoarea a cæzut la pæmânt,
øi fiecare suflet care era în ea, în
afaræ de Alma øi de Amulec, a
fost ucis; iar ei au venit direct
în oraø.
29 Acum, oamenii, auzind un
mare zgomot, au venit fugind
în mare mulﬂime ca sæ afle cauza acestuia; øi atunci când i-au
væzut pe Alma øi pe Amulec
ieøind afaræ din închisoare øi
au væzut cæ zidurile închisorii
cæzuseræ la pæmânt, au fost
izbiﬂi de mare fricæ øi au fugit
din prezenﬂa lui Alma øi a lui
Amulec, tot aøa cum o capræ
împreunæ cu puiul ei fuge
de doi lei; øi astfel au fugit ei
din prezenﬂa lui Alma øi a lui
Amulec.

D&L 121:7–8.
27a Fapte 16:26;
Eter 12:13.

28a Iacov 4:6;
3 Ne. 28:19–22.
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Alma 15:1–11
CAPITOLUL 15

Alma øi Amulec se duc la Sidom øi
întemeiazæ o bisericæ — Alma îl
vindecæ pe Zeezrom, care se uneøte
cu Biserica — Mulﬂi sunt botezaﬂi
øi Biserica prosperæ — Alma øi
Amulec se duc la Zarahemla. Circa
81 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ lui Alma øi
lui Amulec li s-a poruncit sæ
plece din oraøul acela; øi au
plecat øi au ajuns chiar în ﬂara
lui Sidom; øi iatæ, acolo i-au
gæsit pe toﬂi oamenii care plecaseræ din ﬂara lui aAmoniha, care
fuseseræ b alungaﬂi øi bætuﬂi cu
pietre, pentru cæ ei credeau în
cuvintele lui Alma.
2 Øi ei le-au povestit despre tot
ceea ce li se întâmplase a nevestelor øi copiilor lor, øi despre ei
înøiøi, øi despre b puterea lor de
eliberare.
3 Øi, de asemenea, Zeezrom
zæcea bolnav la Sidom, cu febræ
mare, care era cauzatæ de marile
suferinﬂe ale minﬂii sale din
cauza a ticæloøiei sale, cæci el
credea cæ Alma øi Amulec nu
mai erau; øi el credea cæ aceøtia
fuseseræ uciøi din cauza nedreptæﬂii sale. Øi acest mare
pæcat øi celelalte pæcate multe
ale lui i-au chinuit mintea
pânæ când aceasta a devenit
foarte îndureratæ, neavând nici
o scæpare; de aceea, el a început sæ fie ars de o cælduræ
arzætoare.
15 1a Alma 16:2–3, 9, 11.
b Alma 14:7.
2 a Alma 14:8–14.
b Alma 14:28.

4 Acum, când el a auzit cæ
Alma øi Amulec erau în ﬂara lui
Sidom, inima lui a început sæ
prindæ curaj; øi le-a trimis imediat un mesaj, dorind ca ei sæ
vinæ la el.
5 Øi s-a întâmplat cæ ei au venit
imediat, supunându-se mesajului pe care el li-l trimisese; øi
s-au dus în casa lui Zeezrom;
øi l-au gæsit pe acesta în pat,
bolnav, fiind foarte slæbit, cu
febræ mare; øi mintea lui, de
asemenea, era în durere foarte
mare din cauza nedreptæﬂilor
lui; øi când el i-a væzut, øi-a
întins mâna øi s-a rugat de ei
sæ-l vindece.
6 Øi s-a întâmplat cæ Alma i-a
spus luându-l de mânæ; a Crezi
tu în puterea de Salvare a lui
Hristos?
7 Iar el a ræspuns øi a zis: Da,
cred toate cuvintele pe care tu
le-ai propovæduit.
8 Iar Alma a zis: Dacæ tu crezi
în mântuirea lui Hristos, atunci
tu poﬂi fi a vindecat.
9 Iar el a zis: Da, cred potrivit
cu cuvintelor tale.
10 Øi apoi, Alma L-a implorat
pe Domnul, zicând: O, Doamne,
Dumnezeul nostru, ai milæ de
acest om øi a vindecæ-l potrivit
credinﬂei lui care este în Hristos.
11 Øi atunci când Alma a spus
aceste cuvinte, Zeezrom a a særit
în picioare øi a început sæ meargæ; øi aceasta s-a întâmplat
pentru marea mirare a tuturor
oamenilor; iar vestea despre

3 a Alma 14:6–7.
6 a Marcu 9:23.
8 a gs (a) Tæmædui,
tæmæduiri.

10a Marcu 2:1–12.
11a Fapte 3:1–11.
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aceasta s-a dus în toatæ ﬂara lui
Sidom.
12 Øi Alma l-a botezat pe
Zeezrom în Domnul; øi el a
început de la acel timp încolo
sæ predice cætre popor.
13 Øi Alma a întemeiat o bisericæ în ﬂara lui Sidom øi a rânduit
preoﬂi øi învæﬂætori în ﬂaræ pentru ca aceøtia sæ boteze pentru
Domnul pe oricine voia sæ fie
botezat.
14 Øi s-a întâmplat cæ aceøtia
erau mulﬂi; pentru cæ ei s-au
adunat din toate regiunile dimprejurul Sidomului øi au fost
botezaﬂi.
15 Cât despre oamenii care
erau în ﬂara lui Amoniha, ei au
ræmas mai departe un popor cu
inima împietritæ øi încæpæﬂânat;
øi nu s-au pocæit de pæcatele lor,
atribuind diavolului toatæ puterea lui Alma øi a lui Amulec;
pentru cæ ei erau din credinﬂa lui
a
Nehor øi nu credeau în pocæinﬂa pæcatelor lor.
16 Øi s-a întâmplat cæ Alma
øi Amulec, Amulec dupæ ce
si-a a pæræsit tot aurul sæu øi
argintul sæu øi lucrurile sale
preﬂioase care erau în ﬂara lui
Amoniha pentru cuvântul lui
Dumnezeu, dupæ ce a fost b respins de cætre aceia care odatæ
fuseseræ prietenii sæi, precum
øi de cætre tatæl sæu øi de cætre
neamurile sale;
17 Prin urmare, dupæ ce Alma
a întemeiat biserica de la Sidom,
væzând o mare a încercare, da,
væzând cæ oamenii erau puøi la
15a Alma 1:2–15.
16a Luca 14:33;
Alma 10:4.
b gs (a) Persecuta,

încercare în legæturæ cu mândria
din inimile lor øi au început sæ
se b umileascæ înaintea lui Dumnezeu øi au început sæ se adune
laolaltæ în sanctuarele lor sa-L
c
preaslæveascæ pe Dumnezeu
în faﬂa altarului, d veghind øi
rugându-se færæ încetare pentru
ca ei sæ poatæ sæ fie eliberaﬂi de
Satana øi de la e moarte øi de la
distrugere —
18 Acum, aøa cum am spus,
Alma, dupæ ce a væzut toate
aceste lucruri, l-a luat pe
Amulec øi s-a dus în ﬂara lui
Zarahemla øi l-a luat la casa lui
øi l-a alinat în suferinﬂele sale øi
l-a întærit în Domnul.
19 Øi astfel s-a terminat cel de
al zecelea an al domniei judecætorilor peste poporul lui Nefi.
CAPITOLUL 16
Lamaniﬂii distrug poporul lui
Amoniha — Zoram îi conduce pe
nefiﬂi la victorie asupra lamaniﬂilor — Alma øi Amulec øi mulﬂi
alﬂii predicæ cuvântul — Ei propovæduiesc cæ, dupæ învierea Sa,
Hristos va apærea în faﬂa nefiﬂilor.
Circa 81–77 î.H.
Øi s-a întâmplat în cel de al unsprezecelea an al domniei judecætorilor peste poporul lui
Nefi, în cea de a cincea zi a celei
de a doua luni, acolo fiind multæ
pace în ﬂara lui Zarahemla, nefiind nici un ræzboi sau conflict
pentru un anumit numær de
ani, øi chiar pânæ la cea de a

persecuﬂie.
17a Alma 16:21.
b gs Umil, umilinﬂæ.
c gs Preaslævire.

d gs Rugæciune;
(a) Pæzi, pæzitori.
e gs Moarte spiritualæ.
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cincea zi a celei de a doua luni
în cel de al unsprezecelea an,
s-a auzit un strigæt de ræzboi
peste tot în ﬂaræ.
2 Pentru cæ iatæ, oøtirile lamaniﬂilor au venit dinspre partea
pustiului pânæ la graniﬂele
ﬂærii, chiar pânæ la oraøul lui
a
Amoniha øi au început sæ ucidæ
oamenii øi sæ distrugæ oraøul.
3 Øi acum, s-a întâmplat cæ
înainte ca nefiﬂii sæ poatæ sæ-øi
ridice o oøtire destul de mare ca
sæ-i alunge pe aceøtia din ﬂaræ,
ei îi a distruseseræ pe oamenii
care erau în oraøul lui Amoniha,
precum øi pe unii dimprejurul
graniﬂelor lui Noe øi îi luaseræ
robi pe alﬂii, în pustiu.
4 Acum, s-a întâmplat cæ nefiﬂii
doreau sæ-i capete înapoi pe
aceia care fuseseræ luaﬂi robi în
pustiu.
5 De aceea, acela care fusese
numit cæpitan-øef peste oøtirile
nefiﬂilor (øi numele lui era
Zoram øi avea doi fii, Lehi øi
Aha) — acum, Zoram øi cei doi
fii ai sæi, øtiind cæ Alma era mare
preot în bisericæ øi auzind cæ el
avea spiritul profeﬂiei, ei s-au
dus de aceea la el øi au dorit
sæ afle de la el dacæ Domnul ar
dori ca ei sæ meargæ în pustiu
în cæutarea fraﬂilor lor care
fuseseræ luaﬂi robi de cætre
lamaniﬂi.
6 Øi s-a întâmplat cæ Alma L-a
a
întrebat pe Domnul despre
aceastæ problemæ. Øi Alma
s-a întors øi le-a spus: Iatæ,
lamaniﬂii vor trece râul Sidom
16 2a Alma 15:1, 15–16.
3 a Alma 9:18.
6 a Alma 43:23–24.

în pustiul de la miazæzi, departe, dincolo de graniﬂele ﬂærii lui
Manti. Øi iatæ, acolo îi veﬂi întâlni voi pe ei, la ræsærit de râul
Sidom, øi acolo Domnul îi va
elibera pe fraﬂii voøtri, aceia
care au fost luaﬂi robi de cætre
lamaniﬂi.
7 Øi s-a întâmplat cæ Zoram øi
fiii lui au trecut râul Sidom cu
oøtirile lor øi s-au dus dincolo
de graniﬂele lui Manti, în pustiul de la miazæzi, care era în
partea de ræsærit a râului Sidom.
8 Øi au nævælit peste oøtirile
lamaniﬂilor, iar lamaniﬂii au
fost împræøtiaﬂi øi goniﬂi în
pustiu; øi i-au luat pe fraﬂii
lor care fuseseræ luaﬂi robi de
cætre lamaniﬂi; øi nici un suflet
nu a fost pierdut dintre cei care
fuseseræ luaﬂi robi. Øi i-au adus
pe fraﬂii lor ca sæ-øi stæpâneascæ
pæmânturile.
9 Øi astfel s-a terminat cel de al
unsprezecelea an al judecætorilor, lamaniﬂii fiind alungaﬂi
afaræ din ﬂaræ, iar poporul lui
Amoniha fiind a distrus; da, fiecare suflet viu dintre amoniﬂi a
fost b distrus, precum øi oraøul
lor cel mare, despre care ei au
spus cæ Dumnezeu nu-l putea
distruge din cauza mæreﬂiei lui.
10 Dar iatæ, într-o a zi a fost læsat pustiu; øi scheletele au fost
sfâøiate de câini øi de sælbæticiunile pustiului.
11 Cu toate acestea, dupæ
multe zile, trupurile lor moarte
au fost îngræmædite pe faﬂa pæmântului øi nu au fost îngropate

9 a Alma 8:16; 9:18–24;
Morm. 6:15–22.
b Alma 25:1–2.

10a Alma 9:4.

Alma 16:12–20
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prea adânc. Øi acum, mirosul era
atât de puternic, încât oamenii
nu s-au dus ca sæ stæpâneascæ
ﬂara lui Amoniha timp de mulﬂi
ani. Øi ea a fost numitæ Pustiul
Nehorilor; cæci erau din credinﬂa lui a Nehor cei care fuseseræ
uciøi; iar ﬂara lor a ræmas pustie.
12 Iar lamaniﬂii nu au mai venit iaræøi cu ræzboi împotriva
nefiﬂilor pânæ la cel de al patrusprezecelea an al domniei judecætorilor peste poporul lui
Nefi. Øi astfel, timp de trei ani a
avut poporul lui Nefi pace
neîntreruptæ în ﬂaræ.
13 Iar Alma øi Amulec s-au
dus øi au predicat pocæinﬂæ
cætre popor în a templele lor øi
sanctuarele lor øi, de asemenea,
în b sinagogile lor, care erau
construite dupæ felul iudeilor.
14 Øi acelora care voiau sæ audæ
cuvintele lor le-au împærtæøit ei
cuvântul lui Dumnezeu, færæ
sæ a ﬂinæ seama de persoanæ, færæ
întrerupere.
15 Øi astfel au mers Alma øi
Amulec øi mult mai mulﬂi alﬂii
care fuseseræ aleøi pentru
aceastæ lucrare ca sæ predice
cuvântul prin toatæ ﬂara. Iar
întemeierea bisericilor a devenit
generalæ în toatæ ﬂara, în toate
regiunile dimprejur, printre tot
poporul nefiﬂilor.
16 Øi nu era nici o a inegalitate
între ei; Domnul Øi-a reværsat
11a
13a
b
14a
16a

Alma 1:15; 24:28–30.
2 Ne. 5:16.
Alma 21:4–6, 20.
Alma 1:30.
Mosia 18:19–29;
4 Ne. 1:3.
b gs Inimæ frântæ.
17a Iacov 5:24.

Spiritul Sæu asupra tuturor de
pe faﬂa ﬂærii ca sæ pregæteascæ
minﬂile copiilor oamenilor sau
sæ le pregæteascæ b inimile lor ca
sæ primeascæ cuvântul care trebuia sæ fie propovæduit printre
ei la timpul venirii Lui —
17 Pentru ca ei sæ nu se împietreascæ împotriva cuvântului,
pentru ca ei sæ nu fie necredincioøi øi sæ meargæ cætre distrugere, ci ca ei sæ poatæ primi
cuvântul cu bucurie øi, ca o
a
ramuræ, sæ fie altoiﬂi pe b viﬂa
cea adeværatæ, pentru ca ei sæ
poatæ intra în c odihna Domnului
Dumnezeului lor.
18 Acum, acei a preoﬂi care s-au
dus în popor au predicat împotriva minciunilor de tot felul øi
a b înøelætoriilor øi a c invidiilor, a
certurilor øi a ræutæﬂii øi a injuriilor øi a furturilor, tâlhæriilor,
crimelor, curviei, precum øi a
tuturor felurilor de imoralitæﬂi,
strigând cæ aceste lucruri nu
trebuie sæ fie —
19 Prezicând lucrurile care
trebuie sæ se întâmple în curând;
da, prezicând a venirea Fiului
lui Dumnezeu, suferinﬂele øi
moartea Lui, precum øi învierea
Lui din morﬂi.
20 Øi mulﬂi din popor au întrebat despre locul în care Fiul lui
Dumnezeu trebuia sæ vinæ; øi ei
au fost învæﬂaﬂi cæ El va a apærea
în faﬂa lor b dupæ învierea Sa; øi

b gs Via Domnului.
c Alma 12:37;
13:10–13.
18a Alma 15:13.
b gs Înøelare, (a)
înøela, înøelæciune.
c gs Invidie.
19a gs Isus Hristos—

Profeﬂii despre
naøterea øi moartea
lui Isus Hristos.
20a 2 Ne. 26:9;
3 Ne. 11:7–14.
b 1 Ne. 12:4–6.
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poporul a ascultat aceasta cu
mare veselie øi bucurie.
21 Øi acum, dupæ ce Biserica s-a
întemeiat în toatæ ﬂara — având
a
victorie asupra diavolului, øi
cuvântul lui Dumnezeu fiind
predicat în curæﬂenia lui în toatæ
ﬂara, øi Domnul reværsându-Øi
binecuvântærile Sale asupra poporului — astfel s-a terminat cel
de al patrusprezecelea an al
domniei judecætorilor peste
poporul lui Nefi.
O relatare a fiilor lui Mosia,
care au renunﬂat la drepturile
lor asupra împæræﬂiei pentru
cuvântul lui Dumnezeu øi s-au
dus în ﬂara lui Nefi ca sæ le predice lamaniﬂilor; suferinﬂele øi
eliberarea lor—Potrivit cronicii
lui Alma.
Cuprinde capitolele 17 pânæ la 27,
inclusiv.

CAPITOLUL 17
Fiii lui Mosia au spiritul profeﬂiei
øi al revelaﬂiei — Ei merg pe drumurile lor diferite ca sæ declare
cuvântul cætre lamaniﬂi—Amon se
duce în ﬂara lui Ismael øi devine
slujitorul regelui Lamoni—Amon
salveazæ turmele regelui øi îi ucide
pe duømanii lui la apa lui Sebus.
Versetele 1-3, circa 77 î.H.; versetul 4, circa 91-77 î.H. øi versetele
5–39, circa 91 î.H.
21a Alma 15:17.
17 1a Alma 27:16.
b Mosia 27:34.
2 a Mosia 27:11–17.
b gs Scripturi.

Øi acum, s-a întâmplat cæ în timp
ce Alma cælætorea din ﬂara lui
Ghedeon cætre miazæzi, înspre
ﬂara lui Manti, iatæ, spre uimirea
sa, el s-a a întâlnit cu b fiii lui
Mosia care cælætoreau înspre
ﬂara lui Zarahemla.
2 Acum, aceøti fii ai lui Mosia
erau cu Alma atunci când îngerul a apærut pentru a prima
datæ în faﬂa lui; de aceea, Alma
s-a bucurat nespus de mult sæ-i
vadæ pe fraﬂii sæi; øi ceea ce a
mærit bucuria lui era faptul cæ
aceøtia încæ mai erau fraﬂii lui
în Domnul; da, øi ei se întæriseræ în cunoaøterea adeværului;
pentru cæ ei erau oameni cu
bunæ înﬂelegere øi b cercetaseræ
scripturile cu sârguinﬂæ pentru
ca sæ poatæ cunoaøte cuvântul
lui Dumnezeu.
3 Dar aceasta nu este totul; ei
se dedaseræ la multæ rugæciune
øi a post; de aceea, aveau spiritul
profeﬂiei øi spiritul revelaﬂiei
øi atunci când b propovæduiau, ei
propovæduiau cu puterea øi
autoritatea de la Dumnezeu.
4 Øi ei propovæduiseræ cuvântul lui Dumnezeu timp de patrusprezece ani printre lamaniﬂi,
având mult a succes în b aducerea
multora cætre cunoaøterea adeværului; da, prin puterea cuvintelor lor, mulﬂi au fost aduøi
în faﬂa altarului lui Dumnezeu
pentru ca sæ strige numele Lui
øi sæ-øi c mærturiseascæ pæcatele
în faﬂa Lui.

3 a gs (a) Posti, post;
Rugæciune.
b gs Învæﬂa, învæﬂætor—
A preda cu Spiritul.
4 a Alma 29:14.

b gs Munca misionaræ.
c gs Mærturisire,
(a) mærturisi.

Alma 17:5–14
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5 Acum, acestea sunt împrejurærile în care s-au desfæøurat
cælætoriile lor, deoarece ei au
avut multe suferinﬂe; au suferit
mult, atât în trup, cât øi în
minte, cum ar fi foame, sete
øi obosealæ øi, de asemenea,
a
muncæ multæ în spirit.
6 Acum, acestea au fost cælætoriile lor: a Luându-øi ræmas
bun de la tatæl lor, Mosia, în
primul an al judecætorilor; b refuzând împæræﬂia pe care tatæl
lor dorea sæ le-o dea øi aceasta
fiind øi dorinﬂa poporului;
7 Cu toate acestea, ei au plecat
din ﬂara lui Zarahemla øi øi-au
luat sæbiile øi suliﬂele, arcurile
øi sægeﬂile øi praøtiile; øi aceasta
au fæcut-o pentru a putea sæ-øi
facæ rost de mâncare în timp ce
erau în pustiu.
8 Øi astfel, au plecat ei în pustiu împreunæ cu un grup de oameni pe care i-au ales, ca sæ
meargæ în ﬂara lui Nefi øi sæ
predice cuvântul lui Dumnezeu
cætre lamaniﬂi.
9 Øi s-a întâmplat cæ au cælætorit timp de multe zile în pustiu
øi au postit mult øi s-au a rugat
mult ca Domnul sæ le dea o parte din Spiritul Sæu ca sæ-i întoværæøeascæ øi sæ ræmânæ cu ei
pentru ca ei sæ poatæ fi o b unealtæ în mâinile lui Dumnezeu,
pentru ca ei sæ aducæ, dacæ
aceasta va fi posibil, pe confraﬂii lor, lamaniﬂii, la cunoaøterea
adeværului, la cunoaøterea pæ5a
6a
b
9a

Alma 8:10.
Mosia 28:1, 5–9.
Mosia 29:3.
Alma 25:17.
gs Rugæciune.
b Mosia 23:10;

c
10a
b
c
11a

cætoøeniei c tradiﬂiilor stræmoøilor lor, care nu erau corecte.
10 Øi s-a întâmplat cæ Domnul
i-a a vizitat pe ei cu b Spiritul Sæu
øi le-a zis: Gæsiﬂi c liniøtea sufleteascæ. Øi ei au gæsit liniøtea
sufleteascæ.
11 Iar Domnul, de asemenea,
le-a spus lor: Duceﬂi-væ printre lamaniﬂi, fraﬂii voøtri, øi
întemeiaﬂi cuvântul Meu; øi
totuøi, voi trebuie sæ fiﬂi a ræbdætori în suferinﬂe îndelungate
øi în supæræri pentru ca voi sæ
le arætaﬂi lor un exemplu bun
în Mine, iar Eu voi face din voi
un instrument în mâinile Mele,
pentru salvarea multor suflete.
12 Øi s-a întâmplat cæ inimile
fiilor lui Mosia øi ale acelora
care erau cu ei au prins curaj
ca sæ se ducæ la lamaniﬂi sæ le
vesteascæ acestora cuvântul lui
Dumnezeu.
13 Øi s-a întâmplat cæ, atunci
când au ajuns la graniﬂele ﬂærii
lamaniﬂilor, s-au a separat øi s-au
despærﬂit unul de altul, având
încredere în Domnul cæ ei
se vor întælni din nou la sfârøitul b recoltei; cæci ei credeau cæ
lucrarea pe care ei o întreprinseseræ era mare.
14 Øi cu siguranﬂæ a fost mare,
pentru cæ ei s-au angajat sæ
predice cuvântul lui Dumnezeu
cætre un popor a sælbatic øi împietrit øi înfricoøætor; un popor
care avea plæcere sæ-i ucidæ pe
nefiﬂi øi sæ-i fure øi sæ-i jefuiascæ

Alma 26:3.
Alma 3:10–12.
D&L 5:16.
gs Duhul Sfânt.
Alma 26:27.
Alma 20:29.

gs Ræbdare.
13a Alma 21:1.
b Mat. 9:37.
14a Mosia 10:12.
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pe aceøtia; iar inimile lor erau
îndreptate cætre bogæﬂii sau
cætre aur øi argint øi pietre preﬂioase; øi totuøi, au cæutat sæ
obﬂinæ aceste lucruri prin crime
øi furturi pentru ca sæ nu munceascæ pentru ele cu mâinile lor.
15 Astfel, ei erau un popor
foarte leneø, mulﬂi rugându-se
la idoli, iar a blestemul lui Dumnezeu cæzuse peste ei din cauza
b
tradiﬂiilor stræmoøilor lor; cu
toate acestea, fægæduielile Domnului le-au fost date cu condiﬂia
ca ei sæ se pocæiascæ.
16 De aceea, acesta a fost a motivul pentru care fiii lui Mosia
au întreprins lucrarea lor pentru
ca, poate, sæ-i poatæ aduce pe
aceøtia la pocæinﬂæ; pentru ca sæ
poatæ sæ-i aducæ pe aceøtia la
cunoaøterea planului mântuirii.
17 De aceea, s-au despærﬂit
unul de altul øi au mers printre
ei, fiecare om singur, potrivit cu
cuvântul øi cu puterea lui Dumnezeu care i-au fost date lui.
18 Acum, Amon, era øef printre ei sau, mai degrabæ, le slujea
lor øi a plecat dintre ei dupæ ce
i-a a binecuvântat potrivit diferitelor lor poziﬂii, împærtæøindu-le cuvântul lui Dumnezeu
sau binecuvântându-i înainte
de plecarea sa; øi astfel øi-au început ei cele câteva cælætorii ale
lor prin ﬂaræ.
19 Iar Amon s-a dus în ﬂara lui
Ismael, ﬂara fiind numitæ dupæ
fiii lui a Ismael care, de asemenea, deveniseræ lamaniﬂi.
20 Øi atunci când Amon a in15a Alma 3:6–19;
3 Ne. 2:15–16.
b Alma 9:16–24; 18:5.

trat în ﬂara lui Ismael, lamaniﬂii
l-au luat øi l-au legat, dupæ cum
le era obiceiul sæ-i lege pe toﬂi
nefiﬂii care cædeau în mâinile
lor øi sæ-i ducæ înaintea regelui;
øi astfel, erau læsaﬂi la plæcerea
regelui ca sæ-i ucidæ sau sæ-i
ﬂinæ în robie sau sæ-i arunce în
închisoare ori sæ-i alunge din
ﬂaræ, potrivit voinﬂei øi plæcerii
lui.
21 Øi astfel, Amon a fost dus
înaintea regelui care era peste
ﬂara lui Ismael; iar numele sæu
era Lamoni; øi era un urmaø al
lui Ismael.
22 Øi regele l-a întrebat pe
Amon dacæ dorinﬂa lui era sæ
locuiascæ în ﬂaræ printre lamaniﬂi sau printre oamenii sæi.
23 Øi Amon i-a spus: Da, eu
doresc sæ locuiesc cu acest
popor un timp; da, poate
chiar pânæ în ziua când voi
muri.
24 Øi s-a întâmplat cæ regelui
Lamoni i-a plæcut mult de
Amon øi a fæcut ca legæturile lui
sæ fie desfæcute; øi a dorit ca
Amon sæ ia de nevastæ pe una
dintre fiicele sale.
25 Dar Amon i-a spus: Nu, dar
eu voi fi slujitorul tæu. De aceea,
Amon a devenit slujitorul regelui Lamoni. Øi s-a întâmplat
cæ a fost pus împreunæ cu alﬂi
slujitori sæ pæzeascæ turmele
lui Lamoni, potrivit obiceiului
lamaniﬂilor.
26 Øi dupæ ce a fost în slujba
regelui timp de trei zile, în
timp ce se ducea împreunæ cu

16a Mosia 28:1–3.
18a gs (a) Binecuvânta,
binecuvântat,

binecuvântare.
19a 1 Ne. 7:4–6.

Alma 17:27–36
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slujitorii lamaniﬂi la locul de
adæpare, care era numit apa
lui Sebus, iar toﬂi lamaniﬂii îøi
mânau turmele acolo ca sæ se
adape —
27 Øi acum, în timp ce Amon øi
slujitorii regelui îøi mânau turmele la acest loc de adæpare,
iatæ, un anumit numær de lamaniﬂi, care fuseseræ cu turmele lor
la apæ, au stat øi au împræøtiat
turmele lui Amon øi ale slujitorilor regelui; øi le-au împræøtiat
în aøa mæsuræ încât ele au fugit
în multe pærﬂi.
28 Acum, slujitorii regelui au
început sæ se plângæ, zicând:
Acum regele ne va ucide pe
noi, tot aøa ca øi pe fraﬂii noøtri
pentru cæ turmele lor au fost
împræøtiate de ticæloøia acestor
oameni. Øi au început sæ se
vaiete, zicând: Iatæ, turmele
noastre sunt deja împræøtiate.
29 Acum, ei s-au jeluit din cauza fricii de a fi uciøi. Acum, când
Amon a væzut aceasta, inima lui
era plin de bucurie; cæci, a zis el,
eu voi aræta puterea mea acestor
slujitori camarazi ai mei sau puterea care este în mine, înapoind
aceste turme regelui, pentru ca
sæ pot sæ câøtig inimile acestor
slujitori camarazi ai mei, pentru ca eu sæ pot sæ-i conduc pe
ei sæ creadæ în cuvintele mele.
30 Øi acum, acestea erau gândurile lui Amon, când a væzut
suferinﬂele acelora pe care el i-a
numit sæ fie fraﬂii sæi.
31 Øi s-a întâmplat cæ i-a linguøit pe ei cu ale lui cuvinte, zicând: Fraﬂii mei, fiﬂi veseli øi
35a Mosia 28:7;

sæ mergem în cæutarea turmelor; øi noi le vom aduna laolaltæ
øi le vom aduce înapoi la locul
de adæpare; øi astfel, vom pæstra
turmele pentru rege øi acesta
nu ne va ucide.
32 Øi s-a întâmplat cæ ei au
mers în cæutarea turmelor øi
l-au urmat pe Amon øi s-au græbit cu multæ iuﬂealæ, øi au ajuns
din urmæ turmele regelui øi
le-au adunat pe acestea iaræøi
laolaltæ la locul de adæpare.
33 Iar oamenii aceia iaræøi s-au
ridicat øi au împræøtiat turmele;
dar Amon a spus cætre fraﬂii
sæi: Încercuiﬂi turmele de jur-împrejur pentru ca ele sæ nu se
mai împræøtie; iar eu mæ duc sæ
mæ cert cu oamenii aceøtia care
împræøtie turmele noastre.
34 De aceea, au fæcut aøa cum
Amon le-a poruncit øi el s-a dus
øi s-a certat cu aceia care stætuseræ la apele lui Sebus; øi ei nu
erau în numær mic.
35 De aceea, ei nu s-au temut
de Amon, pentru cæ au crezut cæ
unul dintre oamenii lor îl va
ucide dupæ plæcerea lor, cæci ei
nu øtiau cæ Domnul îi fægæduise
lui Mosia cæ El îi va a elibera
pe fiii lui din mâinile acestora;
øi nici nu øtiau nimic despre
Domnul; de aceea îøi gæseau ei
bucurie în a-i distruge pe fraﬂii
lor; øi de aceea au împræøtiat ei
turmele regelui.
36 Dar aAmon a înaintat øi a
început sæ arunce cu pietre în
ei, cu praøtia sa; da, cu putere
mare a aruncat el pietre cu
praøtia printre ei; øi astfel, a

Alma 19:22–23.

36a Eter 12:15.
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ucis un b anumit numær dintre
ei într-atât, încât ei au început
sæ fie uimiﬂi de puterea lui; cu
toate acestea, erau mânioøi din
cauza uciderii fraﬂilor lor øi
erau hotærâﬂi ca el sæ cadæ; de
aceea, væzând cæ nu c puteau
sæ-l loveascæ cu pietrele lor, au
înaintat cu bâte ca sæ-l ucidæ.
37 Dar iatæ, fiecærui om care-øi
ridica bâta ca sæ-l loveascæ pe
Amon, acesta îi reteza braﬂele
cu sabia sa; cæci el a rezistat la
loviturile lor, retezându-le braﬂele cu muchia sabiei sale
într-atât, încât ei au început sæ se
mire øi au început sæ fugæ din
faﬂa lui; da, iar ei nu erau puﬂini
la numær; øi el i-a pus pe ei sæ
fugæ prin puterea braﬂului sæu.
38 Acum, øase dintre ei cæzuseræ de praøtie, dar el nu a ucis
pe nici unul, decât pe conducætorul lor, cu sabia sa; øi a retezat
atât de multe braﬂe de-ale lor
câte erau ridicate împotriva
lui øi acestea nu erau puﬂine.
39 Øi atunci când i-a alungat
pe ei pânæ departe, s-a reîntors,
iar ei øi-au adæpat turmele øi
le-au întors pe acestea la pæøunea regelui, cærând cu ei braﬂele
care fuseseræ retezate de sabia
lui Amon, ale acelora care au
cæutat sæ-l ucidæ pe el; øi acestea
au fost duse regelui ca mærturie
a lucrurilor pe care le-au fæcut.
CAPITOLUL 18
Regele Lamoni crede cæ Amon este
Marele Spirit — Amon îl învaﬂæ pe
rege despre crearea lumii, despre
36b Alma 18:16.

c Alma 18:3.

lucrærile lui Dumnezeu pentru
oameni øi despre mântuirea care
vine prin Hristos — Lamoni crede
øi cade la pæmânt ca øi cum ar fi
fost mort. Circa 90 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ regele Lamoni
a fæcut ca slujitorii sæi sæ înainteze øi sæ mærturiseascæ despre
toate lucrurile pe care ei le væzuseræ privind aceastæ problemæ.
2 Øi când toﬂi au mærturisit
despre lucrurile pe care le-au
væzut øi el a aflat despre devotamentul lui Amon în pæstrarea
turmelor lui, øi, de asemenea,
despre puterea lui mare în
lupta împotriva acelora care au
cæutat sæ-l ucidæ, a fost nespus
de mirat øi a zis: Cu siguranﬂæ,
acesta este mai mult decât un
om. Iatæ, nu este acesta Marele
Spirit care va trimite pedepse
mari asupra acestui popor din
cauza crimelor lui?
3 Iar ei au ræspuns regelui øi
au zis: Dacæ el este Marele Spirit sau este un om, noi nu øtim;
dar atâta øtim, cæ el nu a poate fi
ucis de cætre duømanii regelui;
øi nici ei nu pot împræøtia turmele regelui atunci când el este
cu noi, datoritæ dibæciei øi puterii lui mari; de aceea, noi øtim
cæ este un prieten al regelui. Øi
acum, o, rege, noi nu credem cæ
un om are atât de mare putere,
pentru cæ noi øtim cæ el nu
poate fi ucis.
4 Øi acum, când regele a
auzit aceste cuvinte, le-a spus:
Acum øtiu cæ acesta este Marele
Spirit; øi El a pogorât la acest
timp ca sæ pæstreze vieﬂile
18 3a Alma 17:34–38.

Alma 18:5–15
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voastre pentru ca eu sæ nu væ
a
ucid pe voi aøa cum am fæcut
cu fraﬂii voøtri. Acum, acesta
este Marele Spirit despre care
au vorbit stræmoøii noøtri.
5 Acum, aceasta era tradiﬂia
lui Lamoni, pe care el o primise
de la tatæl sæu, øi anume cæ
exista un a Mare Spirit. În ciuda
faptului cæ ei credeau într-un
Mare Spirit, ei presupuneau cæ
tot ceea fæceau ei era drept; cu
toate acestea, Lamoni a început
sæ se teamæ nespus de mult
pentru ræutatea pe care a fæcut-o
ucigându-i pe slujitorii sæi;
6 Pentru cæ, a ucis pe mulﬂi
dintre ei pentru cæ fraﬂii lor
împræøtiaseræ turmele la locul
de adæpare; øi astfel, pentru cæ
avuseseræ turmele împræøtiate,
ei au fost uciøi.
7 Acum, era obiceiul acestor
lamaniﬂi sæ stea pe lângæ apele
Sebusului ca sæ împræøtie turmele oamenilor pentru ca astfel
ei sæ poatæ sæ mâne departe pe
multe dintre cele care erau împræøtiate, cætre ﬂara lor proprie,
acesta fiind un obicei de jefuialæ
printre ei.
8 Øi s-a întâmplat cæ regele Lamoni i-a întrebat pe slujitorii
sæi, zicând: Unde este acest om
care are o putere atât de mare?
9 Iar ei i-au spus: Iatæ, hræneøte caii tæi. Acum, regele le-a
poruncit slujitorilor sæi, mai
înainte de timpul adæpærii turmelor sale, ca sæ pregæteascæ
ei caii øi carele lui øi sæ-l ducæ
pânæ în ﬂara lui Nefi; pentru cæ
acolo fusese organizatæ o mare
4 a Alma 17:28–31.
5 a Alma 19:25–27.

petrecere în ﬂara lui Nefi de cætre
tatæl lui Lamoni, care era rege
peste întreaga ﬂaræ.
10 Acum, când regele Lamoni
a auzit cæ Amon pregætea caii øi
carele sale, el a fost øi mai uimit
datoritæ devotamentului lui
Amon, zicând: Cu siguranﬂæ,
nici un slujitor nu a fost printre
toﬂi slujitorii mei atât de devotat ca acest om; cæci el chiar îøi
aduce aminte de toate poruncile
mele ca sæ le execute.
11 Acum, eu øtiu cu siguranﬂæ
cæ acesta este Marele Spirit; øi
aø dori ca El sæ vinæ la mine,
dar nu îndræznesc.
12 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Amon a fost gata cu pregætirea cailor øi a carelor pentru
rege øi slujitorii lui, el a venit
la rege øi a væzut cæ faﬂa regelui
era schimbatæ; de aceea, era
pe punctul de a pleca din prezenﬂa lui.
13 Øi unul dintre slujitorii
regelui i-a spus, Rabana, care
înseamnæ, dacæ este tælmæcit,
rege puternic sau mare, considerând cæ regii lor erau puternici; øi astfel i-a spus: Rabana,
regele, doreøte ca tu sæ stai.
14 De aceea, Amon s-a întors
cætre rege øi i-a spus: Ce doreøti
sæ fac pentru tine, o, rege? Iar
regele nu i-a ræspuns lui timp
de mai mult de o oræ, dupæ
timpul lor, cæci nu øtia ce sæ-i
spunæ.
15 Øi s-a întâmplat cæ Amon a
zis iaræøi cætre el: Ce doreøti tu
de la mine? Dar regele nu i-a
ræspuns.

gs Dumnezeu,
divinitate.
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16 Øi s-a întâmplat cæ Amon
fiind plin de Spiritul lui Dumnezeu, el a ghicit a gândurile
regelui. Øi el i-a spus: Pentru
cæ tu ai auzit cæ i-am apærat pe
slujitorii tæi øi turmele tale øi
am ucis pe øapte dintre fraﬂii
lor cu praøtia øi cu sabia øi
le-am retezat braﬂele altora
ca sæ apær turmele tale øi pe
slujitorii tæi; iatæ, este acesta
motivul pentru care tu te
minunezi?
17 Eu îﬂi spun ﬂie, pentru
care uimirea ta este atât de
mare? Iatæ, eu sunt un om øi
sunt slujitorul tæu; de aceea,
orice doreøti øi este drept, aceea
voi face.
18 Acum, când regele a auzit
aceste cuvinte s-a minunat iaræøi, fiindcæ a væzut cæ Amon
putea sæ-i a ghiceascæ gândurile;
dar, cu toate acestea, regele
Lamoni øi-a deschis gura øi
i-a spus: Cine eøti tu? Eøti tu
acel Mare Spirit care b cunoaøte
toate lucrurile?
19 Amon a ræspuns øi i-a spus:
Nu, nu sunt eu.
20 Øi regele a zis: Cum de
cunoøti tu gândurile din inima
mea? Tu poﬂi sæ vorbeøti cu curaj
øi sæ-mi spui despre aceste lucruri; øi, de asemenea, spune-mi
prin ce putere ai ucis øi ai retezat braﬂele fraﬂilor mei care au
împræøtiat turmele mele —
21 Øi acum, dacæ tu vei vrea
sæ-mi spui despre aceste lucruri, atunci orice doreøti eu îﬂi
voi da; øi dacæ va fi nevoie,
te voi apæra cu oøtirile mele;
16a Alma 12:3.
18a gs Discernæmânt,

dar øtiu cæ tu eøti mai puternic
decât ele toate; cu toate acestea,
orice doreøti de la mine îﬂi
voi da.
22 Acum, Amon fiind înﬂelept
øi totuøi inofensiv, el i-a spus lui
Lamoni: Vrei tu sæ asculﬂi de
cuvintele mele dacæ îﬂi spun
prin ce putere am fæcut toate
aceste lucruri? Øi acesta este lucrul pe care îl doresc de la tine.
23 Iar regele i-a ræspuns øi a
zis: Da, voi crede toate cuvintele
tale. Øi astfel, el a fost prins cu
dibæcie.
24 Iar Amon a început sa-i
vorbeascæ cu a curaj øi i-a spus:
Crezi tu cæ este un Dumnezeu?
25 Øi el a ræspuns øi a zis cætre
el: Eu nu øtiu ce înseamnæ
aceasta.
26 Øi apoi, Amon a spus: Crezi
tu cæ este un Mare Spirit?
27 Øi el a ræspuns, Da.
28 Øi Amon a zis: Acesta este
Dumnezeu. Iar Amon i-a spus
iaræøi: Crezi tu cæ acest Mare
Spirit, care este Dumnezeu, a
fæcut toate lucrurile care sunt
în cer øi pe pæmânt?
29 Øi el a zis: Da, eu cred cæ El
a fæcut toate lucrurile care sunt
pe pæmânt; dar eu nu cunosc
cerurile.
30 Øi Amon i-a spus: Cerurile
sunt un loc unde Dumnezeu
locuieøte øi toﬂi îngerii Lui cei
sfinﬂi.
31 Øi regele Lamoni a zis: Este
acesta deasupra pæmântului?
32 Øi Amon a zis: Da, øi El
priveøte în jos cætre copiii oamenilor; iar El cunoaøte toate

darul.
b gs Dumnezeu,

divinitate.
24a Alma 38:12.

Alma 18:33–43
a
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gândurile øi intenﬂiile inimii;
pentru cæ de mâna Lui au fost
ele toate fæcute de la început.
33 Øi regele Lamoni a spus: Eu
cred toate aceste lucruri pe care
le-ai vorbit. Eøti tu trimis de
cætre Dumnezeu?
34 Amon i-a spus: Eu sunt
un om; iar a omul a fost creat la
început dupæ înfæﬂiøarea lui
Dumnezeu øi eu sunt chemat de
cætre Spiritul Sfânt al Lui ca sæ
b
propovæduiesc aceste lucruri
cætre acest popor, pentru ca el
sæ poatæ fi adus la cunoaøterea
a ceea ce este drept øi adeværat;
35 Iar o parte din acel a Spirit
træieøte în mine, care îmi dæ
mie b cunoaøtere øi, de asemenea,
putere potrivit credinﬂei øi
dorinﬂelor mele care sunt în
Dumnezeu.
36 Acum, când Amon a spus
aceste cuvinte, el a început cu
crearea lumii øi, de asemenea,
cu crearea lui Adam øi i-a spus
toate lucrurile despre cæderea
omului øi a a explicat øi a pus în
faﬂa lui cronicile øi b scripturile
sfinte ale oamenilor care fuseseræ spuse de cætre c profeﬂi, chiar
pânæ în momentul în care tatæl
lor, Lehi, a plecat din Ierusalim.
37 Øi el, de asemenea, le-a repetat lor (regelui øi slujitorilor lui)
toate cælætoriile stræmoøilor lor
în pustiu øi toate suferinﬂele lor
din cauza foamei øi a setei øi a
chinurilor lor øi aøa mai departe.
32a Amos 4:13;
3 Ne. 28:6;
D&L 6:16.
34a Mosia 7:27;
Eter 3:13–16.
b gs Învæﬂa,

38 Øi el, de asemenea, le-a repetat despre ræzvrætirile lui Laman øi Lemuel øi despre fiii lui
Ismael, da, despre toate ræzvrætirile lor le-a povestit; øi le-a
dezvæluit despre toate cronicile
øi scripturile în momentul în
care Lehi a plecat din Ierusalim
pânæ în prezent.
39 Dar aceasta nu este totul; cæci le-a dezvæluit despre
a
planul mântuirii care a fost
pregætit încæ de la începutul
lumii; øi, de asemenea, le-a
fæcut cunoscut despre venirea
lui Hristos; øi toate lucrærile
Domnului le-a fæcut el cunoscute lor.
40 Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce
a spus toate aceste lucruri øi
le-a dezvæluit regelui, regele a
crezut toate cuvintele lui.
41 Øi a început sæ-L implore pe
Domnul, zicând: O, Doamne, ai
milæ; potrivit a milei Tale mari
pe care Tu ai avut-o faﬂæ de poporul lui Nefi, ai milæ de mine
øi de poporul meu.
42 Øi acum, când a spus aceasta, el a cæzut la pæmânt ca øi
cum ar fi fost mort.
43 Øi s-a întâmplat cæ slujitorii
lui l-au luat øi l-au dus la nevasta lui øi l-au pus în pat; iar el a
zæcut ca øi cum ar fi fost mort,
timp de douæ zile øi douæ nopﬂi;
iar nevasta lui øi fiii lui øi fiicele
lui l-au jelit dupæ obiceiul lamaniﬂilor, jelind mult pierderea lui.

învæﬂætor—A preda
cu Spiritul.
35a gs Inspiraﬂie, a
inspira.
b gs Cunoaøtere.
36a Mosia 1:4;

b
c
39a
41a

Alma 22:12; 37:9.
gs Scripturi.
Fapte 3:18–21.
gs Planul mântuirii.
gs Milostiv,
milostenie, milæ.
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CAPITOLUL 19

Lamoni primeøte lumina vieﬂii celei
færæ de sfârøit øi Îl vede pe Mântuitor — Cei din casa lui cad în
extaz, iar mulﬂi dintre ei væd îngeri — Amon este salvat în mod
miraculos — El îi boteazæ pe mulﬂi
øi întemeiazæ o bisericæ printre ei.
Circa 90 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ, dupæ douæ
zile øi douæ nopﬂi, ei erau pe
punctul sæ ia trupul lui øi sæ-l
punæ într-un mormânt pe care
îl fæcuseræ cu scopul de a-i
îngropa pe morﬂii lor.
2 Acum, regina, auzind de faima lui Amon, a trimis øi a dorit
ca el sæ vinæ la ea.
3 Øi s-a întâmplat cæ Amon a
fæcut aøa cum i s-a poruncit øi a
venit la reginæ øi a dorit sæ afle
ce voia sæ facæ el.
4 Iar ea i-a spus: Slujitorii bærbatului meu mi-au fæcut mie
cunoscut cæ eøti un a profet al
unui Dumnezeu Sfânt øi cæ ai
puterea sæ faci lucræri mari în
numele Lui;
5 De aceea, dacæ aøa este
cazul, atunci aø vrea ca tu sæ
te duci înæuntru øi sæ-l vezi
pe bærbatul meu, cæci a fost întins pe patul lui timp de douæ
zile øi douæ nopﬂi; iar unii zic
cæ el nu este mort, dar alﬂii zic
cæ este mort øi cæ duhneøte øi
cæ trebuie sæ fie pus în mormânt; dar dupæ mine, el nu
duhneøte.
6 Acum, aceasta era ceea ce
19 4a gs Profet.
6 a 2 Cor. 4:3–4.
gs Væl.

Amon dorea, cæci øtia cæ regele
Lamoni era sub puterea lui
Dumnezeu; el øtia cæ a vælul întunecat al necredinﬂei era aruncat la o parte de pe mintea lui øi
cæ lumina care îi luminase mintea, care era b lumina slavei lui
Dumnezeu, care era o luminæ
minunatæ a bunætæﬂii Lui — da,
aceastæ luminæ a trezit atâta
bucurie în sufletul lui, norul de
întuneric fiind risipit, øi cæ lumina vieﬂii færæ de sfârøit era
aprinsæ în sufletul lui, da, el
øtia cæ aceasta pusese stæpânire
pe trupul lui firesc øi cæ era dus
pentru Dumnezeu —
7 De aceea, ceea ce regina a
dorit de la el era singura lui
dorinﬂæ. De aceea, a intrat
înæuntru ca sæ-l vadæ pe rege,
aøa cum regina dorise ca el sæ
facæ; øi l-a væzut pe rege øi a
øtiut cæ nu era mort.
8 Øi i-a spus reginei: El nu este
mort, ci doarme în Dumnezeu,
iar mâine se va ridica iaræøi; de
aceea, nu îl îngropa.
9 Øi Amon i-a spus ei: Crezi
tu aceasta? Iar i-a spus lui: Eu
nu am avut nici un martor
în afaræ de cuvântul tæu øi
cuvântul slujitorilor noøtri; cu
toate acestea, cred cæ aøa va
fi, precum ai zis.
10 Øi Amon a græit cætre ea:
Binecuvântatæ eøti tu datoritæ
credinﬂei tale nespuse; eu îﬂi zic,
femeie, asemenea a credinﬂæ nu a
mai fost în tot poporul nefiﬂilor.
11 Øi s-a întâmplat cæ ea a vegheat la patul bærbatului sæu

b gs Luminæ, lumina
lui Hristos.
10a Luca 7:9.

gs Credinﬂæ.
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din acel moment chiar pânæ la
momentul din ziua urmætoare
când Amon a anunﬂat cæ el trebuia sæ se ridice.
12 Øi s-a întâmplat cæ el s-a ridicat, potrivit cuvintelor lui
Amon; øi cum se ridica, el øi-a
întins mâna cætre femeie øi a
zis: Binecuvântat fie numele
lui Dumnezeu øi binecuvântatæ
eøti tu.
13 Cæci tot aøa de sigur cum tu
træieøti, iatæ, eu L-am væzut pe
Mântuitorul meu; iar El va veni
øi va fi a næscut de cætre o b femeie; øi El va mântui toatæ omenirea care crede în numele Sæu.
Acum, când a spus aceste cuvinte, inima lui crescuse în el, iar el
a cæzut iaræøi de bucurie; iar
regina, de asemenea, a cæzut,
fiind cuprinsæ de cætre Spirit.
14 Acum Amon, væzând Spiritul Domnului reværsat potrivit
a
rugæciunilor sale asupra lamaniﬂilor, fraﬂii sæi, care au fost
cauza atât de multor jeluiri
printre nefiﬂi sau în poporul lui
Dumnezeu din cauza nedreptæﬂilor lor øi a b obiceiurilor lor,
el a cæzut în genunchi øi a început sæ-øi reverse sufletul în
rugæciune øi în mulﬂumiri aduse
lui Dumnezeu pentru ceea ce
Fæcuse el pentru fraﬂii lui; øi el,
de asemenea, a fost cuprins de
c
bucurie; øi astfel, toﬂi trei au
d
cæzut la pæmânt.
15 Acum, când slujitorii regelui au væzut cæ ei cæzuseræ, ei,
de asemenea, au început sæ-L
13a gs Isus Hristos—
Profeﬂii despre
naøterea øi moartea
lui Isus Hristos.

b
14a
b
c

implore pe Dumnezeu, pentru
cæ frica Domnului venise øi
asupra lor, cæci a ei au fost aceia
care stætuseræ înaintea regelui
øi-i mærturisiseræ despre marea
putere a lui Amon.
16 Øi s-a întâmplat cæ au strigat
numele Domnului, cu puterea
lor, chiar pânæ când cu toﬂii au
cæzut la pæmânt în afaræ de una
dintre femeile lamanite, al carei
nume era Abiø, ea fiind convertitæ în Domnul cu mulﬂi ani
înainte, datoritæ unei viziuni
remarcabile a tatælui ei —
17 Astfel, fiind convertitæ în
Domnul, dar nefæcând cunoscut
lucrul acesta niciodatæ, atunci
când ea a væzut cæ toﬂi slujitorii
lui Lamoni cæzuseræ la pæmânt
øi, de asemenea, øi stæpâna ei,
regina, precum øi regele, iar
Amon zæcea întins la pæmânt,
ea a øtiut cæ aceasta era puterea
lui Dumnezeu; øi presupunând
cæ aceastæ ocazie, de a face
cunoscut poporului ceea ce li se
întâmplase lor, øi cæ vederea
acestei scene îi va a face pe ei sæ
creadæ în puterea lui Dumnezeu, ea a alergat din casæ în casæ,
fæcând lucrul acesta cunoscut
poporului.
18 Øi ei au început sæ se adune
laolaltæ în casa regelui. Øi o
mulﬂime de oameni s-a adunat
øi, spre mirarea lor, l-au væzut
pe rege øi pe reginæ øi pe slujitori zæcând la pæmânt; øi ei
toﬂi zæceau ca øi cum ar fi fost
morﬂi; øi ei, de asemenea, l-au

1 Ne. 11:13–21.
D&L 42:14.
Mosia 1:5.
gs Bucurie.

d Alma 27:17.
15a Alma 18:1–2.
17a Mosia 27:14.
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Alma 19:19–29

væzut pe Amon øi, iatæ, el era
un nefit.
19 Øi acum, oamenii au început sæ cârteascæ între ei; unii
zicând cæ era un mare ræu care
venise peste ei sau peste rege øi
casa lui, pentru cæ el acceptase
ca nefitul sæ a ræmânæ în ﬂaræ.
20 Dar alﬂii i-au contrazis, zicând: Regele a adus acest ræu
asupra casei sale pentru cæ el
i-a ucis pe slujitorii sæi care
avuseseræ turmele împræøtiate
la a apele lui Sebus.
21 Øi ei, de asemenea, au fost
contraziøi de cætre acei oameni
care stætuseræ la apele lui Sebus
øi a împræøtiaseræ turmele care
aparﬂineau regelui, pentru cæ
erau mânioøi pe Amon din
cauza numærului celor pe care
el îi ucisese dintre fraﬂii lor
la apele lui Sebus în timp ce
apærau turmele regelui.
22 Acum, unul dintre ei, al
cærui frate fusese a ucis de cætre
sabia lui Amon, fiind nespus
de mânios pe Amon, øi-a scos
sabia øi a înaintat ca s-o lase sæ
cadæ asupra lui Amon, ca sæ-l
ucidæ; øi cum îøi ridica sabia ca
sæ-l loveascæ, iatæ, el a cæzut
mort.
23 Acum, noi vedem cæ Amon
nu putea sæ fie ucis, cæci a Domnul îi spusese lui Mosia, tatæl
lui: Eu îl voi pæstra pe el, øi lui
i se va întâmpla dupæ credinﬂa
ta — de aceea, Mosia l-a b încredinﬂat pe el Domnului.
24 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când mulﬂimea a væzut cæ omul
19a Alma 17:22–23.
20a Alma 17:26; 18:7.
21a Alma 17:27; 18:3.

care ridicase sabia ca sæ-l ucidæ
pe Amon cæzuse mort, frica
a venit asupra lor øi nu au
îndræznit sæ-øi întindæ mâna ca
sæ-l atingæ pe el sau pe oricare
dintre cei care cæzuseræ; øi au
început iaræøi sæ se minuneze
care putea sæ fie cauza acestei
puteri atât de mari sau ce ar
putea sæ însemne toate aceste
lucruri.
25 Øi s-a întâmplat cæ erau
mulﬂi printre ei care ziceau cæ
Amon era a Marele Spirit, iar alﬂii
ziceau cæ el era trimis de cætre
Marele Spirit;
26 Øi alﬂii i-au contrazis pe
toﬂi zicând cæ era un monstru
care fusese trimis de cætre nefiﬂi
ca sæ-i chinuie pe ei.
27 Øi erau unii care ziceau cæ
Amon era trimis de cætre Marele
Spirit pentru ca sæ-i chinuie pe
ei din cauza nedreptæﬂilor lor; øi
cæ era Marele Spirit care întotdeauna i-a ajutat pe nefiﬂi øi
care întotdeauna i-a eliberat pe
aceøtia din mâinile lor; øi au zis
cæ era acest Mare Spirit care
distrusese atât de mulﬂi dintre
fraﬂii lor, lamaniﬂii.
28 Øi astfel, vrajba dintre ei
a început sæ fie nespus de
aprinsæ. Øi în timp ce se certau
în felul acesta, a slujitoarea care
fæcuse mulﬂimea sæ se adune
laolaltæ a venit øi, când a væzut
vrajba din mulﬂime, ea a fost
nespus de supæratæ, chiar pânæ
la lacrimi.
29 Øi s-a întâmplat cæ ea s-a
dus øi a luat-o pe reginæ de

22a Alma 17:38.
23a Mosia 28:7;
Alma 17:35.

b gs (a) se Încrede.
25a Alma 18:2–5.
28a Alma 19:16.

Alma 19:30–20:2
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mânæ pentru ca s-o poatæ ridica
de la pæmânt; øi imediat dupæ
ce i-a atins mâna, ea s-a ridicat
øi a stat pe picioarele sale øi
a strigat cu o glas puternic,
zicând: O, Isus Cel binecuvântat, care m-a salvat pe mine
de la un iad a îngrozitor! O,
Dumnezeu Cel binecuvântat, ai
b
milæ de acest popor!
30 Øi atunci când ea a spus
aceasta, a bætut din palme,
fiind plinæ de bucurie, spunând
multe cuvinte care nu au fost
înﬂelese; øi când ea a fæcut
aceasta, l-a luat de mânæ pe regele Lamoni øi iatæ, el s-a ridicat øi a stat pe picioarele sale.
31 Øi el imediat, væzând vrajba
dintre oamenii lui, a înaintat øi
a început sæ-i contrazicæ øi sæ-i
înveﬂe a cuvintele pe care le auzise din gura lui Amon; øi toﬂi
cei care au auzit cuvintele lui
au crezut øi s-au convertit în
Domnul.
32 Dar erau mulﬂi printre ei
care nu voiau sæ audæ cuvintele
lui; de aceea, aceøtia s-au dus
pe drumul lor.
33 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Amon s-a ridicat, el, de
asemenea, le-a slujit lor; øi tot
aøa au fæcut øi toﬂi slujitorii lui
Lamoni; øi ei toﬂi au declarat
cætre popor acelaøi lucru — cæ
inimile lor au fost a schimbate;
cæ nu mai aveau nici o dorinﬂæ
de a face b ræu.
34 Øi iatæ, mulﬂi au vestit
29a 1 Ne. 14:3.
b gs Milostiv,
milostenie, milæ.
31a Alma 18:36–39.
33a gs Næscut din nou,

poporului cæ au væzut a îngeri øi
cæ au vorbit cu ei; øi astfel, le-au
spus lucruri despre Dumnezeu
øi despre dreptatea Lui.
35 Øi s-a întâmplat cæ erau
mulﬂi care au crezut în cuvintele
lor; øi toﬂi cei care au crezut, au
fost a botezaﬂi; øi ei au devenit un
popor drept; øi ei au întemeiat
o bisericæ la ei.
36 Øi astfel, lucrarea Domnului
a început printre lamaniﬂi; astfel
Domnul a început sæ-Øi reverse
Spiritul Sæu asupra lor; øi noi
vedem cæ braﬂul Sæu este întins
cætre a toﬂi oamenii care se pocæiesc øi cred în numele Lui.
CAPITOLUL 20
Domnul îl trimite pe Amon la
Midoni ca sæ-i elibereze pe fraﬂii
lui închiøi — Amon øi Lamoni îl
întâlnesc pe tatæl lui Lamoni, care
este rege peste întreaga ﬂaræ —
Amon îl forﬂeazæ pe bætrânul
rege sæ-i elibereze pe fraﬂii lui.
Circa 90 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ atunci când
ei au întemeiat o bisericæ în ﬂara
aceea, regele Lamoni a dorit ca
Amon sæ meargæ cu el în ﬂara
lui Nefi pentru ca sæ-l arate pe
el tatælui sæu.
2 Øi glasul Domnului a venit
cætre Amon, zicând: Tu nu trebuie sæ te duci în ﬂara lui Nefi
pentru ca, iatæ, regele va cæuta
sæ-ﬂi ia viaﬂa; ci trebuie sæ te

næscut din
Dumnezeu.
b Mosia 5:2;
Alma 13:12.
34a gs Îngeri.

35a gs Botez, (a) boteza.
36a 2 Ne. 26:33;
Alma 5:33.
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duci în ﬂara lui Midoni; pentru
ca, iatæ, fratele tæu, Aaron, precum øi Mulochi øi Ama sunt în
închisoare.
3 Acum s-a întâmplat cæ atunci
când Amon a auzit aceasta, i-a
spus lui Lamoni: Iatæ, fratele
meu øi fraﬂii sunt în închisoare
la Midoni øi eu merg ca sæ pot
sæ-i eliberez.
4 Acum, Lamoni i-a spus lui
Amon: Eu øtiu cæ, în a puterea
Domnului, tu poﬂi face orice lucru. Dar iatæ, voi merge cu tine
în ﬂara lui Midoni; cæci regele
ﬂærii lui Midoni, al cærui nume
este Antiomno, este un prieten
de-al meu; de aceea, merg în
ﬂara lui Midoni ca sæ-l mægluesc pe regele ﬂærii, iar el îi va
scoate pe fraﬂii tæi afaræ din
b
închisoare. Acum, Lamoni i-a
spus: Cine ﬂi-a spus cæ fraﬂii tæi
sunt în închisoare?
5 Iar Amon i-a spus: Nimeni
nu mi-a spus în afaræ de Dumnezeu; iar El mi-a spus: Du-te
øi-i elibereazæ pe fraﬂii tæi, cæci
ei sunt în închisoare în ﬂara
lui Midoni.
6 Acum, când Lamoni a auzit
aceasta, a pus ca slujitorii sæi sæ
pregæteascæ a caii øi carele sale.
7 Iar el i-a spus lui Amon:
Vino, eu voi merge cu tine jos
în ﬂara lui Midoni øi acolo voi
pleda în faﬂa regelui ca el sæ-i
scoatæ pe fraﬂii tæi afaræ din
închisoare.
8 Øi s-a întâmplat cæ în timp ce
Amon øi Lamoni cælætoreau
într-acolo, ei l-au întâlnit pe tatæl
20 4a Alma 26:12.
b Alma 20:28–30.
6 a Alma 18:9–10.

lui Lamoni, care era rege a peste
întreaga ﬂaræ.
9 Øi iatæ, tatæl lui Lamoni i-a
spus: De ce nu ai venit tu la a petrecerea din ziua aceea mare
când am fæcut o petrecere pentru
fiii mei øi pentru poporul meu?
10 Øi, de asemenea, a zis: Încotro te duci tu împreunæ cu acest
nefit, care este unul dintre copiii
unui a mincinos?
11 Øi s-a întâmplat cæ Lamoni
i-a repetat lui unde se ducea,
cæci el se temea sæ nu-l insulte.
12 Øi el, de asemenea, i-a spus
motivul pentru care a ræmas în
ﬂara sa øi nu s-a dus la petrecerea
tatælui sæu pe care acesta a pregætit-o.
13 Øi acum, când Lamoni i-a
repetat lui toate aceste lucruri,
iatæ, spre uimirea sa, tatæl sæu a
fost mânios pe el øi a zis: Lamoni,
urmeazæ ca tu sæ-i eliberezi pe
aceøti nefiﬂi, care sunt fiii unui
mincinos. Iatæ, el i-a jefuit pe
stræmoøii noøtri; øi acum øi copiii
lui au venit peste noi pentru
ca prin înøelætoriile lor øi minciunile lor sæ ne înøele, pentru
ca iaræøi sæ ne jefuiascæ de avuﬂia
noastræ.
14 Acum, tatæl lui Lamoni i-a
dat lui poruncæ sæ-l ucidæ pe
Amon cu sabia. Øi i-a mai dat
poruncæ sæ nu se ducæ în ﬂara lui
Midoni, ci sæ se reîntoarcæ împreunæ cu el în ﬂara lui a Ismael.
15 Dar Lamoni a græit cætre el:
Nu-l voi ucide pe Amon øi nici
nu mæ voi reîntoarce în ﬂara lui
Ismael, ci mæ voi duce în ﬂara

8 a Alma 22:1.
9 a Alma 18:9.
10a Mosia 10:12–17.

14a Alma 17:19.

Alma 20:16–27
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lui Midoni ca sæ-i eliberez pe
fraﬂii lui Amon, øi øtiu cæ ei
sunt oameni drepﬂi øi profeﬂi sfinﬂi ai Dumnezeului Cel
adeværat.
16 Acum, când tatæl lui a auzit
aceste cuvinte, a fost mânios
pe el øi øi-a scos sabia ca sæ-l
doboare la pæmânt.
17 Dar Amon a înaintat øi
i-a spus: Iatæ, tu nu-l vei ucide
pe fiul tæu; cu toate acestea, ar
fi a mai bine dacæ el ar cædea,
mai degrabæ decât tine cæci
iatæ, el s-a b pocæit de pæcatele
sale; dar dacæ tu ai cædea în acest
moment în mânia ta, atunci
sufletul tæu n-ar putea sæ fie
salvat.
18 Øi iaræøi, este potrivit ca tu
sæ te abﬂii; cæci dacæ tu l-ai a ucide
pe fiul tæu, el fiind un om nevinovat, atunci sângele lui L-ar
implora din pæmânt pe Domnul,
Dumnezeul sæu pentru ca ræzbunarea sæ vinæ peste tine; øi
s-ar putea ca tu sæ-ﬂi pierzi
b
sufletul.
19 Acum, când Amon i-a spus
lucrurile acestea, el i-a ræspuns,
zicând: Øtiu cæ dacæ eu l-aø ucide
pe fiul meu, atunci aø værsa sânge nevinovat; pentru cæ, tu eøti
acela care ai cæutat sæ-l distrugi.
20 Øi øi-a întins mâna ca sæ-l
ucidæ pe Amon. Dar Amon a
rezistat la loviturile lui øi el, de
asemenea, i-a lovit braﬂul aøa ca
sæ nu poatæ sæ-l foloseascæ.
21 Acum, când regele a væzut
cæ Amon putea sæ-l ucidæ, a început sæ pledeze pe lângæ Amon
ca sæ-i cruﬂe viaﬂa.
17a Alma 48:23.
b Alma 19:12–13.

22 Dar Amon øi-a ridicat sabia
øi i-a spus: Iatæ, nu te voi lovi
pe tine, dacæ tu îmi vei permite
ca fraﬂii mei sæ fie eliberaﬂi din
închisoare.
23 Acum regele, temându-se
sæ nu-øi piardæ viaﬂa, a zis: Dacæ
tu mæ vei cruﬂa, atunci îﬂi voi da
orice vei cere, chiar øi jumætate
din împæræﬂie.
24 Acum, când Amon a væzut
cæ l-a influenﬂat pe bætrânul rege
dupæ dorinﬂa sa, i-a spus: Dacæ
îmi vei permite ca fraﬂii mei sæ
fie eliberaﬂi din închisoare øi,
de asemenea, ca Lamoni sæ-øi
pæstreze împæræﬂia øi ca tu sæ
nu fii supærat pe el, ci îi vei
da voie sæ facæ aøa dupæ cum
sunt propriile sale dorinﬂe în
a
orice lucruri pe care le gândeøte, atunci te voi cruﬂa pe tine;
altfel, te voi doborî la pæmânt.
25 Acum, când Amon a spus
aceste cuvinte, regele a început
sæ se bucure datoritæ vieﬂii sale.
26 Øi atunci când a væzut cæ
Amon nu avea nici o dorinﬂæ sæ-l
distrugæ øi, de asemenea, când
a væzut ce mare dragoste avea
acesta pentru fiul lui, Lamoni,
a fost nespus de uimit øi a zis:
Fiindcæ aceasta este tot ceea ce
tu ai dorit, ca eu sæ-i eliberez pe
fraﬂii tæi øi sæ permit ca fiul meu
Lamoni sæ-øi pæstreze împæræﬂia, iatæ, îﬂi voi acorda ﬂie ca fiul
meu sæ-øi pæstreze împæræﬂia
începând din acest moment øi
pentru totdeauna; Iar eu nu-l
voi mai guverna pe el —
27 Øi, de asemenea, îﬂi voi
acorda ﬂie ca fraﬂii tæi sæ fie

18a gs (a) Omorî.
b D&L 42:18.

24a Alma 21:21–22.
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scoøi afaræ din închisoare, iar
tu øi fraﬂii tæi sæ veniﬂi la mine,
în împæræﬂia mea; pentru cæ eu
voi dori nespus de mult sæ
væ væd. Pentru cæ regele a fost
nespus de uimit de cuvintele pe
care el le spusese øi, de asemenea, de cuvintele care fuseseræ
spuse de fiul sæu, Lamoni, de
aceea, era a dornic sæ le înveﬂe.
28 Øi s-a întâmplat cæ Amon øi
Lamoni au continuat cælætoria
lor cætre ﬂara lui Midoni. Øi
Lamoni a dobândit trecere în
ochii regelui ﬂærii; de aceea, fraﬂii
lui Amon au fost eliberaﬂi din
închisoare.
29 Iar când Amon i-a întâlnit
pe ei, a fost nespus de supærat,
pentru cæ, iatæ, erau goi, iar
pielea lor era nespus de rænitæ
pentru cæ fuseseræ legaﬂi cu
funii puternice. Øi, de asemenea,
suferiseræ foame, sete øi tot
felul de suferinﬂe; cu toate
acestea, au fost a ræbdætori în
toate suferinﬂele lor.
30 Øi, aøa dupæ cum s-a întâmplat, soarta lor era sæ cadæ în
mâinile unui popor mai împietrit øi mai încæpæﬂânat; de aceea,
oamenii acestui popor nu voiseræ sæ asculte de cuvintele lor,
øi aceøtia îi aruncaseræ afaræ, øi
îi bætuseræ pe ei, øi îi alungaseræ
din casæ în casæ, øi din loc în loc,
chiar pânæ când au ajuns în ﬂara
lui Midoni; øi acolo, ei fuseseræ
prinøi øi aruncaﬂi în închisoare
øi legaﬂi cu frânghii a puternice
øi ﬂinuﬂi în închisoare timp de
multe zile øi au fost eliberaﬂi de
cætre Lamoni øi Amon.
27a gs Umil, umilinﬂæ.
29a Alma 17:11.

O relatare a predicilor lui Aaron
øi ale lui Mulochi øi ale fraﬂilor
lor, cætre lamaniﬂi.
Cuprinde capitolele 21 pânæ la 26,
inclusiv.

CAPITOLUL 21
Aaron îi învaﬂæ pe amaleciﬂi despre
Hristos øi despre ispæøirea Lui —
Aaron øi fraﬂii lui sunt închiøi
în Midoni — Dupæ eliberarea lor,
ei predicæ în sinagogi øi îi convertesc pe mulﬂi — Lamoni dæ libertate religioasæ poporului în ﬂara lui
Ismael. Circa 90–77 î.H.
Acum, când Amon øi fraﬂii
lui s-au a despærﬂit la graniﬂele
ﬂærii lamaniﬂilor, iatæ, Aaron
øi-a început cælætoria cætre locul care era numit de lamaniﬂi
Ierusalim, numindu-l astfel
dupæ locul de origine al stræmoøilor lor; øi acesta era departe, unindu-se cu graniﬂele lui
Mormon.
2 Acum, lamaniﬂii øi amaleciﬂii
øi poporul lui aAmulon zidiseræ
un oraø mare care era numit
Ierusalim.
3 Acum, lamaniﬂii ei înøiøi
erau destul de împietriﬂi, dar
amaleciﬂii øi amuloniﬂii erau
mai împietriﬂi; de aceea, ei i-au
fæcut pe lamaniﬂi sæ-øi împietreascæ inimile øi sæ creascæ
în ticæloøia øi în lucrurile lor
abominabile.
4 Øi s-a întâmplat cæ Aaron a
venit în oraøul Ierusalimului øi
a început mai întâi sæ predice

30a Alma 26:29.
21 1a Alma 17:13, 17.

2 a Mosia 24:1;
Alma 25:4–9.

Alma 21:5–14
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cætre amaleciﬂi. Øi a început sæ
predice cætre ei în sinagogile
lor, cæci zidiseræ sinagogi dupæ
a
ordinul nehorilor; cæci mulﬂi
dintre amaleciﬂi øi amuloniﬂi
erau din ordinul nehorilor.
5 De aceea, când Aaron a intrat într-una dintre sinagogile
lor ca sæ predice cætre popor øi
în timp ce cuvânta cætre ei, iatæ,
un amalecit s-a ridicat øi a început sæ se certe cu el, zicând: Ce
este acest lucru pentru care tu
ai depus mærturie? Ai væzut tu
vreun a înger? De ce îngerii nu
ne apar øi nouæ? Iatæ, nu sunt
oamenii aceøtia la fel de buni ca
øi oamenii tæi?
6 Tu spui, de asemenea, cæ,
dacæ noi nu ne pocæim, atunci
vom pieri. Cum de cunoøti tu
gândul øi intenﬂia inimilor noastre? Cum de øtii tu cæ noi avem
motiv sæ ne pocæim? Cum de øtii
tu cæ noi nu suntem un popor
drept? Iatæ, noi am construit
sanctuare øi ne adunæm laolaltæ
ca sæ ne rugæm la Dumnezeu.
Noi credem cæ Dumnezeu îi va
salva pe toﬂi oamenii.
7 Acum, Aaron i-a spus: Crezi
tu cæ Fiul lui Dumnezeu va veni
ca sæ mântuiascæ omenirea de
pæcatele ei?
8 Iar omul a zis cætre el: Noi
nu credem cæ tu øtii ceva de
felul acesta. Noi nu credem în
aceste tradiﬂii nebuneøti. Noi
nu credem cæ tu øtii despre a lucrurile care vor veni; øi nici nu
credem cæ stræmoøii tæi øi, de
asemenea, stræmoøii noøtri øtiau
4 a Alma 1:2–15.
5 a Mosia 27:11–15.
8 a Iacov 7:1–8.

despre lucrurile pe care le-au
vorbit, despre ceea ce va veni.
9 Acum, Aaron a început sæ
deschidæ scripturile øi sæ le arate
lor despre venirea lui Hristos,
øi despre învierea morﬂilor øi
despre faptul cæ nu putea sæ fie
a
nici o mântuire pentru omenire
decât prin moartea øi suferinﬂele lui Hristos øi b ispæøirea
sângelui Lui.
10 Øi s-a întâmplat cæ în timp
ce a început sæ le expunæ aceste
lucruri, ei au fost mânioøi pe el
øi au început sæ-øi batæ joc de el;
øi nu voiau sæ asculte cuvintele
pe care el le spunea.
11 De aceea, când a væzut
cæ nu voiau sæ audæ cuvintele
sale, a plecat din sinagoga lor øi
s-a dus într-un sat care se numea
Ani-Anti øi acolo l-a gæsit pe
Mulochi predicând cuvântul
cætre ei; øi, de asemenea, pe
Ama øi pe fraﬂii lui. Øi s-au
certat cu mulﬂi în legæturæ cu
cuvântul.
12 Øi s-a întâmplat cæ au væzut
cæ oamenii îøi împietreau inimile; de aceea, au plecat øi s-au
dus în ﬂara lui Midoni. Øi au
predicat cuvântul cætre mulﬂi;
øi puﬂini au crezut în cuvintele
pe care ei le-au propovæduit.
13 Cu toate acestea, Aaron øi
un anumit numær dintre fraﬂii
lui au fost prinøi øi aruncaﬂi în
închisoare, iar cei ræmaøi dintre
ei au fugit afaræ din ﬂara lui Midoni în regiunile dimprejur.
14 Iar aceia care au fost aruncaﬂi în închisoare au a suferit

9 a Mosia 5:8;
Alma 38:9.
b gs Ispæøire,

(a) ispæøi.
14a Alma 20:29.
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multe lucruri øi au fost eliberaﬂi
de mâna lui Lamoni øi a lui
Amon øi au fost hræniﬂi øi
îmbræcaﬂi.
15 Øi ei au mers iaræøi pentru a
vesti cuvântul; øi astfel au fost
eliberaﬂi pentru prima datæ din
închisoare; øi astfel au suferit ei.
16 Øi ei au mers oriîncotro,
unde erau conduøi de cætre
a
Spiritul Domnului, propovæduind cuvântul lui Dumnezeu în
fiecare sinagogæ a amaleciﬂilor
sau în fiecare adunare a lamaniﬂilor în care ei puteau fi admiøi.
17 Øi s-a întâmplat cæ Domnul
a început sæ-i binecuvânteze pe
ei atât de mult, încât ei au adus
pe mulﬂi la cunoaøterea adeværului; da, au a convins pe mulﬂi
despre pæcatele lor øi despre
tradiﬂiile stræmoøilor lor, care
nu erau corecte.
18 Øi s-a întâmplat cæ Amon øi
Lamoni s-au reîntors din ﬂara
lui Midoni în ﬂara lui Ismael,
care era ﬂara moøtenirii lor.
19 Øi regele Amoni n-a îngæduit ca Amon sæ-l serveascæ pe
el sau sæ fie slujitorul sæu.
20 Dar el a pus ca sæ fie zidite
sinagogi în ﬂara lui Ismael; øi
a pus pe oamenii sæi, sau pe
oamenii care erau sub domnia
sa, sæ se adune laolaltæ.
21 Øi el s-a bucurat de ei øi i-a
învæﬂat multe lucruri. Øi, de asemenea, a vestit cætre ei cæ era un
popor care era sub el øi cæ ei
erau un popor liber, cæ erau
liberi de opresiunile regelui, tatæl sæu; pentru cæ, tatæl sæu l-a
16a Alma 22:1.
17a D&L 18:44.
22a D&L 134:1–4;

læsat sæ domneascæ peste poporul care era în ﬂara lui Ismael
øi în toatæ ﬂara dimprejur.
22 Øi el, de asemenea, le-a vestit
cæ aveau a libertatea sæ se roage la
Domnul, Dumnezeul lor potrivit dorinﬂelor lor, în orice loc se
aflau, dacæ acesta era în ﬂara care
era sub domnia regelui Lamoni.
23 Øi Amon a predicat cætre
poporul regelui Lamoni; øi s-a
întâmplat cæ i-a învæﬂat despre
toate lucrurile legate de dreptate. Øi i-a îndemnat pe ei zilnic,
cu toatæ sârguinﬂa; øi ei au ascultat de cuvântul lui øi erau
zeloøi în ﬂinerea poruncilor lui
Dumnezeu.
CAPITOLUL 22
Aaron îl învaﬂæ pe tatæl lui Lamoni
despre crearea lumii, despre cæderea lui Adam øi despre planul
mântuirii prin Hristos — Regele
øi toatæ casa lui sunt convertiﬂi —
Împærﬂirea ﬂærii între nefiﬂi øi lamaniﬂi este explicatæ. Circa 90–77 î.H.
Acum, în timp ce Amon propovæduia færæ întrerupere cætre
poporul lui Lamoni, noi ne vom
întoarce la relatarea lui Aaron
øi a fraﬂilor lui; pentru ca, dupæ
ce a plecat din ﬂara lui Midoni,
el a fost a condus de Spirit cætre
ﬂara lui Nefi, øi anume cætre
casa regelui care era peste toatæ
ﬂara, b în afaræ de ﬂara lui Ismael;
øi el era tatæl lui Lamoni.
2 Øi s-a întâmplat cæ a mers la
el, la palatul regelui, împreunæ

A. de C. 1:11.
gs Liber, libertate.
22 1a Alma 21:16–17.

b Alma 21:21–22.

Alma 22:3–13
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cu fraﬂii sæi øi s-a plecat în faﬂa
regelui øi i-a spus: Iatæ, o, rege,
noi suntem fraﬂii lui Amon
pe care tu i-ai a eliberat din
închisoare.
3 Øi acum, o, rege, dacæ tu
vei vrea sæ ne cruﬂi vieﬂile, noi
vom fi slujitorii tæi. Øi regele
le-a spus: Ridicaﬂi-væ, cæci væ voi
cruﬂa vieﬂile øi nu voi dori ca
voi sæ fiﬂi slujitorii mei; dar voi
insista ca voi sæ aveﬂi grijæ de
mine; cæci eu am fost tulburat
întrucâtva în mintea mea datoritæ generozitæﬂii øi a mæreﬂiei
cuvintelor fratelui vostru, Amon;
øi doresc sæ cunosc motivul
pentru care el nu a venit de la
Midoni împreunæ cu voi.
4 Øi Aaron i-a spus regelui:
Iatæ, Spiritul Domnului l-a chemat pe el pe altæ cale; el s-a dus
în ﬂara lui Ismael ca sæ-l înveﬂe
pe poporul lui Lamoni.
5 Acum, regele le-a spus: Ce
înseamnæ cele spuse de voi despre Spiritul Domnului? Iatæ,
acesta este lucrul care mæ tulburæ pe mine.
6 Øi, de asemenea, ce înseamnæ cele spuse de Amon — a Dacæ
voi væ veﬂi pocæi, atunci voi
veﬂi fi salvaﬂi, iar dacæ nu væ
veﬂi pocæi, atunci veﬂi fi alungaﬂi în ziua din urmæ?
7 Iar Aaron i-a ræspuns øi
i-a spus: Crezi tu cæ este un
Dumnezeu? Iar regele a zis: Eu
øtiu cæ amaleciﬂii zic cæ este
un Dumnezeu, iar eu le-am dat
voie sæ zideascæ sanctuare ca sæ
2a
6a
7a
9a

Alma 20:26.
Alma 20:17–18.
D&L 46:13–14.
Alma 18:18–28.

se adune laolaltæ øi sæ se roage
la El. Øi dacæ voi ziceﬂi acum cæ
este un Dumnezeu, iatæ, voi
a
crede.
8 Øi acum, când Aaron a auzit
aceasta, inima lui a început sæ
se bucure, iar el a zis: Iatæ, tot
aøa de sigur cum este faptul cæ
tu træieøti, o, rege, tot aøa este
un Dumnezeu.
9 Iar regele a spus: Este Dumnezeu acel a Mare Spirit care i-a
scos pe stræmoøii noøtri afaræ
din ﬂara Ierusalimului?
10 Iar Aaron i-a spus: Da, El
este acel Mare Spirit øi El a
a
fæcut toate lucrurile, atât în
cer, cât øi pe pæmânt. Crezi tu
aceasta?
11 Iar el a spus: Da, eu cred cæ
Marele Spirit a fæcut toate lucrurile øi doresc ca voi sæ-mi
spuneﬂi despre toate aceste lucruri, øi eu voi a crede cuvintele
voastre.
12 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Aaron a væzut cæ regele
voia sæ creadæ cuvintele lui, a
început de la crearea lui Adam,
a
citindu-i regelui scripturile —
despre cum l-a fæcut Dumnezeu
pe om dupæ propria Sa înfæﬂiøare; øi despri cum i-a dat lui
porunci Dumnezeu; øi despre
cum, din cauza încælcærii, omul
a fost izgonit.
13 Øi Aaron i-a explicat scripturile de la a crearea lui Adam,
expunând în faﬂa lui cæderea
omului øi starea lui carnalæ, precum øi b planul mântuirii, care

10a gs (a) Crea, creaﬂie.
11a gs (a) Crede.
12a 1 Ne. 5:10–18;
Alma 37:9.

13a Gen. 1:26–28.
b gs Planul mântuirii.
c 2 Ne. 9:18.
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era pregætit încæ c de la crearea
lumii prin Hristos pentru oricine care voia sæ creadæ în
numele Lui.
14 Øi fiindcæ omul a a cæzut, el
nu putea sæ b merite nimic prin
el însuøi; dar suferinﬂele øi
moartea lui Hristos c ispæøesc
pæcatele lor, prin credinﬂæ øi pocæinﬂæ øi aøa mai departe; øi El
va rupe legæturile morﬂii, astfel
cæ d mormântul nu va avea nici o
victorie; øi înﬂepætura morﬂii va
trebui sæ fie înghiﬂitæ în speranﬂele slævii; øi Aaron a expus toate
aceste lucruri cætre rege.
15 Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce
Aaron a expus aceste lucruri
cætre el, regele a zis: a Ce trebuie
sæ fac pentru ca sæ pot avea
aceastæ viaﬂæ veønicæ despre
care ai vorbit? Da, ce trebuie sæ
fac eu ca sæ pot fi b næscut din
Dumnezeu, având acest spirit
pæcætos dezrædæcinat din pieptul meu øi sæ primesc Spiritul
Lui, pentru ca sæ pot sæ fiu umplut de bucurie, pentru ca sæ
pot sæ nu fiu alungat în ultima
zi? Iatæ, a zis el, voi c renunﬂa la
toate averile mele, da, îmi voi
pæræsi împæræﬂia pentru ca sæ
pot primi aceastæ mare bucurie.
16 Dar Aaron a zis cætre el:
Dacæ tu a doreøti acest lucru,
dacæ tu te vei pleca adânc în
faﬂa lui Dumnezeu, da, dacæ te
vei pocæi de toate pæcatele tale
øi te vei pleca adânc în faﬂa lui
Dumnezeu øi vei striga numele
14a gs Cæderea lui Adam
øi a Evei.
b 2 Ne. 25:23;
Alma 42:10–25.
c Alma 34:8–16.
gs Ispæøire,

Lui în credinﬂæ, crezând cæ vei
primi, atunci tu vei primi b nædejdea pe care o doreøti.
17 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Aaron a spus aceste cuvinte, regele s-a a plecat adânc
în faﬂa Domnului în genunchi;
da, el chiar s-a prosternat la
pæmânt øi a b strigat cu putere,
zicând:
18 O, Dumnezeule, Aaron mi-a
spus mie cæ este un Dumnezeu;
øi dacæ este un Dumnezeu, øi
dacæ Tu eøti Dumnezeu, vrei
Tu sæ Te faci cunoscut mie iar
eu voi abandona toate pæcatele mele pentru ca sæ Te pot
cunoaøte pe Tine øi pentru ca
sæ pot sæ fiu ridicat din morﬂi
øi sæ fiu salvat în ultima zi. Øi
acum, când a spus aceste cuvinte, regele a fost lovit ca øi cum
ar fi fost mort.
19 Øi s-a întâmplat cæ slujitorii
lui au alergat øi i-au spus reginei tot ceea ce i se întâmplase
regelui. Iar ea a venit la rege;
øi atunci când l-a væzut pe el
zæcând ca øi cum ar fi fost mort
øi i-a væzut, de asemenea, pe
Aaron øi pe fraﬂii lui stând
ca øi cum ei erau cauza acestei
cæderi, ea a fost mânioasæ pe ei
øi a dat poruncæ slujitorilor ei
sau slujitorilor regelui sæ-i ia øi
sæ-i omoare.
20 Acum, slujitorii au væzut
cauza cæderii regelui, de aceea,
nu au îndræznit sæ punæ mâna
pe Aaron øi pe fraﬂii lui; øi

(a) ispæøi.
d Isa. 25:8;
1 Cor. 15:55.
15a Fapte 2:37.
b Alma 5:14, 49.
c Mat. 13:44–46;

19:16–22.
16a gs Convertire,
convertit.
b Eter 12:4.
17a D&L 5:24.
b gs Rugæciune.

Alma 22:21–29
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ei au pledat în faﬂa reginei,
zicând: De ce dai tu poruncæ
sæ-i ucidem pe aceøti oameni
când iatæ, unul dintre ei este
a
mai puternic decât noi toﬂi? De
aceea, noi vom cædea în faﬂa lor.
21 Acum, când regina a væzut
frica slujitorilor, ea, de asemenea, a început sæ se teamæ nespus de mult ca vreun fel de ræu
sæ nu vinæ asupra sa. Øi le-a poruncit slujitorilor sæi sæ meargæ
øi sæ-i cheme pe oameni pentru
ca aceøtia sæ-i ucidæ pe Aaron øi
pe fraﬂii lui.
22 Acum, când Aaron a væzut
hotærârea reginei, el cunoscând,
de asemenea, împietrirea inimilor oamenilor, s-a temut cæ o
mulﬂime se va aduna laolaltæ øi
cæ va fi mare vrajbæ øi tulburare
printre ei; de aceea, øi-a întins
mâna øi l-a ridicat pe rege de la
pæmânt øi i-a spus: Ridicæ-te.
Iar el s-a ridicat în picioare,
cæpætându-øi puterea.
23 Acum, aceasta s-a întâmplat
în prezenﬂa reginei øi a multora
dintre slujitori. Øi atunci când ei
au væzut aceasta, s-au minunat
mult øi au început sæ se teamæ.
Iar regele s-a ridicat øi a început
sæ le a predice. Øi el le-a predicat
atât de mult, încât toatæ casa lui
s-a b convertit pentru Domnul.
24 Acum, o mulﬂime era adunatæ laolaltæ din cauza poruncii
reginei øi au început sæ fie multe
plângeri printre ei din cauza
lui Aaron øi a fraﬂilor lui.
25 Dar regele a înaintat în
mijlocul lor øi le-a vorbit. Øi ei
20a Alma 18:1–3.
23a gs (a) Sluji;
(a) Predica; Învæﬂa,

s-au potolit în ceea ce-l privea pe
Aaron øi pe cei care erau cu el.
26 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când regele a væzut cæ poporul
era potolit, el a fæcut ca Aaron
øi fraﬂii lui sæ înainteze în
mijlocul mulﬂimii øi sæ predice
cuvântul câtre ei.
27 Øi s-a întâmplat cæ regele a
trimis o a veste în toatæ ﬂara,
printre toﬂi oamenii sæi care
erau în toatæ ﬂara, care erau în
toate regiunile dimprejur, care
era mærginitæ chiar de mare, la
ræsærit øi la apus, øi care era despærﬂitæ de ﬂara lui b Zarahemla
printr-o fâøie îngustæ de pustiu,
care mergea de la marea de la
ræsærit chiar pânæ la marea de la
apus øi în jurul graniﬂelor malului mærii øi a graniﬂelor pustiului
care era la miazænoapte, lângæ
ﬂara lui Zarahemla, prin graniﬂele lui Manti, lângæ izvorul
râului Sidon, care curgea de la
ræsærit cætre apus—øi astfel erau
despærﬂiﬂi lamaniﬂii øi nefiﬂii.
28 Acum, cei mai a leneøi dintre
lamaniﬂi træiau în pustiu øi locuiau în corturi; øi erau împræøtiaﬂi prin pustiu la apus, în ﬂara
lui Nefi; da, øi, de asemenea, la
apus de ﬂara lui Zarahemla, la
graniﬂele cu malul mærii, iar la
apus în ﬂara lui Nefi, în locul
primei moøteniri a stræmoøilor
lor; øi astfel mærginindu-se de-a
lungul ﬂærmului mærii.
29 Øi, de asemenea, erau mulﬂi
lamaniﬂi la ræsærit lângæ malul
mærii, unde nefiﬂii îi goniseræ.
Øi astfel, nefiﬂii erau aproape

învæﬂætor.
b gs Convertire,
convertit.

27a Alma 23:1–4.
b Omni 1:13–17.
28a 2 Ne. 5:22–25.
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înconjuraﬂi de lamaniﬂi; cu toate acestea, nefiﬂii puseseræ
stæpânire pe toate pærﬂile de la
miazænoapte ale ﬂærii care se
mærginea cu pustiul, la izvorul
râului Sidon, de la ræsærit la
apus, de jur-împrejur, de partea
pustiului; la miazænoapte, chiar
pânæ când ei au ajuns în ﬂara pe
care o numeau aAbundenﬂa.
30 Øi aceasta se mærginea cu
ﬂara pe care o numeau a Pustiu,
aceasta fiind atât de mult la
miazænoapte, încât venea în ﬂara
care fusese populatæ øi fusese
distrusæ, ﬂara b oaselor acelora
despre care noi am vorbit, care
a fost descoperitæ de cætre poporul lui Zarahemla, acesta
fiind locul c primei lor aøezæri.
31 Øi s-au dus de acolo pânæ în
pustiul de la miazæzi. Astfel,
ﬂara de la miazænoapte a fost
numitæ a Pustiu, iar ﬂara de la
miazæzi a fost numitæ Abundenﬂa, acesta fiind pustiul care
era plin de tot felul de animale
sælbatice, o parte dintre ele
venind din ﬂara de la miazænoapte pentru mâncare.
32 Øi acum, era a distanﬂæ numai
de o zi øi jumætate de cælætorie
pentru un nefit, pe linia de la
Abundenﬂa la Pustiu, de la marea de la ræsærit cætre cea de la
apus; øi astfel, ﬂara lui Nefi øi
ﬂara lui Zarahemla erau aproape
înconjurate de apæ, numai un
b
istm mic fiind între ﬂara de la
miazænoapte øi cea de la miazæzi.
33 Øi s-a întâmplat cæ nefiﬂii
29a Alma 52:9; 63:5.
30a Alma 50:34;
Morm. 4:1–3.
b Mosia 8:7–12;

28:11–19.
c Hel. 6:10.
31a Hel. 3:5–6.
32a Hel. 4:7.

locuiau în ﬂara Abundenﬂei,
chiar de la marea de la ræsærit
pânæ la marea de la apus; øi astfel, nefiﬂii, în înﬂelepciunea lor,
cu gærzile øi cu oøtirile lor, i-au
blocat pe lamaniﬂi la miazæzi
pentru ca ei sæ nu mai aibæ
stæpânire asupra ﬂinutului de
la miazænoapte, pentru ca ei sæ
nu mai nævæleascæ peste ﬂara de
la miazænoapte.
34 De aceea, lamaniﬂii nu puteau sæ mai aibæ posesiuni decât
numai în ﬂara lui Nefi øi în pustiul dimprejur. Acum, aceasta era
înﬂelepciune la nefiﬂi—dat fiind
cæ lamaniﬂii erau duømanii lor,
ei nu puteau sæ permitæ atacurile lor din orice parte øi fæceau
aceasta pentru ca ei sæ aibæ o
ﬂaræ unde sæ poatæ fugi, dupæ
dorinﬂele lor.
35 Øi acum eu, dupæ ce am
spus acestea, mæ întorc iaræøi la
relatarea lui Amon øi a lui Aaron,
Omner øi Himni øi fraﬂii lor.
CAPITOLUL 23
Libertatea religioasæ este proclamatæ — lamaniﬂii din øapte ﬂæri øi
oraøe sunt convertiﬂi — Ei îøi dau
numele de anti-nefi-lehiﬂi øi sunt
eliberaﬂi de sub blestem — Amaleciﬂii øi amuloniﬂii resping adeværul.
Circa 90–77 î.H.
Iatæ, acum s-a întâmplat cæ regele lamaniﬂilor a trimis o a veste
printre toﬂi oamenii sæi ca ei sæ
nu punæ mâna pe Amon sau pe
b Alma 50:34.
23 1a Alma 22:27.

Alma 23:2–10
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Aaron sau pe Omner sau pe
Himni, sau pe nici unul dintre
fraﬂii lor care trebuia sæ meargæ
øi sæ predice cuvântul lui Dumnezeu, în orice loc ar fi, în orice
parte a ﬂærii lor.
2 Da, el a trimis un decret
printre ei, cum cæ nu trebuia sæ
punæ mâna pe ei ca sæ-i lege sau
sæ-i arunce în închisoare; øi nici
nu trebuia sæ-i scuipe pe ei sau
sæ-i loveascæ sau sæ-i arunce pe
ei afaræ din sinagogile lor sau
sæ-i insulte; øi nici nu trebuia
sæ arunce cu pietre în ei, ci cæ ei
trebuia sæ aibæ acces liber la casele lor øi, de asemenea, la templele lor øi la sanctuarele lor.
3 Øi astfel, ei puteau sæ meargæ
øi sæ predice cuvântul, potrivit
dorinﬂei lor, cæci regele fusese
convertit cætre Domnul, la fel
ca øi toatæ casa lui; de aceea, el
a trimis vestea sa prin ﬂaræ, cætre poporul sæu, potrivit cæreia
cuvântul lui Dumnezeu putea
sæ nu aibæ nici o piedicæ, ci cæ
putea sæ înainteze prin toatæ
ﬂara pentru ca poporul sæu sæ
poatæ fi convins de a tradiﬂiile
rele ale stræmoøilor lor øi pentru ca ei sæ poatæ fi convinøi cæ
ei toﬂi erau fraﬂi øi cæ nu trebuia
sæ ucidæ, nici sæ jefuiascæ sau sæ
fure, nici sæ comitæ adulter, nici
sæ facæ vreun fel de ticæloøii.
4 Øi acum s-a întâmplat cæ
atunci când regele a trimis
aceastæ veste, Aaron øi fraﬂii
lui au mers din oraø în oraø
øi de la o casæ de rugæciune
la alta, întemeind biserici øi
3 a Alma 26:24.
5 a Alma 37:19.
b Alma 63:12.

ungând preoﬂi øi învæﬂætori
prin toatæ ﬂara printre lamaniﬂi,
pentru a predica øi a propovædui cuvântul lui Dumnezeu
printre ei; øi astfel, au început
sæ aibæ mare succes.
5 Øi cu miile au fost aduøi la
cunoaøterea Domnului, da, cu
miile au fost aduøi sæ creadæ în
a
tradiﬂiile nefiﬂilor; øi au fost învæﬂaﬂi în b scrierile øi profeﬂiile
care erau trecute din mânæ în
mânæ, chiar pânæ la timpul prezent.
6 Øi atât de sigur cum Domnul
træieøte, tot atât de sigur mulﬂi
au crezut sau tot atât de mulﬂi
au fost aduøi la cunoaøterea
adeværului prin predicile lui
Amon øi ale fraﬂilor lui, în acord
cu spiritul revelaﬂiei øi al profeﬂiei, iar puterea lui Dumnezeu
fæcând miracole în ei—da, eu væ
zic vouæ, aøa cum Domnul træieøte, tot atât de mulﬂi lamaniﬂi
care au crezut în predicile lor øi
au a fost convertiﬂi pentru Domnul nu s-au rætæcit b niciodatæ.
7 Pentru cæ au devenit un
popor drept; ei øi-au pus jos
armele ræzvrætirii pentru ca sæ
nu se mai lupte împotriva lui
Dumnezeu øi nici împotriva
fraﬂilor lor.
8 Acum, a aceøtia erau cei
care au fost convertiﬂi pentru
Domnul:
9 Poporul lamaniﬂilor care era
în ﬂara lui Ismael;
10 Øi, de asemenea, cei din
poporul lamaniﬂilor care erau
în ﬂara lui Midoni;

gs Scripturi.
6 a gs Convertire,
convertit.

b Alma 27:27.
8 a Alma 26:3, 31.
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11 Øi, de asemenea, cei din
poporul lamaniﬂilor care erau
în oraøul lui Nefi;
12 Øi, de asemenea, cei din
poporul lamaniﬂilor care erau
în ﬂara lui a Øilom øi cei care
erau în ﬂara lui Øemlon, în oraøul lui Lemuel øi în oraøul lui
Øimnilom.
13 Øi acestea sunt numele
oraøelor lamaniﬂilor care au
fost a convertiﬂi pentru Domnul;
øi aceøtia sunt aceia care au pus
jos armele ræzvrætirii lor, da,
toate armele lor de ræzboi; øi ei
erau lamaniﬂi cu toﬂii.
14 Iar amaleciﬂii nu au fost
a
convertiﬂi, în afaræ de unul; øi
tot aøa nu a fost nici unul dintre
b
amuloniﬂi; iar ei øi-au împietrit
inimile, la fel ca øi inimile lamaniﬂilor din acea parte a ﬂærii,
oriunde locuiau, da, øi toate
satele øi toate oraøele lor.
15 De aceea, noi am numit
toate oraøele lamaniﬂilor în care
ei s-au pocæit øi au venit la
cunoaøterea adeværului øi au
fost convertiﬂi.
16 Øi acum s-a întâmplat cæ regele øi cei care s-au convertit au
dorit sæ poatæ sæ aibæ un nume
pentru ca astfel sæ poatæ fi deosebiﬂi de fraﬂii lor; de aceea,
regele s-a sfætuit cu Aaron øi cu
mulﬂi dintre preoﬂii lor în legæturæ cu numele pe care ei trebuia
sæ øi-l ia pentru ca sæ poatæ fi
deosebiﬂi.
17 Øi s-a întâmplat cæ ei øi-au
luat numele de a anti-nefi-lehiﬂi;
12a
13a
14a
b

Mosia 22:8, 11.
Alma 53:10.
Alma 24:29.
Mosia 23:31–39.

øi ei au fost chemaﬂi cu numele
acesta øi nu au mai fost numiﬂi
lamaniﬂi.
18 Øi au început sæ fie un popor
foarte harnic; da, øi erau foarte
prietenoøi cu nefiﬂii; de aceea,
au început sæ comunice cu ei,
iar a blestemul lui Dumnezeu
nu i-a mai urmærit pe ei.
CAPITOLUL 24
Lamaniﬂii se ridicæ împotriva poporului lui Dumnezeu — Antinefi-lehiﬂii se bucuræ de Hristos øi
sunt vizitaﬂi de cætre îngeri — Ei
aleg mai degrabæ sæ îndure moartea
decât sæ se apere pe ei înøiøi — Tot
mai mulﬂi lamaniﬂi sunt convertiﬂi.
Circa 90–77 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ amaleciﬂii,
amuloniﬂii øi lamaniﬂii care erau
în ﬂara lui Amulon øi, de asemenea, în ﬂara lui Helam øi care
erau în ﬂara a Ierusalimului; øi,
în sfârøit, în toatæ ﬂara dimprejur, care nu fuseseræ convertiﬂi
øi nu-øi luaseræ numele de b anti-nefi-lehiﬂi, au fost stârniﬂi de
cætre amaleciﬂi øi amuloniﬂi ca
sæ se înfurie împotriva fraﬂilor
lor.
2 Iar ura lor a devenit nespus
de aprigæ împotriva lor, chiar
într-atât de mult, încât au început sæ se ræzvræteascæ împotriva regelui lor într-atât, încât
nu mai voiau ca el sæ le fie rege;
de aceea, au pus mâna pe arme

17a gs Anti-nefi-lehiﬂi.
18a 1 Ne. 2:23;
2 Ne. 30:5–6;
3 Ne. 2:14–16.

24 1a Alma 21:1.
b Alma 25:1, 13.

Alma 24:3–12
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împotriva poporului anti-nefi-lehiﬂilor.
3 Acum, regele a dat împæræﬂia
fiului sæu, iar el øi-a luat numele
de Anti-Nefi-Lehi.
4 Iar regele a murit în acelaøi
an când lamaniﬂii au început sæ
facæ pregætiri de ræzboi împotriva poporului lui Dumnezeu.
5 Acum, când Amon øi fraﬂii
sæi øi toﬂi cei care veniseræ cu el
au væzut pregætirile lamaniﬂilor ca sæ-i distrugæ pe fraﬂii lor,
ei au mers în ﬂara lui Midian,
iar acolo Amon i-a întâlnit pe
toﬂi fraﬂii sæi; øi de acolo au
venit în ﬂara lui Ismael, pentru
ca sæ poatæ ﬂine a consiliu cu
Lamoni øi, de asemenea, cu
fratele lui, Anti-Nefi-Lehi,
despre ceea ce trebuia sæ facæ
pentru a se apæra împotriva
lamaniﬂilor.
6 Acum, nu exista nici un
suflet printre toﬂi oamenii care
fuseseræ convertiﬂi cætre Domnul care voia sæ punæ mâna
pe arme împotriva fraﬂilor
lor; nu, ei nu voiau nici mæcar
sæ facæ vreo pregætire de ræzboi; da, øi chiar øi regele lor
le-a dat poruncæ sæ nu facæ
aceasta.
7 Acum, acestea sunt cuvintele
pe care el le-a spus cætre popor
despre acest lucru: Eu le mulﬂumesc Dumnezeului meu, poporul meu preaiubit pentru cæ
Dumnezeul cel Mare al nostru,
în bunætatea Sa, i-a trimis la noi
pe aceøti fraﬂi ai noøtri, nefiﬂii, ca sæ predice cætre noi øi
sæ ne convingæ pe noi despre
5 a Alma 27:4–13.
7 a Mosia 1:5.

a

tradiﬂiile pæcætoase ale stræmoøilor noøtri.
8 Øi iatæ, eu Îi mulﬂumesc
Dumnezeului meu cel Mare
pentru cæ El ne-a dat nouæ o
parte din Spiritul Sæu ca sæ ne
înmoaie inimile, încât noi am
început sæ comunicæm cu aceøti
fraﬂi, nefiﬂii.
9 Øi iatæ, de asemenea, Îi mulﬂumesc Dumnezeului meu pentru
cæ, prin începerea acestei relaﬂii,
noi am fost convinøi de a pæcatele
noastre øi de multele crime pe
care le-am fæcut.
10 Øi, de asemenea, Îi mulﬂumesc Dumnezeului meu, da,
Dumnezeului meu cel Mare,
pentru cæ El ne-a dat nouæ voie
sæ ne pocæim de aceste lucruri;
øi, de asemenea, pentru cæ El
ne-a a iertat pe noi de acele multe
pæcate øi crime ale noastre pe
care noi le-am fæcut øi cæ a øters
b
vinovæﬂia din inimile noastre
prin meritele Fiului Sæu.
11 Øi acum iatæ, fraﬂii mei,
fiindcæ aceasta a fost tot ceea ce
noi puteam sæ facem (cæci noi
am fost cei mai pierduﬂi din
toatæ omenirea), sæ ne pocæim
de toate pæcatele noastre øi de
crimele numeroase pe care
le-am fæcut øi sæ-L avem pe
Dumnezeu ca sæ le a øteargæ din
inimile noastre, cæci aceasta a
fost tot ceea ce noi puteam face
ca sæ ne pocæim destul de mult
în faﬂa lui Dumnezeu pentru ca
El sæ øteargæ pata de pe noi —
12 Acum, fraﬂii mei cei mai
iubiﬂi, întrucât Dumnezeu a
îndepærtat petele noastre, iar

9 a D&L 18:44.
10a Dan. 9:9.

b gs Vinæ.
11a Isa. 53:4–6.
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sæbiile noastre s-au fæcut strælucitoare, atunci sæ nu ne mai
pætæm sæbiile cu sângele fraﬂilor noøtri.
13 Iatæ, væ spun vouæ: Nu, sæ
ne reﬂinem sæbiile pentru ca ele
sæ nu fie pætate de sângele fraﬂilor noøtri; pentru cæ, poate cæ,
dacæ noi ne-am pæta iaræøi sæbiile, ele nu vor mai putea fi a curæﬂate strælucitor prin sângele
Fiului Dumnezeului nostru cel
Mare, care va fi værsat pentru
ispæøirea pæcatelor noastre.
14 Iar Dumnezeu cel Mare a
avut milæ de noi øi ne-a fæcut
aceste lucruri cunoscute, pentru
ca noi sæ putem sæ nu pierim;
da, øi El ne-a fæcut nouæ cunoscute aceste lucruri mai înainte,
pentru cæ El iubeøte a sufletele
noastre tot aøa cum El îi iubeøte
pe copiii noøtri; de aceea, în
mila Lui, El ne viziteazæ pe noi
prin îngerii Sæi pentru ca b planul salværii sæ poatæ sæ ne fie
fæcut cunoscut, la fel ca øi generaﬂiilor viitoare.
15 O, cât de milos este Dumnezeul nostru! Øi acum iatæ,
fiindcæ aceasta a fost cât de
mult puteam face pentru ca sæ
avem petele noastre îndepærtate de pe noi, iar sæbiile noastre
sunt fæcute strælucitoare, sæ le
ascundem pe acestea pentru ca
ele sæ poatæ sæ fie pæstrate strælucitoare, ca o mærturie cætre
Dumnezeul nostru în ultima zi
sau în ziua în care noi vom fi
aduøi sæ stæm în faﬂa Lui ca sæ
fim judecaﬂi, pentru cæ noi nu
13a Apoc. 1:5.
14a gs Suflet—Valoarea
sufletelor.

ne-am pætat sæbiile în sângele
fraﬂilor noøtri, întrucât El ne-a
împærtæøit nouæ cuvântul Sæu
øi prin aceasta ne-a fæcut pe noi
curaﬂi.
16 Øi acum, fraﬂii mei, dacæ
fraﬂii noøtri cautæ sæ ne distrugæ,
iatæ, noi ne vom ascunde sæbiile,
da, noi chiar le vom îngropa
adânc în pæmânt pentru ca ele
sæ poatæ fi pæstrate strælucitoare,
ca o mærturie, în ultima zi cæ
noi nu le-am folosit niciodatæ;
iar dacæ fraﬂii noøtri ne distrug,
iatæ, noi ne vom a duce la Dumnezeul nostru øi vom fi salvaﬂi.
17 Øi acum s-a întâmplat cæ,
atunci când regele a terminat
de spus aceste lucruri øi toﬂi
oamenii erau adunaﬂi laolaltæ, ei
øi-au luat sæbiile øi toate armele
care fuseseræ folosite ca sæ verse
sânge de om øi le-au a îngropat
adânc în pæmânt.
18 Øi aceasta au fæcut-o ei,
fiind dupæ pærerea lor o mærturie cætre Dumnezeu, precum øi
cætre oameni, a faptului cæ ei
a
niciodatæ nu vor mai folosi
arme pentru værsarea de sânge
omenesc; øi aceasta au fæcut-o,
fægæduind øi b fæcând un legæmânt cu Dumnezeu, cum cæ,
decât sæ verse sângele fraﬂilor
lor, mai degrabæ ar c renunﬂa la
vieﬂile lor; øi decât sæ ia de la
un frate de-al lor, mai degrabæ
i-ar da acestuia; øi decât sæ-øi
petreacæ zilele lor în lenevie,
mai degrabæ ar munci cu mâinile lor.
19 Øi astfel vedem cæ, atunci

b gs Planul mântuirii.
16a Alma 40:11–15.
17a Hel. 15:9.

18a Alma 53:11.
b gs Legæmânt.
c gs Sacrificiu.

Alma 24:20–29
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când aceøti lamaniﬂi au fost
aduøi sæ creadæ øi sæ cunoascæ
adeværul, ei au fost a neînduplecaﬂi øi au preferat mai degrabæ
sæ îndure chiar øi pânæ la moarte
decât sæ pæcætuiascæ; øi astfel,
vedem cæ ei øi-au îngropat armele de pace sau, øi-au îngropat
armele lor de ræzboi pentru
pace.
20 Øi s-a întâmplat cæ fraﬂii
lor, lamaniﬂii, au fæcut pregætiri
de ræzboi øi au venit pânæ în
ﬂara lui Nefi cu scopul de a-l
distruge pe rege øi de a aøeza
pe altul în locul lui øi de a
alunga poporul anti-nefi-lehiﬂilor afaræ din ﬂaræ.
21 Acum, când poporul a væzut cæ ei veneau împotriva lor,
au ieøit ca sæ-i întâlneascæ øi s-au
a
trântit la pæmânt în faﬂa lor øi
au început sæ strige numele
Domnului; øi astfel, în aceastæ
atitudine au fost ei atunci când
lamaniﬂii au început sæ nævæleascæ peste ei øi au început sæ-i
ucidæ cu sabia.
22 Øi astfel, færæ a întâlni nici o
rezistenﬂæ, ei au ucis o mie cinci
dintre ei; øi noi øtim cæ ei sunt
binecuvântaﬂi, cæci s-au dus ca
sæ locuiascæ împreunæ cu Dumnezeul lor.
23 Acum, când lamaniﬂii au
væzut cæ fraﬂii lor nu voiau
sæ fugæ de sabie øi nici nu voiau
sæ se întoarcæ nici în dreapta
øi nici în stânga, ci cæ preferau
sæ zacæ jos øi sæ a piaræ øi cæ
Îl preamæreau pe Dumnezeu
19a
21a
23a
24a

gs Credinﬂæ.
Alma 27:3.
Alma 26:32.
Alma 25:1.

chiar øi în actul de a muri sub
sabie —
24 Acum, când lamaniﬂii au
væzut aceasta, ei s-au a abﬂinut
de a-i ucide pe ei; øi au fost
mulﬂi ale cæror inimi erau b îndurerate pentru aceia dintre
fraﬂii lor care cæzuseræ sub
sabie, pentru cæ, ei s-au pocæit
de ceea ce fæcuseræ.
25 Øi s-a întâmplat cæ au aruncat armele lor de ræzboi øi n-au
vrut sæ le mai apuce iaræøi, cæci
aveau remuøcæri pentru crimele
pe care le fæcuseræ; øi s-au prosternat la fel ca øi fraﬂii lor,
încrezându-se în mila celor ale
cæror arme erau ridicate ca sæ-i
ucidæ.
26 Øi s-a întâmplat cæ poporul
lui Dumnezeu s-a unit în ziua
aceea cu mai mulﬂi decât cei care
fuseseræ uciøi; iar cei care fuseseræ uciøi erau oameni drepﬂi; de
aceea, noi nu avem nici o pricinæ
sæ ne îndoim cæ au fost a salvaﬂi.
27 Øi nu a fost nici un om pæcætos ucis printre ei; dar au fost
mai mult decât o mie care au
fost aduøi la cunoaøterea adeværului; astfel, noi vedem cæ
Domnul lucreazæ pe multe a cæi
pentru salvarea poporului Sæu.
28 Acum, cel mai mare numær
dintre acei lamaniﬂi care au
ucis pe atât de mulﬂi dintre
fraﬂii lor erau amaleciﬂi øi amuloniﬂi, cei mai mulﬂi dintre ei
fiind din a ordinul b Nehorilor.
29 Acum, printre aceia care
s-au unit cu poporul Domnului,

b gs Compasiune
(compætimire).
26a Apoc. 14:13.
27a Isa. 55:8–9;

Alma 37:6–7.
28a Alma 21:4.
b Alma 1:15; 2:1, 20.
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nu era a nici unul care era amalecit sau amulonit sau care era
din ordinul lui Nehor, ci erau
urmaøi adeværaﬂi ai lui Laman
øi ai lui Lemuel.
30 Øi astfel, noi putem vedea
clar cæ, dupæ ce un popor a fost
odatæ a iluminat de cætre Spiritul lui Dumnezeu øi a avut b cunoaøtere mare despre lucrurile
legate de dreptate, iar apoi a
c
cæzut în pæcat øi încælcare, el
devine øi d mai împietrit øi astfel,
starea lui devine mai rea decât
dacæ nu ar fi cunoscut niciodatæ
aceste lucruri.
CAPITOLUL 25
Agresiunile lamaniﬂilor se ræspândesc — Seminﬂia preoﬂilor lui
Noe dispare, aøa dupæ cum a profeﬂit Abinadi—Mulﬂi lamaniﬂi sunt
convertiﬂi øi se unesc cu poporul
anti-nefi-lehiﬂilor — Ei cred în
Hristos øi ﬂin legea lui Moise. Circa
90–77 î.H.
Øi iatæ, acum s-a întâmplat cæ
acei lamaniﬂi erau încæ mai
mânioøi pentru cæ i-au ucis pe
fraﬂii lor; de aceea, au jurat
ræzbunare împotriva nefiﬂilor;
øi nu au mai încercat sæ ucidæ
poporul a anti-nefi-lehiﬂilor la
timpul acela.
2 Ci ei øi-au luat oøtirile øi s-au
dus dincolo de graniﬂele ﬂærii
lui Zarahemla øi au cæzut asupra poporului care era în ﬂara
29a Alma 23:14.
30a Mat. 12:45.
b Evr. 10:26;
Alma 47:36.
c 2 Ne. 31:14;
Alma 9:19.

lui Amoniha øi l-a a distrus pe
acesta.
3 Øi dupæ aceasta, au avut
multe bætælii cu nefiﬂii, în care
ei au fost alungaﬂi øi uciøi.
4 Iar printre lamaniﬂii care
au fost uciøi erau aproape toﬂi
din a seminﬂia lui Amulon øi a
fraﬂilor lui, care erau preoﬂii
lui Noe, øi ei au fost uciøi de
mâinile nefiﬂilor;
5 Iar cei ræmaøi, dupæ ce au
fugit în pustiul de la ræsærit øi
dupæ ce au uzurpat puterea øi
autoritatea asupra lamaniﬂilor,
au fæcut ca mulﬂi dintre lamaniﬂi sæ a piaræ prin foc datoritæ
credinﬂei lor —
6 Pentru cæ, mulﬂi dintre a ei,
dupæ ce au suferit multe pierderi øi atât de multe suferinﬂe,
au început sæ se agite în amintirea b cuvintelor pe care Aaron øi
fraﬂii lui le predicaseræ cætre ei
în ﬂara lor; de aceea, au început
sæ nu mai creadæ în c tradiﬂiile
stræmoøilor lor øi sæ creadæ în
Domnul øi cæ El le-a dat putere
mare nefiﬂilor; øi astfel, mulﬂi
dintre ei au fost convertiﬂi în
pustiu.
7 Øi s-a întâmplat cæ acei conducætori care erau ræmæøiﬂele
copiilor lui aAmulon au pus ca
sæ fie b uciøi, da, toﬂi aceia care
credeau în aceste lucruri.
8 Acum, acest martiriu a fæcut
ca mulﬂi dintre fraﬂii lor sæ fie
aﬂâﬂaﬂi la mânie; øi au început
sæ fie conflicte în pustiu; iar

gs Apostazie.
d 2 Pet. 2:20–21.
25 1a gs Anti-nefi-lehiﬂi.
2 a Alma 8:16; 16:9.
4 a Mosia 23:35.
5 a Mosia 17:15.

6a
b
c
7a

i.e. Lamaniﬂi.
Alma 21:9.
Alma 26:24.
Alma 21:3;
24:1, 28–30.
b gs Martir, martiriu.

Alma 25:9–17
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lamaniﬂii au început sæ-i a urmæreascæ pe cei din seminﬂia
lui Amulon øi a fraﬂilor lui
øi au început sæ-i ucidæ pe ei;
iar ei au fugit în pustiul de la
ræsærit.
9 Øi iatæ, pânæ în aceastæ zi
sunt ei urmæriﬂi de lamaniﬂi.
Astfel, cuvintele lui Abinadi pe
care el le-a spus despre seminﬂia
preoﬂilor care au fæcut ca el sæ
îndure moarte prin foc au fost
înfæptuite.
10 Cæci el a spus cætre ei: Ceea
ce voi îmi veﬂi a face mie va fi
felul de lucruri care vor veni.
11 Øi acum, Abinadi a fost primul care a suferit a moartea
prin foc datoritæ credinﬂei lui în
Dumnezeu; acum, aceasta a fost
ceea ce a vrut sæ spunæ, øi anume
cæ mulﬂi vor suferi moarte prin
foc, tot aøa cum el a suferit.
12 Iar el a spus cætre preoﬂii lui
Noe, cæ seminﬂia lor trebuia sæ
facæ în aøa fel ca mulﬂi sæ fie
omorâﬂi în acelaøi fel ca øi el, øi
cæ ei trebuia sæ fie împræøtiaﬂi
pretutindeni øi uciøi, tot aøa
cum o oaie færæ de pæstor este
mânatæ øi ucisæ de cætre bestiile
sælbatice; øi acum iatæ, aceste
cuvinte au fost adeverite, cæci
ei au fost alungaﬂi de cætre lamaniﬂi øi au fost urmæriﬂi øi au
fost loviﬂi.
13 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când lamaniﬂii au væzut cæ nu
au putut sæ-i doboare pe nefiﬂi,
s-au reîntors în propria lor ﬂaræ;
8a
10a
11a
13a
14a

Mosia 17:18.
Mosia 13:10.
Mosia 17:13.
Alma 23:16–17.
Alma 24:15; 26:32.

øi mulﬂi dintre ei au venit ca sæ
locuiascæ în ﬂara lui Ismael øi în
ﬂara lui Nefi øi s-au unit cu poporul lui Dumnezeu, care era
poporul a anti-nefi-lehiﬂilor.
14 Øi ei, de asemenea, øi-au
a
îngropat armele de ræzboi, tot
aøa cum fraﬂii lor fæcuseræ, øi au
început sæ fie un popor drept;
øi au mers pe cæile Domnului øi
au avut grijæ sæ ﬂinæ poruncile
øi legile Lui.
15 Da, øi ei au ﬂinut legea lui
Moise; cæci era potrivit sæ mai
ﬂinæ încæ legea lui Moise, pentru
cæ, ea încæ nu era împlinitæ. Dar
chiar øi dacæ ﬂineau a legea lui
Moise, ei aøteptau cu bucurie
venirea lui Hristos, considerând
cæ legea lui Moise era un b fel de
venire a Lui øi crezând cæ ei trebuia sæ ﬂinæ acele manifestæri
c
exterioare pânæ la timpul când
El li se va aræta lor.
16 Acum, ei nu au presupus cæ
a
salvarea venea prin b legea lui
Moise; dar cæ legea lui Moise
servea ca sæ le întæreascæ credinﬂa lor în Hristos; øi astfel, ei au
pæstrat o c nædejde prin credinﬂæ
în salvarea veønicæ, încrezându-se în spiritul profeﬂiei, care
a vorbit despre lucrurile care
aveau sæ vinæ.
17 Øi acum iatæ, Amon øi Aaron,
Omner øi Himni øi fraﬂii lor s-au
bucurat nespus de succesul pe
care l-au avut printre lamaniﬂi,
væzând cæ Domnul le-a acordat
lor dupæ a rugæciunile lor øi cæ

15a Iacov 4:5;
Iarom 1:11. gs Legea
lui Moise.
b Mosia 3:14–15; 16:14.
c Mosia 13:29–32.

16a Mosia 12:31–37;
13:27–33.
b 2 Ne. 11:4.
c 1 Tes. 5:8–9.
17a Alma 17:9.
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El, de asemenea, le-a verificat
lor cuvântul Sæu în toate cele.
CAPITOLUL 26
Amon se slæveøte în Domnul—Cei
credincioøi sunt întæriﬂi de cætre
Domnul øi li se dæ cunoaøterea —
Prin credinﬂæ oamenii pot sæ aducæ
mii de suflete la pocæire — Dumnezeu are toatæ puterea øi înﬂelege
toate lucrurile. Circa 90–77 î.H.
Øi acum, acestea sunt cuvintele
lui Amon cætre fraﬂii sæi, care
spun astfel: Fraﬂii mei de
sânge øi fraﬂii mei în credinﬂæ,
iatæ, væ spun vouæ, ce motiv
mare avem noi sæ ne bucuræm;
cæci puteam noi sæ presupunem,
atunci când am a plecat din ﬂara
lui Zarahemla, cæ Dumnezeu
ne va acorda binecuvântæri atât
de mari?
2 Øi acum, întreb, ce binecuvântæri mari ne-a acordat El
nouæ? Puteﬂi voi sæ spuneﬂi?
3 Iatæ, ræspund eu pentru voi;
cæci fraﬂii noøtri, lamaniﬂii, au
fost în întuneric, da, chiar øi în
cel mai întunecat abis, dar iatæ,
cât de a mulﬂi dintre ei sunt aduøi
sæ vadæ lumina cea minunatæ a
lui Dumnezeu! Øi aceasta este
binecuvântarea care ne-a fost
datæ nouæ, øi anume cæ noi
am fost fæcuﬂi b instrumente în
mâinile lui Dumnezeu ca sæ
înfæptuim aceastæ mare lucrare.
26 1a Mosia 28:9;
Alma 17:6–11.
3 a Alma 23:8–13.
b 2 Cor. 4:5;
Mosia 23:10.
4 a Alma 23:5.
5 a Ioan 4:35–37;

4 Iatæ, a mii dintre ei se bucuræ
øi au fost aduøi în stâna lui
Dumnezeu.
5 Iatæ, a câmpul a fost copt øi
binecuvântaﬂi sunteﬂi voi cæci
aﬂi pus mâna pe b seceræ øi aﬂi
recoltat cu toatæ puterea, da, cât
e ziua de lungæ aﬂi muncit; øi
iatæ numærul c snopilor voøtri!
Øi ei vor fi adunaﬂi în grânar
pentru ca sæ nu se iroseascæ.
6 Da, ei nu vor fi doborâﬂi de
furtunæ în ziua din urmæ; da, øi
nici nu vor fi sfâøiaﬂi de vârtejuri; ci, atunci când a furtuna va
veni, ei vor fi adunaﬂi laolaltæ
în locul lor pentru ca furtuna sæ
nu pætrundæ pânæ la ei; da, øi
nici nu vor fi mânaﬂi de vânturi
sælbatice oriunde duømanul va
vrea sæ-i ducæ.
7 Dar iatæ, ei sunt în mâinile
Domnului a Recoltei øi ei sunt ai
Lui; iar El îi va b ridica pe ei în
ziua din urmæ.
8 Binecuvântat sæ fie numele
Dumnezeului nostru; sæ a cântæm
pentru preamærirea Lui, da, sæ
dæm b mulﬂumiri numelui Lui
sfânt, cæci El face dreptate întotdeauna.
9 Cæci dacæ noi nu am fi plecat
din ﬂara lui Zarahemla, atunci
aceøti fraﬂi iubiﬂi ai noøtri, care
ne-au preaiubit pe noi atât de
mult, încæ ar mai fi sfâøiaﬂi de
a
uræ împotriva noastræ, da, øi
ei, de asemenea, încæ ar mai fi
stræini lui Dumnezeu.

D&L 4:4.
b Ioel 3:13.
c D&L 33:7–11;
75:2, 5.
6 a Hel. 5:12;
3 Ne. 14:24–27.
7 a gs Seceriø.

b Mosia 23:22;
Alma 36:28.
8 a D&L 25:12.
b gs Recunoscætor,
recunoøtinﬂæ.
9 a Mosia 28:1–2.

Alma 26:10–20
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10 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Amon a spus aceste cuvinte, fratele lui, Aaron, l-a
contrazis pe el, zicând: Amon,
mæ tem cæ bucuria ta te duce pe
tine la îngâmfare.
11 Dar Amon i-a spus: Eu nu
mæ a laud pentru propria mea
putere øi nici pentru propria
mea înﬂelepciune; ci iatæ,
b
bucuria îmi este plinæ, da,
inima îmi este încærcatæ de
bucurie øi mæ voi bucura de
Dumnezeul meu.
12 Da, øtiu cæ eu sunt nimic;
iar în ceea ce priveøte puterea
mea, sunt slab; de aceea, nu mæ
voi a îngâmfa din cauza mea, ci
mæ voi îngâmfa din cauza
Dumnezeului meu, cæci în
b
puterea Lui pot eu sæ fac
toate lucrurile; da, iatæ, multe
miracole mæreﬂe am fæcut noi
în aceastæ ﬂaræ, pentru care noi
Îi vom preamæri numele Lui
pentru totdeauna.
13 Iatæ, câte mii dintre fraﬂii
noøtri a dezlegat El din durerile
a
iadului; øi ei sunt aduøi ca sæ
b
cânte iubire mântuitoare; øi
aceasta datoritæ puterii cuvântului Lui care este în noi; de
aceea, nu avem noi motiv mare
sæ ne bucuræm?
14 Da, noi avem motiv sæ-L
preamærim pe El pentru totdeauna, cæci El este Dumnezeu Cel
Prea Înalt øi i-a dezlegat pe fraﬂii
noøtri din a lanﬂurile iadului.
15 Da, ei au fost încercuiﬂi cu
11a 2 Cor. 7:14.
b D&L 18:14–16.
gs Bucurie.
12a Ier. 9:24;
Alma 29:9.
b Ps. 18:32–40;

13a
b
14a
15a

întunecime øi distrugere veønicæ;
dar iatæ, El i-a adus în a lumina
Sa veønicæ, da, pentru salvare
nepieritoare; øi ei sunt înconjuraﬂi de iubirea Lui færæ de
asemænare; da, iar noi am fost
instrumente în mâinile Lui ca
sæ facem aceastæ lucrare mæreaﬂæ øi minunatæ!
16 De aceea, sæ ne a slævim, da,
ne vom b slævi în Domnul; da,
ne vom bucura în Domnul, cæci
bucuria noastræ este întreagæ; da,
noi Îl vom preamæri pe Dumnezeul nostru în vecii vecilor.
Iatæ, cine poate sæ slæveascæ
prea mult pe Domnul? Da, cine
poate sæ spunæ prea mult despre puterea Lui øi despre c mila
Lui øi despre ræbdarea Lui în
ceea ce-i priveøte pe copiii oamenilor? Iatæ, væ spun vouæ,
eu nu pot sæ spun nici cea mai
micæ parte din ceea ce simt.
17 Cine a putut sæ presupunæ
cæ Dumnezeul nostru ar putea sæ
fie atât de milos ca sæ ne smulgæ
din starea noastræ groaznicæ,
pæcætoasæ øi necuratæ?
18 Iatæ, noi am pornit chiar cu
mânie, ameninﬂând sæ a distrugem Biserica Lui.
19 O, øi atunci, de ce nu ne-a
condamnat El pe noi la o distrugere groaznicæ, da, de ce nu a
læsat El sabia dreptæﬂii Sale sæ
cadæ asupra noastræ øi sæ ne condamne la o disperare veønicæ?
20 O, sufletul meu, ca sæ zic
aøa, o ia la goanæ la gândul

Filip. 4:13; 1 Ne. 17:3. 16a Rom. 15:17;
gs Iad.
1 Cor. 1:31.
Alma 5:26.
b 2 Cor. 10:15–18;
Alma 12:11.
D&L 76:61.
gs Luminæ, lumina
c Ps. 36:5–6.
lui Hristos.
18a Mosia 27:8–10.
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acesta. Iatæ, El nu øi-a aplicat
dreptatea asupra noastræ, ci în
marea Sa milæ ne-a adus pe noi
de partea cealaltæ a acelui a abis
veønic al morﬂii øi al nenorocirii, chiar pânæ la salvarea sufletelor noastre.
21 Øi acum iatæ, fraﬂii mei,
care om prin a firea lui cunoaøte
aceste lucruri? Væ spun vouæ,
nu este nici unul care sæ b øtie
aceste lucruri, decât acela care
s-a pocæit.
22 Da, acela care se a pocæieøte
øi dæ dovadæ b credinﬂæ øi face
fapte bune øi se roagæ continuu, færæ întrerupere — aceluia
îi este dat sæ cunoascæ c tainele
lui Dumnezeu; da, aceluia îi
este dat sæ dezvæluie lucruri
care nu au fost dezvæluite
niciodatæ; da, øi aceluia îi va fi
dat sæ aducæ mii de suflete
cætre pocæinﬂæ, tot aøa cum
ne-a fost dat nouæ sæ-i aducem
pe aceøti fraﬂi ai noøtri cætre
pocæinﬂæ.
23 Acum, væ aduceﬂi voi aminte, fraﬂii mei, cæ le-am spus
fraﬂilor noøtri din ﬂara lui Zarahemla cæ ne ducem în ﬂara lui
Nefi ca sæ predicæm cætre fraﬂii
noøtri, lamaniﬂii, iar ei au râs øi
øi-au bætut joc de noi?
24 Cæci ne-au spus: credeﬂi voi
cæ îi puteﬂi aduce pe lamaniﬂi
la cunoaøterea adeværului?
Credeﬂi voi cæ îi puteﬂi convinge
pe lamaniﬂi despre greøeala
a
tradiﬂiilor stræmoøilor lor, un
20a 2 Ne. 1:13;
Hel. 3:29–30.
21a gs Omul firesc.
b 1 Cor. 2:9–16;
Iacov 4:8.
22a Alma 36:4–5.

popor b încæpæﬂânat aøa cum
sunt ei; ale cæror inimi se bucuræ
în værsarea de sânge; ale cæror
zile au fost petrecute în cea mai
grosolanæ nedreptate; ale cæror
cæi au fost cæile unui pæcætos de
la început? Acum, fraﬂii mei, væ
aduceﬂi aminte cæ aceasta era
vorbirea lor.
25 Da, mai mult, ei au zis: Sæ
luæm armele împotriva lor ca
sæ-i distrugem pe ei øi nedreptatea lor s-o dæm afaræ din ﬂaræ,
ca sæ nu ne acapareze øi sæ ne
distrugæ pe noi.
26 Dar iatæ, fraﬂii mei preaiubiﬂi, noi am venit în pustiu nu
cu intenﬂia de a-i distruge pe
fraﬂii noøtri, ci cu intenﬂia ca,
poate, sæ salvæm câteva dintre
sufletele lor.
27 Acum, când inimile noastre
erau descurajate øi era cât pe ce
sæ ne întoarcem, iatæ, Domnul
ne-a a alinat øi a zis: Duceﬂi-væ
printre fraﬂii voøtri, lamaniﬂii,
øi suportaﬂi cu b ræbdare c suferinﬂele voastre, iar Eu væ voi da
vouæ izbândæ.
28 Øi acum iatæ, noi am venit øi
am mers printre ei; øi am fost
ræbdætori în suferinﬂele noastre
øi am suferit tot felul de lipsuri;
da, am cælætorit din casæ în
casæ, punându-ne nædejdea în
îndurærile lumii — nu doar în
îndurærile lumii, ci în milosteniile lui Dumnezeu.
29 Øi am intrat în casele lor øi
le-am predicat øi noi am pre-

gs Pocæinﬂæ,
(a) se pocæi.
b gs Credinﬂæ.
c gs Tainele lui
Dumnezeu.
24a Mosia 10:11–17.

b
27a
b
c

Mosia 13:29.
Alma 17:9–11.
gs Ræbdare.
Alma 20:29–30.
gs Adversitate.
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dicat pe stræzile lor; da, øi le-am
predicat pe dealurile lor; øi, de
asemenea, am intrat în templele øi în sinagogile lor øi le-am
predicat; øi am fost alungaﬂi øi
batjocoriﬂi, scuipaﬂi øi loviﬂi
peste obraz; øi am fost bætuﬂi cu
pietre øi prinøi cu frânghii rezistente øi aruncaﬂi în închisoare;
øi, prin puterea øi înﬂelepciunea
lui Dumnezeu, iaræøi am fost
salvaﬂi.
30 Øi am îndurat tot felul de
suferinﬂe, iar toate acestea pentru ca, poate, sæ putem fi mijlocul prin care niøte suflete sæ fie
salvate; øi noi am presupus cæ
a
bucuria noastræ va fi deplinæ
dacæ, poate, noi vom putea fi
mijlocul prin care unii sæ fie
salvaﬂi.
31 Acum iatæ, putem privi
înainte øi putem vedea roadele
muncilor noastre; øi sunt ele
puﬂine? Væ spun vouæ: Nu, ele
sunt a multe; da, iar noi putem
sæ depunem mærturie despre
sinceritatea lor datoritæ iubirii
lor faﬂæ de fraﬂii lor øi, de
asemenea, faﬂæ de noi.
32 Cæci iatæ, ei mai degrabæ îøi
a
jertfesc viaﬂa decât sæ ia viaﬂa
duømanului lor; øi ei øi-au b îngropat adânc în pæmânt armele
de ræzboi datoritæ iubirii pentru fraﬂii lor.
33 Øi acum iatæ, væ spun
vouæ, a existat o iubire atât de
mare în toatæ ﬂara? Iatæ, væ
spun vouæ: Nu, nu a existat,
nici chiar printre nefiﬂi.
30a
31a
32a
b

D&L 18:15–16.
Alma 23:8–13.
Alma 24:20–24.
Alma 24:15.

34 Cæci iatæ, ei erau în stare sæ
ia armele împotriva fraﬂilor
lor; ei înøiøi nu îngæduiau sæ fie
uciøi. Dar iatæ cât de mulﬂi dintre aceøtia øi-au oferit vieﬂile; øi
noi øtim cæ s-au dus la Dumnezeul lor datoritæ iubirii lor øi
datoritæ urii lor faﬂæ de pæcat.
35 Acum, nu avem noi motiv
sæ ne bucuræm? Da, væ spun
vouæ, niciodatæ nu au existat
oameni care sæ aibæ atât de
multe motive de bucurie ca noi,
încæ de la începutul lumii; da,
iar bucuria mea este exaltatæ,
chiar pânæ la îngâmfare în
Dumnezeul meu; cæci El are
toatæ a puterea, toatæ înﬂelepciunea øi toatæ înﬂelegerea; El
b
înﬂelege toate lucrurile øi este
o Fiinﬂæ c miloasæ, chiar pânæ la
Salvare, faﬂæ de cei care se vor
pocæi øi care vor crede în numele Lui.
36 Acum, dacæ aceasta este
laudæ atunci aøa mæ voi læuda
eu; cæci aceasta este viaﬂa mea
øi lumina mea, bucuria mea øi
Salvarea mea øi mântuirea mea
de la nenorocire veønicæ. Da,
binecuvântat este numele Dumnezeului meu care a avut grijæ
de poporul Sæu, care este o a ramuræ a pomului lui Israel øi a
fost pierdut din trupul lui
într-o ﬂaræ stræinæ; da, spun eu,
binecuvântat sæ fie numele
Dumnezeului meu care a avut
grijæ de noi, b rætæcitori într-o
ﬂaræ stræinæ.
37 Acum, fraﬂii mei, noi

35a gs Putere.
b D&L 88:41.
c gs Milostiv,
milostenie, milæ.

36a Gen. 49:22–26;
Iacov 2:25; 5:25.
b Iacov 7:26.
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vedem cæ Dumnezeu este grijuliu cu fiecare a popor, în orice
ﬂaræ ar fi el; da, El îi va numæra
pe oamenii Sæi, iar inima Lui
miloasæ este peste tot pæmântul.
Acum, aceasta este bucuria mea
øi mulﬂumirea mea cea mare; da,
øi voi da mulﬂumiri Dumnezeului meu în vecii vecilor. Amin.
CAPITOLUL 27
Domnul îi dæ ordin lui Amon sæ
conducæ poporul anti-nefi-lehiﬂilor
într-un loc sigur — Atunci când îl
întâlneøte pe Alma, bucuria lui
Amon îi epuizeazæ toatæ puterea—
nefiﬂii dau anti-nefi-lehiﬂilor pæmântul lui Ierøon — Ei se numesc
poporul lui Amon. Circa 90–77
î.H.
Acum, s-a întâmplat cæ atunci
când lamaniﬂii, care merseseræ
la ræzboi împotriva nefiﬂilor,
dupæ luptele lor multe de ai
distruge, au constatat, cæ era în
zadar sæ caute distrugerea lor
øi s-au reîntors în ﬂara lui Nefi.
2 Øi s-a întâmplat cæ amaleciﬂii, din cauza pierderii lor, erau
nespus de mânioøi. Øi când au
væzut cæ nu puteau sæ se ræzbune pe nefiﬂi, au început sæ aﬂâﬂe
poporul la mânie împotriva
a
fraﬂilor lor, poporul b antinefi-lehiﬂilor; de aceea, au reînceput sæ-i distrugæ pe ei.
3 Acum, acest popor a refuzat
a
din nou sæ punæ mâna pe arme
øi au permis sæ fie ei înøiøi uciøi
dupæ dorinﬂa duømanilor lor.
37a Fapte 10:34–35;
2 Ne. 26:33.
27 2a Alma 43:11.

4 Acum, când Amon øi fraﬂii
sæi au væzut aceastæ lucrare
de distrugere printre cei pe care
îi iubeau atât de mult øi printre
cei care i-au preaiubit pe ei atât
de mult — cæci erau trataﬂi ca øi
cum erau îngeri trimiøi de la
Dumnezeu ca sæ-i salveze de la
distrugere veønicæ — de aceea,
atunci când Amon øi fraﬂii sæi
au væzut aceastæ mare lucrare de
distrugere, au fost emoﬂionaﬂi
de milæ øi au a spus cætre rege:
5 Sæ adunæm laolaltæ acest popor al Domnului øi sæ mergem
jos în ﬂara lui Zarahemla la
fraﬂii noøtri, nefiﬂii øi sæ fugim
din mâinile duømanilor noøtri
pentru ca sæ nu fim distruøi.
6 Dar regele le-a spus: Iatæ,
nefiﬂii ne vor distruge din
cauza numeroaselor crime
øi pæcate pe care le-am fæcut
împotriva lor.
7 Iar Amon a zis: Eu mæ voi
duce øi-L voi întreba pe Domnul øi dacæ El ne va spune,
Duceﬂi-væ peste fraﬂii voøtri,
ne vom duce?
8 Iar regele i-a spus: Da, dacæ
Domnul ne spune sæ ne ducem, atunci ne vom duce jos la
fraﬂii noøtri øi vom fi sclavii
lor pânæ când le vom plæti lor
pentru crimele øi pæcatele
numeroase pe care le-am fæcut
împotriva lor.
9 Dar Amon i-a spus: Este
împotriva legii fraﬂilor noøtri,
care a fost întemeiatæ de tatæl
meu, cæ nu trebuie sæ fie nici
un a sclav printre ei; de aceea,

b Alma 25:1.
gs Anti-nefi-lehiﬂi.
3 a Alma 24:21–26.

4 a Alma 24:5.
9 a Mosia 2:13;
29:32, 38, 40.

Alma 27:10–22
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sæ mergem jos øi sæ ne încredem
în mila fraﬂilor noøtri.
10 Dar regele le-a spus: Întreabæ-L pe Domnul øi dacæ El
ne va spune sæ ne ducem,
atunci ne vom duce; altfel, vom
pieri în ﬂaræ.
11 Øi s-a întâmplat cæ Amon a
mers øi L-a întrebat pe Domnul
øi Domnul i-a spus:
12 Du-i pe oamenii aceøtia afaræ din ﬂara aceasta pentru ca ei
sæ nu piaræ; cæci Satana are mare
stæpânire pe inimile amaleciﬂilor, care-i aﬂâﬂæ pe lamaniﬂi în
mânie împotriva fraﬂilor lor
ca sæ-i ucidæ pe ei; de aceea,
plecaﬂi din aceastæ ﬂaræ; øi binecuvântaﬂi sunt aceøti oameni în
aceastæ generaﬂie, cæci Eu îi voi
cruﬂa pe ei.
13 Øi acum, s-a întâmplat cæ
Amon a mers øi i-a spus regelui
toate cuvintele pe care Domnul
le spusese lui.
14 Øi au adunat laolaltæ pe toﬂi
oamenii lor, da, pe toﬂi oamenii
Domnului, øi au adunat laolaltæ toate turmele øi cirezile lor øi
au plecat din ﬂaræ øi au mers în
pustiul care despærﬂea ﬂara lui
Nefi de ﬂara lui Zarahemla øi au
venit aproape de graniﬂele ﬂærii.
15 Øi s-a întâmplat cæ Amon
le-a spus: Iatæ, eu øi cu fraﬂii
mei vom merge în ﬂara lui
Zarahemla, iar voi veﬂi ræmâne
aici pânæ când ne vom întoarce;
iar noi vom cerceta inimile
fraﬂilor noøtri, dacæ ei doresc
sau nu ca noi sæ venim în ﬂara
lor.
16 Øi s-a întâmplat cæ în timp ce
16a Alma 17:1–4.
17a gs Bucurie.

Amon s-a dus în ﬂaræ, el øi fraﬂii
lui l-au întâlnit pe Alma în
a
locul despre care s-a vorbit; øi
iatæ, aceasta a fost o întâlnire
plinæ de bucurie.
17 Acum, a bucuria lui Amon
era atât de mare încât el a fost
plin de ea; da, el era stæpânit
de bucuria Dumnezeului sæu,
chiar pânæ la b epuizarea puterilor sale; øi el c iaræøi a cæzut la
pæmânt
18 Acum, nu era aceasta o
bucurie nespus de mare? Iatæ,
aceasta este o bucurie pe care
nimeni nu o primeøte, decât
acela care într-adevær se pocæeøte øi cautæ cu umilinﬂæ fericirea.
19 Acum, bucuria lui Alma de
a-i întâlni pe fraﬂii sæi a fost
într-adevær mare, precum øi
bucuria lui Aaron, a lui Omner
øi a lui Himni; dar iatæ, bucuria
lor nu a fost într-atât de mare
încât sæ întreacæ puterea lor.
20 Øi acum, s-a întâmplat cæ
Alma i-a condus pe fraﬂii sæi
înapoi în ﬂara lui Zarahemla;
chiar pânæ la propria lui casæ.
Øi au mers øi i-au povestit
a
judecætorului-øef toate lucrurile care li se întâmplaseræ în
ﬂara lui Nefi, printre fraﬂii lor,
lamaniﬂii.
21 Øi s-a întâmplat cæ judecætorul-øef a trimis o veste prin
toatæ ﬂara, dorind sæ cunoascæ
glasul poporului despre acceptarea fraﬂilor lor, care erau
poporul anti-nefi-lehiﬂilor.
22 Øi s-a întâmplat cæ glasul
poporului a venit, zicând: Iatæ,
noi vom renunﬂa la ﬂinutul

b 1 Ne. 1:7.
c Alma 19:14.

20a Alma 4:16–18.
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Ierøon, care este la ræsærit, lângæ
mare, care mærgineøte ﬂinutul
Abundenﬂei, care este la miazæzi
de ﬂinutul Abundenﬂei; iar ﬂinutul acesta, Ierøon, este ﬂinutul
pe care noi îl vom da fraﬂilor
noøtri ca moøtenire.
23 Øi iatæ, vom pune oøtirile
noastre între ﬂinutul Ierøonului
øi ﬂinutul lui Nefi, pentru ca noi
sæ putem sæ-i apæræm pe fraﬂii
noøtri în ﬂinutul Ierøonului; øi
facem aceasta pentru fraﬂii
noøtri, ﬂinând seama de teama
lor de a pune mâna pe arme
împotriva fraﬂilor lor, ca sæ nu
pæcætuiascæ; øi aceastæ mare
teamæ a lor a venit din cauza
pocæinﬂei lor dureroase pe care
au avut-o, din cauza crimelor
lor numeroase øi a ticæloøiei lor
îngrozitoare.
24 Øi acum iatæ, aceasta o vom
face pentru fraﬂii noøtri pentru
ca ei sæ moøteneascæ ﬂinutul
Ierøonului; øi îi vom pæzi pe ei
de duømanii lor, cu oøtirile
noastre, cu condiﬂia ca ei sæ ne
dea nouæ o parte din bunurile
lor ca sæ ne ajute sæ întreﬂinem
oøtirile noastre.
25 Acum, s-a întâmplat cæ
atunci când Amon a auzit
aceasta, s-a întors la poporul
anti-nefi-lehiﬂilor øi, de asemenea, Alma a mers cu el în pustiu, acolo unde ei îøi instalaseræ
corturile, øi le-au fæcut lor cunoscute toate aceste lucruri. Iar
Alma, de asemenea, le-a povestit lor despre a convertirea sa,
împreunæ cu Amon øi Aaron øi
fraﬂii sæi.
25a Mosia 27:10–24.
27a gs Cinstit, cinste.

26 Øi s-a întâmplat cæ aceasta a
fæcut sæ fie mare bucurie printre ei. Øi au mers jos în ﬂinutul
Ierøonului øi au pus stæpânire
pe ﬂinutul Ierøonului; øi erau
numiﬂi de cætre nefiﬂi poporul
lui Amon; de aceea, au fost
deosebiﬂi prin acest nume pentru totdeauna de atunci încolo.
27 Øi erau dintre poporul lui
Nefi; øi, de asemenea, se numærau printre poporul care aparﬂinea de Biserica lui Dumnezeu.
Øi au fost, de asemenea, deosebiﬂi pentru zelul lor faﬂæ de
Dumnezeu, precum øi faﬂæ de
oameni; cæci erau foarte a cinstiﬂi øi drepﬂi în toate lucrurile;
øi erau b neclintiﬂi în credinﬂa
lor în Hristos, chiar pânæ la
sfârøit.
28 Øi ei priveau værsarea sângelui fraﬂilor lor cu cea mai
mare scârbæ; øi nu au putut niciodatæ sæ fie convinøi sæ punæ
mâna pe arme împotriva fraﬂilor lor; øi niciodatæ nu au privit
moartea nici cu cel mai mic
sentiment de groazæ datoritæ
speranﬂei lor øi a credinﬂei lor
în Hristos øi în înviere; de aceea,
moartea era înghiﬂitæ, dupæ
pærerea lor, de cætre victoria lui
Hristos asupra ei.
29 De aceea, ei puteau sæ îndure a moartea în felul cel mai
ræu øi mai chinuitor în care
putea fi adusæ de cætre fraﬂii lor,
înainte de a pune mâna pe sabie
sau pe paloø ca sæ-i loveascæ.
30 Øi astfel, ei erau un popor
zelos øi preaiubit, un popor
mult favorizat al Domnului.

b Alma 23:6.
29a Alma 24:20–23.

Alma 28:1–11
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CAPITOLUL 28
Lamaniﬂii sunt învinøi într-o bætælie înspæimântætoare — Zeci de
mii sunt uciøi — Cei pæcætoøi sunt
consemnaﬂi într-o stare de nenorocire færæ de sfârøit; cei drepﬂi
ajung la o stare de fericire færæ de
sfârøit. Circa 77–76 î.H.
Øi acum, s-a întâmplat cæ dupæ
ce poporul lui Amon s-a stabilit
în ﬂinutul a Ierøonului øi o bisericæ, de asemenea, a fost întemeiatæ în ﬂinutul Ierøonului
øi oøtirile nefiﬂilor au fost trimise de jur-împrejurul ﬂærii lui
Ierøon, da, la toate graniﬂele
dimprejurul ﬂærii lui Zarahemla;
iatæ, oøtirile lamaniﬂilor i-au
urmærit pe fraﬂii lor pânæ în
pustiu.
2 Øi astfel, a fost o bætælie
înspæimântætoare; da, chiar una
cum nu s-a mai cunoscut printre
toate popoarele din ﬂaræ, încæ
din timpul când Lehi a plecat
din Ierusalim; da, øi zeci de mii
dintre lamaniﬂi au fost uciøi øi
împræøtiaﬂi afaræ din ﬂaræ.
3 Da, øi, de asemenea, a fost
un mæcel înspæimântætor al
poporului lui Nefi; cu toate
acestea, lamaniﬂii au fost a alungaﬂi øi împræøtiaﬂi øi poporul
lui Nefi s-a reîntors în ﬂara lui.
4 Øi acum, acesta a fost un
timp când s-a auzit o mare jelire
øi plângere prin toatæ ﬂara, în
poporul lui Nefi —
5 Da, strigætul væduvelor jelindu-øi bærbaﬂii; øi, de asemenea,
28 1a Alma 27:22;
30:1, 19.

3 a Alma 30:1.
6 a Alma 30:2.

acela al taﬂilor jelindu-øi fiii; øi
fiica pentru frate, da, fratele
pentru tatæ; øi astfel, strigætul
de jale s-a auzit printre toﬂi,
jelire pentru neamurile lor care
fuseseræ ucise.
6 Øi acum, cu siguranﬂæ aceasta
a fost o zi tristæ; da, un timp
solemn øi un timp pentru mult
a
post øi rugæciune.
7 Øi astfel s-a terminat cel de al
cincisprezecelea an al domniei
judecætorilor peste poporul lui
Nefi;
8 Øi aceasta este relatarea lui
Amon øi a fraﬂilor lui, cælætoriile
lor în ﬂara lui Nefi, suferinﬂele
lor în ﬂaræ, supærærile lor øi
necazurile lor øi bucuria lor
a
nespusæ øi, de asemenea, primirea øi adæpostirea în siguranﬂæ
a fraﬂilor în ﬂara Ierøonului. Øi
acum, fie ca Domnul, Mântuitorul tuturor oamenilor, sæ
binecuvânteze sufletele lor în
vecii vecilor.
9 Øi aceasta este relatarea ræzboaielor øi a conflictelor dintre
nefiﬂi, precum øi a ræzboaielor
dintre nefiﬂi øi lamaniﬂi; iar cel de
al cincisprezecelea an al domniei judecætorilor a luat sfârøit.
10 Øi din primul an pânæ la cel
de al cincisprezecelea s-a întâmplat distrugerea multor mii de
vieﬂi; da, s-a petrecut o scenæ îngrozitoare de værsare de sânge.
11 Iar trupurile multor mii de
oameni sunt puse adânc în pæmânt, în timp ce trupurile multor mii a putrezesc în movile pe
faﬂa pæmântului; da, øi multe
8 a Alma 27:16–19.
11a Alma 16:11.
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mii b jelesc pierderea neamurilor lor cæci ei au motiv sæ se
teamæ, în acord cu fægæduielile
Domnului, de faptul cæ sunt
consemnaﬂi la o stare de nenorocire færæ de sfârøit.
12 În timp ce alte multe mii
jelesc cu adeværat pentru pierderea neamurilor lor, ei totuøi
se bucuræ øi se înflæcæreazæ în
speranﬂæ, øi ei chiar øtiu, în acord
cu a fægæduielile Domnului, cæ
sunt înælﬂaﬂi ca sæ locuiascæ la
dreapta lui Dumnezeu, într-o
stare de fericire færæ de sfârøit.
13 Øi astfel, noi vedem cât de
mare este a inegalitatea oamenilor din cauza pæcatului øi a
neascultærii, precum øi puterea
diavolului, care vine prin b planurile înøelætoare pe care le-a
fæcut pentru a seduce inimile
oamenilor.
14 Øi astfel, noi vedem marea
chemare pentru silinﬂa oamenilor ca sæ lucreze în a via Domnului; øi astfel, vedem marele
motiv de jale øi, de asemenea,
de bucurie—jale din cauza morﬂii øi distrugerii printre oameni,
iar bucurie datoritæ b luminii lui
Hristos pentru viaﬂæ.
CAPITOLUL 29
Alma doreøte sæ strige pocæinﬂæ cu
un zel îngeresc — Domnul aprobæ
învæﬂætori pentru toate naﬂiunile—
Alma se bucuræ de faptele Dom 11b Alma 48:23;
D&L 42:45–46.
12a Alma 11:41.
13a 1 Ne. 17:35.
b 2 Ne. 9:28.
14a gs Via Domnului.

nului øi de succesul lui Amon øi al
fraﬂilor lui. Circa 76 î.H.
O, cum aø dori sæ fiu un înger øi
sæ pot avea împlinitæ dorinﬂa
inimii mele, ca sæ pot sæ merg
øi sæ vorbesc cu trâmbiﬂa lui
Dumnezeu, cu un glas care sæ
cutremure pæmântul øi sæ strig
pocæinﬂæ cætre fiecare popor!
2 Da, aø dori sæ declar cætre
fiecare suflet, cu un glas ca de
furtunæ, pocæinﬂa øi planul
mântuirii, pentru ca el sæ se pocæiascæ øi sæ a vinæ la Dumnezeul nostru, pentru ca sæ nu
mai fie jale pe faﬂa pæmântului.
3 Dar iatæ, sunt un om øi pæcætuiesc în dorinﬂa mea; cæci ar trebui sæ fiu mulﬂumit cu lucrurile
pe care Domnul mi le-a dat mie.
4 Eu ar trebui sæ nu sfâøii în
dorinﬂele mele decretul ferm a
unui Dumnezeu drept, cæci
øtiu cæ El le dæ oamenilor dupæ
a
dorinﬂa lor, fie cæ aceasta va fi
pentru moarte, fie pentru viaﬂæ;
da, eu øtiu cæ El le dæ oamenilor,
da, hotæræøte pentru ei decizii
care sunt de neschimbat, dupæ
b
dorinﬂele lor, fie cæ acestea
sunt pentru salvare, fie cæ sunt
pentru distrugere.
5 Da, øi eu øtiu cæ binele øi ræul
au venit înaintea tuturor oamenilor; cel care nu deosebeøte
binele de ræu este nevinovat;
dar cel care a cunoaøte binele øi
ræul, lui îi este dat dupæ dorinﬂele sale, fie cæ el doreøte bine

b gs Luminæ, lumina
lui Hristos.
29 2a Omni 1:26;
3 Ne. 21:20.
4 a Ps. 37:4.
b gs Libertatea de

a alege.
5 a 2 Ne. 2:18, 26;
Moro. 7:15–19.
gs Discernæmânt,
darul.

Alma 29:6–17
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sau ræu, viaﬂæ sau moarte, bucurie sau remuøcæri de b conøtiinﬂæ.
6 Acum, væzând cæ eu cunosc
aceste lucruri, de ce aø dori mai
mult decât sæ fac lucrarea pentru care am fost chemat?
7 De ce aø dori sæ fiu un înger,
pentru ca sæ pot glæsui pânæ la
marginile pæmântului?
8 Cæci iatæ, Domnul le îngæduie
a
tuturor naﬂiunilor ca unii din
acelaøi neam øi b limbæ sæ predice
cuvântul, da, în înﬂelepciune,
tot ceea ce El c crede de cuviinﬂæ
cæ ei trebuie sæ aibæ; de aceea,
noi vedem cæ Domnul sfætuieøte
în înﬂelepciune, în acord cu ceea
ce este drept øi adeværat.
9 Eu cunosc ceea ce Domnul
mi-a poruncit mie øi mæ a mândresc pentru aceasta. Eu nu mæ
mândresc cu mine însumi, ci eu
mæ mândresc cu ceea ce Domnul mi-a poruncit mie; da, øi
aceasta este slava mea, øi anume
ca, eu sæ fiu poate, un instrument în mâinile lui Dumnezeu
ca sæ aduc un suflet la pocæinﬂæ;
øi aceasta este bucuria mea.
10 Øi iatæ, atunci când væd
pe mulﬂi dintre fraﬂii mei cæ
într-adevær se pocæesc øi vin
la Domnul, Dumnezeul lor,
atunci sufletul meu se umple
de bucurie; atunci îmi aduc
aminte de ceea a ce Domnul a
fæcut pentru mine, da, chiar
cæ El mi-a auzit rugæciunea;
da, atunci îmi aduc aminte de
braﬂul Lui milostiv pe care l-a
întins cætre mine.
5b
8a
b
c

gs Conøtiinﬂæ.
2 Ne. 29:12.
D&L 90:11.
Alma 12:9–11.

11 Da, øi, de asemenea, îmi
aduc aminte de robia stræmoøilor mei; cæci øtiu cu siguranﬂæ
cæ a Domnul i-a eliberat pe ei
din sclavie øi prin aceasta a întemeiat Biserica Lui; da, Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui
Avraam, Dumnezeul lui Isaac
øi Dumnezeul lui Iacov i-a eliberat pe ei din sclavie.
12 Da, eu mi-am adus aminte
întotdeauna de robia stræmoøilor mei; øi acelaøi Dumnezeu
care i-a a eliberat pe ei din mâinile Egiptenilor i-a eliberat pe
ei din sclavie.
13 Da, øi acelaøi Dumnezeu a
întemeiat Biserica Sa printre ei;
da, øi acelaøi Dumnezeu m-a
chemat pe mine cu o chemare
sfântæ ca sæ predic cuvântul
cætre acest popor øi mi-a dat
mie mult succes, pentru care
a
bucuria mea este deplinæ.
14 Dar nu mæ bucur numai
pentru succesul meu, ci bucuria
mea este øi mai deplinæ datoritæ
a
succesului fraﬂilor mei care au
fost sus în ﬂara lui Nefi.
15 Iatæ, ei au muncit foarte
mult øi au adus roade multe; øi
cât de mare va fi ræsplata lor!
16 Acum, când mæ gândesc la
succesul acestor fraﬂi ai mei,
sufletul meu este purtat chiar øi
pânæ la separarea lui de trup,
ca sæ spun aøa; atât de mare
este bucuria mea.
17 Øi acum, fie ca Dumnezeu
sæ le dea acestor fraﬂi ai mei
ca ei sæ poatæ sæ stea în împæ-

9 a Alma 26:12.
10a Mosia 27:11–31.
11a Mosia 24:16–21;
Alma 5:3–5.

12a Ex. 14:30–31.
13a D&L 18:14–16.
14a Alma 17:1–4.
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ræﬂia lui Dumnezeu; da, øi, de
asemenea, toﬂi cei care sunt
rodul lucrærilor lor pentru ca ei
sæ nu se mai rætæceascæ, ci sæ-L
preamæreascæ pe El în vecii
vecilor. Øi fie ca Dumnezeu sæ
facæ sæ se întâmple dupæ cuvintele mele, chiar aøa cum am
vorbit. Amin.
CAPITOLUL 30
Corihor, antihristul, îl ridiculizeazæ
pe Hristos, Ispæøirea øi spiritul
profeﬂiei—El propovæduiesﬂe cæ nu
este nici un Dumnezeu, nici o cædere a omului, nici o pedeapsæ pentru
pæcat øi nici un Hristos — Alma
depune mærturie cæ Hristos va
veni øi cæ toate lucrurile dovedesc
cæ este un Dumnezeu — Corihor
cere sæ i se dea un semn øi el a
amuﬂit dintr-odatæ — Diavolul a
apærut înaintea lui Corihor sub
forma unui înger øi l-a învæﬂat ce sæ
spunæ —Corihor este cælcat în
picioare øi moare. Circa 76–74 î.H.
Iatæ, acum s-a întâmplat cæ
dupæ ce a poporul lui Amon s-a
stabilit în ﬂara Ierøonului, da, øi,
de asemenea, dupæ ce lamaniﬂii
au fost b alungaﬂi afaræ din ﬂaræ,
iar morﬂii lor au fost îngropaﬂi
de cætre poporul ﬂærii —
2 Acum, morﬂii lor nu au fost
numæraﬂi din cauza numærului
lor mare; øi nici morﬂii nefiﬂilor
nu au fost numæraﬂi — dar s-a
întâmplat cæ dupæ ce øi-au îngropat morﬂii øi, de asemenea,
30 1a Alma 27:25–26.
gs Anti-nefi-lehiﬂi.
b Alma 28:1–3.
3 a gs Legea lui Moise.

dupæ zilele de post øi de jeluire
øi de rugæciune (øi aceasta era
în cel de al øaisprezecelea an al
domniei judecætorilor peste poporul lui Nefi), a început sæ fie
pace neîntreruptæ în toatæ ﬂara.
3 Da, øi poporul a avut grijæ
sæ ﬂinæ poruncile Domnului; øi
oamenii erau stricﬂi în pæstrarea
a
rânduielilor lui Dumnezeu,
potrivit legii lui Moise; cæci au
fost învæﬂaﬂi sæ b ﬂinæ legea lui
Moise pânæ când aceasta va fi
împlinitæ.
4 Øi astfel, poporul nu a avut
nici o tulburare în tot cel de al
øaisprezecelea an al domniei
judecætorilor peste poporul lui
Nefi.
5 Øi s-a întâmplat cæ la începutul celui de al øaptesprezecelea
an al domniei judecætorilor, a
fost pace neîntreruptæ.
6 Dar s-a întâmplat cæ pe la
sfârøitul celui de al øaptesprezecelea an, un om a venit în
ﬂara lui Zarahemla, øi el era
a
antihristul, cæci el a început sæ
predice cætre popor împotriva
profeﬂiilor care fuseseræ spuse
de cætre profeﬂi despre venirea
lui Hristos.
7 Acum, nu era nici o lege împotriva a credinﬂei oricui; cæci
era cu totul împotriva poruncilor lui Dumnezeu ca sæ fie o
lege care sæ-i aducæ pe oameni
la niveluri inegale.
8 Cæci aøa spune scriptura:
a
Alegeﬂi voi în ziua aceasta pe
cine vreﬂi sæ slujiﬂi.

b 2 Ne. 25:24–27;
Alma 25:15.
6 a gs Antihrist.
7 a Alma 1:17.

8 a Ios. 24:15.
gs Libertatea de
a alege.
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9 Acum, dacæ un om dorea
sæ-L slujeascæ pe Dumnezeu,
acesta era privilegiul lui; sau,
mai degrabæ, dacæ el credea în
Dumnezeu, era privilegiul lui
sæ-L slujeascæ pe El; dar dacæ
nu credea în El, atunci nu era
nici o lege care sæ-l pedepseascæ.
10 Dar dacæ ucidea, atunci era
pedepsit cu a moartea; øi dacæ
jefuia era pedepsit, de asemenea,
øi dacæ fura, atunci el, de asemenea, era pedepsit; øi de adulter,
era, de asemenea, pedepsit; da,
pentru toate aceste ticæloøii, ei
erau pedepsiﬂi.
11 Cæci era o lege care prevedea cæ oamenii trebuie sæ fie
judecaﬂi dupæ crimele lor. Cu
toate acestea, nu era nici o lege
împotriva credinﬂei cuiva; de
aceea, un om era pedepsit numai pentru crimele pe care le-a
fæcut; de aceea, toﬂi oamenii
erau la a acelaøi nivel.
12 Iar acest antihrist, al cærui
nume era Corihor (iar legea nu
putea avea nici o putere asupra
lui), a început sæ predice cætre
popor arætând cæ nu trebuia sæ
fie nici un Hristos. Øi în felul
acesta a predicat el, zicând:
13 O, voi care sunteﬂi legaﬂi de
o nædejde nebuneascæ øi deøartæ,
de ce væ înjugaﬂi voi singuri cu
asemenea lucruri nebuneøti?
De ce cæutaﬂi un Hristos? Cæci
nici un om nu poate cunoaøte
nimic despre ce va sæ vinæ.
14 Iatæ, aceste lucruri pe care
voi le numiﬂi profeﬂii, despre
care voi spuneﬂi cæ sunt transmise de cætre profeﬂii sfinﬂi, iatæ,
10a gs Pedeapsæ
capitalæ.

ele sunt tradiﬂii nebuneøti de-ale
stræmoøilor voøtri.
15 Cum de øtiﬂi voi despre certitudinea lor? Iatæ, voi nu puteﬂi
sæ øtiﬂi despre lucruri pe care nu
le a vedeﬂi; de aceea, nu puteﬂi sæ
øtiﬂi cæ trebuie sæ fie un Hristos.
16 Voi væ îndreptaﬂi privirile
cætre viitor øi spuneﬂi cæ vedeﬂi
o iertare a pæcatelor voastre.
Dar iatæ, acesta este efectul
unei minﬂi înfierbântate; øi
acest deranjament al minﬂilor
voastre vine din cauza tradiﬂiilor stræmoøilor voøtri, care væ
conduc în rætæcire, într-o credinﬂæ despre lucruri care nu
sunt adeværate.
17 Øi mult mai multe lucruri
de acest fel a spus el cætre ei,
spunându-le cæ nu putea sæ fie
nici un fel de ispæøire a pæcatelor oamenilor, ci fiecare om a
trecut prin viaﬂæ dupæ felul în
care s-a condus; de aceea, fiecare om a prosperat dupæ geniul
sæu øi fiecare om a cucerit dupæ
puterea sa; øi orice a fæcut un
om în viaﬂa lui nu este nici o
crimæ.
18 Øi astfel a predicat cætre ei,
conducând în rætæcire inimile
multora, fæcându-i pe aceøtia
sæ-øi înalﬂe capul în ticæloøia
lor, da, conducând în rætæcire
pe multe femei, precum øi pe
bærbaﬂi, ca sæ preacurveascæ —
spunându-le cæ atunci când un
om este mort, acesta era sfârøitul a toate cele.
19 Acum, acest om s-a dus, de
asemenea, øi în ﬂara lui Ierøon
ca sæ predice aceste lucruri

11a Mosia 29:32.
15a Eter 12:5–6.
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poporului lui Amon, care fusese
odatæ poporul lamaniﬂilor.
20 Dar iatæ, ei erau mai înﬂelepﬂi decât mulﬂi dintre nefiﬂi;
cæci l-au prins øi l-au legat øi l-au
dus înaintea lui Amon, care era
mare preot peste acest popor.
21 Øi s-a întâmplat cæ a fæcut
ca el sæ fie alungat din ﬂaræ. Iar
el a trecut în ﬂara lui Ghedeon øi
a început, de asemenea, sæ le
predice acestora; øi aici nu a
avut mare succes, cæci a fost
prins øi legat øi dus în faﬂa marelui preot, precum øi în faﬂa
judecætorului-øef peste ﬂaræ.
22 Øi s-a întâmplat cæ marele
preot i-a spus: De ce strici
cæile Domnului? De ce predici
acestui popor cæ nu va fi nici un
Hristos ca sæ întrerupi bucuria
lui? De ce vorbeøti tu împotriva
tuturor profeﬂiilor profeﬂilor
sfinﬂi?
23 Acum, numele preotului
era Ghidona. Iar Corihor a spus
cætre el: Pentru cæ nu propovæduiesc tradiﬂiile nebuneøti ale
stræmoøilor voøtri øi pentru cæ
nu-i învæﬂ pe aceøti oameni sæ
se lege pe ei înøiøi sub rânduieli
nebuneøti øi ritualuri care sunt
plænuite de cætre preoﬂi din vechime ca sæ uzurpeze puterea
øi autoritatea peste ei, ca sæ-i
ﬂinæ în ignoranﬂæ pentru ca ei sæ
nu poatæ sæ-øi înalﬂe capul, ci sæ
fie subjugaﬂi în acord cu cuvintele tale.
24 Tu spui cæ acest popor este
un popor liber. Iatæ, eu zic cæ
ei sunt în sclavie. Tu spui cæ
acele profeﬂii din vechime sunt
26a Isa. 53:4–7.

Alma 30:20–29
adeværate. Iatæ, eu zic cæ voi nu
øtiﬂi cæ ele sunt adeværate.
25 Tu spui cæ acest popor este
un popor vinovat øi decæzut,
din cauza încælcærii fæcute de
un pærinte. Iatæ, eu zic cæ un
copil nu este vinovat din cauza
pærinﬂilor sæi.
26 Øi tu, de asemenea, spui cæ
Hristos va veni. Dar iatæ, eu zic
cæ tu nu øtii cæ va fi un Hristos.
Øi tu, de asemenea, zici cæ El va
fi ucis pentru a pæcatele lumii —
27 Øi astfel, tu conduci în rætæcire acest popor, dupæ tradiﬂiile
nebuneøti ale stræmoøilor voøtri
øi dupæ propriile voastre dorinﬂe; øi voi îi ﬂineﬂi pe ei subjugaﬂi,
cu alte cuvinte, în sclavie, pentru ca voi sæ væ însuøiﬂi munca
mâinilor lor, pentru ca ei sæ nu
îndræzneascæ sæ priveascæ în
sus cu curaj øi sæ nu se bucure
de drepturile øi privilegiile lor.
28 Da, ei nu îndræznesc sæ foloseascæ ceea ce este al lor, cæci
altfel îi ofenseazæ pe preoﬂii lor
care îi subjugæ pe ei dupæ dorinﬂele lor øi care i-au fæcut pe
ei sæ creadæ în tradiﬂiile øi în
visurile lor, în capriciile øi în
viziunile lor øi în misterele lor
pretinse, øi anume cæ, dacæ nu
se poartæ în acord cu cuvintele
lor, atunci ei ofenseazæ pe o oarecare fiinﬂæ necunoscutæ, care
ei zic cæ este Dumnezeu — o
fiinﬂæ care niciodatæ nu a fost
væzutæ sau cunoscutæ, care niciodatæ nu a fost øi nu va fi.
29 Acum, când marele preot øi
judecætorul-øef au væzut împietrirea inimii lui, da, atunci când

Alma 30:30–42
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au væzut cæ el Îl insulta pânæ øi
pe Dumnezeu, nu au putut sæ
ræspundæ la cuvintele lui; dar
au pus ca el sæ fie legat; øi l-au
dat pe el pe mâna ofiﬂerilor øi
l-au trimis în ﬂara lui Zarahemla
pentru ca sæ fie adus înaintea lui
Alma øi a judecætorului-øef care
era guvernator peste toatæ ﬂara.
30 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când a fost adus în faﬂa lui Alma
øi a judecætorului-øef, el a continuat în acelaøi fel, tot aøa cum
fæcuse în ﬂara lui Ghedeon; da,
el a continuat sæ a huleascæ.
31 Øi s-a ridicat cu multe cuvinte a umflate în faﬂa lui Alma
øi i-a insultat pe preoﬂi øi pe învæﬂætori, acuzându-i pe aceøtia
cæ duceau poporul în rætæcire
potrivit tradiﬂiilor prosteøti ale
stræmoøilor lor, în scopul de
a-øi însuøi munca poporului.
32 Acum, Alma i-a spus: Tu
øtii cæ noi nu ne însuøim munca
acestui popor; cæci iatæ, eu am
lucrat încæ de la începutul
domniei judecætorilor pânæ
acum, cu propriile mele mâini,
pentru întreﬂinerea mea, în ciuda numeroaselor mele cælætorii
de jur-împrejurul ﬂærii ca sæ
vestesc cuvântul lui Dumnezeu
cætre poporul meu.
33 Øi în ciuda numeroaselor
treburi pe care le-am fæcut în
bisericæ, eu nu am primit niciodatæ nici mæcar o a centimæ
pentru munca mea; øi nimeni
dintre fraﬂii mei nu a fæcut
aceasta, în afaræ de ceea ce au
primit la scaunul de judecatæ;
øi atunci noi am primit numai
30a gs Blasfemie.
31a Hel. 13:22.

dupæ lege, pentru mæsura timpului nostru.
34 Øi acum, dacæ noi nu primim
nimic pentru muncile noastre
în bisericæ, ce am câøtiga noi sæ
muncim în bisericæ, dacæ nu ar
fi sæ declaræm adeværul, ca sæ
putem sæ avem bucurii în a bucuria fraﬂilor noøtri?
35 Atunci, de ce spui tu cæ noi
predicæm cætre acest popor pentru câøtig, când tu singur øtii cæ
noi nu primim nici un câøtig? Øi
acum, crezi cæ noi înøelæm acest
popor øi aceasta aduce atât de
multæ bucurie în inimile lor?
36 Iar Corihor i-a ræspuns lui:
Da.
37 Øi atunci Alma i-a spus:
Crezi tu cæ este un Dumnezeu?
38 Iar el a ræspuns: Nu.
39 Acum, Alma i-a spus: Tægæduieøti tu iaræøi cæ este un
Dumnezeu øi, de asemenea, Îl
tægæduieøti tu pe Hristos? Cæci
iatæ, îﬂi spun ﬂie, eu øtiu cæ este
un Dumnezeu øi, de asemenea,
cæ Hristos va veni.
40 Øi acum, ce dovadæ ai tu cæ
nu este nici un a Dumnezeu sau
cæ Hristos nu va veni? Eu îﬂi zic
ﬂie cæ nu ai nici una, în afaræ
numai de cuvântul tæu.
41 Dar iatæ, eu am toate lucrurile ca a mærturie cæ aceste lucruri sunt adeværate; øi tu, de
asemenea, ai toate lucrurile ca
mærturie cætre tine cæ acestea
sunt adeværate; øi le vei nega tu
pe acestea? Crezi tu cæ aceste
lucruri sunt adeværate?
42 Iatæ, eu øtiu cæ tu crezi, dar

33a Alma 11:3.
34a gs Bucurie.

40a Ps. 14:1.
41a gs Martor.
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eøti posedat de un spirit mincinos; øi ai alungat Spiritul lui
Dumnezeu pentru ca Acesta sæ
nu aibæ nici un loc în tine; dar
diavolul are putere asupra ta øi
el te duce pe tine de ici-colo,
scornind lucræturi ca sæ-i distrugæ pe copiii lui Dumnezeu.
43 Øi acum, Corihor a spus cætre Alma: Dacæ tu îmi vei aræta
mie un a semn care sæ mæ convingæ cæ este un Dumnezeu,
da, aratæ-mi tu mie cæ El are
putere øi atunci voi fi convins
de adeværul cuvintelor tale.
44 Dar Alma i-a spus: Tu ai
avut destule semne; ai de
gând sæ-L ispiteøti pe Dumnezeul tæu? Ai tu de gând sæ spui:
Aratæ-mi un semn, atunci când
tu ai mærturia a tuturor acestor
fraﬂi ai tæi, precum øi aceea
a profeﬂilor celor sfinﬂi? Scripturile sunt aøezate în faﬂa ta, da,
øi b toate lucrurile aratæ cæ este
un Dumnezeu; da, chiar øi c pæmântul øi toate lucrurile care
sunt pe faﬂa lui, da, øi d miøcarea
lui, da, øi, de asemenea, toate
e
planetele care se miøcæ în felul
lor regulat mærturisesc cæ este
un Creator Suprem.
45 Øi totuøi tu mergi aici øi
acolo, ducând în rætæcire inimile
acestui popor, mærturisindu-i
lui cæ nu este nici un Dumnezeu? Øi încæ vei tægædui tu toate
aceste mærturii? Iar el a zis: Da,
eu le voi tægædui, dacæ voi nu
îmi veﬂi aræta un semn.
46 Øi acum, s-a întâmplat cæ
43a Iacov 7:13–21;
D&L 46:8–9.
gs Semn.
44a Mosia 13:33–34.

Alma i-a spus: Iatæ, eu sunt
supærat din cauza împietririi inimii tale, da, fiindcæ tu încæ
te mai împotriveøti spiritului
adeværului øi fiindcæ sufletul
poate sæ fie distrus.
47 Dar iatæ, este a mai bine ca
sufletul tæu sæ fie pierdut, decât
sæ fii instrumentul aducerii multor suflete la distrugere prin
minciunile tale øi prin cuvintele
tale linguøitoare; de aceea, dacæ
vei tægædui iaræøi, iatæ, Dumnezeu te va lovi pe tine, ca tu sæ
devii mut, pentru ca tu sæ nu-ﬂi
mai deschizi gura niciodatæ,
pentru ca tu niciodatæ sæ nu-l
mai înøeli pe acest popor.
48 Acum, Corihor i-a spus: Eu
nu tægæduiesc existenﬂa unui
Dumnezeu, dar eu nu cred cæ
este un Dumnezeu; øi eu, de
asemenea, zic cæ voi nu øtiﬂi cæ
este un Dumnezeu; øi dacæ voi
nu îmi arætaﬂi un semn, eu nu
voi crede.
4 9 A c u m , A l m a i-a s p u s :
Aceasta îﬂi voi da eu ﬂie ca
un semn, øi anume ca tu sæ fii
a
fæcut mut, potrivit cuvintelor
mele; øi eu spun cæ în numele
lui Dumnezeu, tu vei amuﬂi
pentru ca tu sæ nu mai ai darul
vorbirii.
50 Acum, când Alma a spus
aceste cuvinte, Corihor a amuﬂit
pentru ca el sæ nu mai aibæ darul
vorbirii, potrivit cuvintelor lui
Alma.
51 Øi atunci când judecætorul-øef a væzut aceasta, el øi-a

b Ps. 19:1;
D&L 88:47.
c Iov 12:7–10.
d Hel. 12:11–15.

e Moise 6:63.
47a 1 Ne. 4:13.
49a 2 Cron. 13:20.
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întins mâna øi a scris pentru
Corihor, zicând: Eøti tu convins
de puterea lui Dumnezeu?
Acela despre care tu ai vrut ca
Alma sæ-ﬂi arate semnul Sæu?
Vrei tu ca El sæ-i loveascæ øi pe
alﬂii pentru ca sæ-ﬂi arate ﬂie un
semn? Iatæ, El ﬂi-a arætat ﬂie un
semn; øi acum, vei mai contrazice tu încæ mai mult?
52 Iar Corihor øi-a întins mâna
øi a scris, zicând: Eu øtiu cæ
sunt mut, cæci nu pot vorbi; øi
øtiu cæ nimic nu putea sæ aducæ
aceasta asupra mea, decât puterea lui Dumnezeu; da, øi eu
am a øtiut întotdeauna cæ era un
Dumnezeu.
53 Dar iatæ, diavolul m-a a înøelat pe mine; cæci el a b apærut în
faﬂa mea sub forma unui înger
øi mi-a zis: Du-te øi cucereøte
acest popor, cæci toﬂi oamenii
s-au dus în rætæcire dupæ un
Dumnezeu necunoscut. Øi el
mi-a spus: Nu este c nici un
Dumnezeu; da, øi m-a învæﬂat
pe mine ceea ce trebuia sæ spun.
Øi eu am propovæduit cuvintele
lui; øi le-am propovæduit pentru
cæ ele erau plæcute pentru mintea d carnalæ; eu le-am propovæduit pânæ când am avut mult
succes într-atât, încât eu chiar
am crezut cæ ele erau adeværate;
øi din cauza aceasta m-am împotrivit adeværului chiar pânæ
când am adus acest mare blestem asupra mea.
54 Acum, când el a spus
aceasta, l-a implorat pe Alma
sæ se roage lui Dumnezeu ca sæ
ridice blestemul de pe el.
52a Alma 30:42.
53a Iacov 7:14.

55 Dar Alma i-a spus: Dacæ
acest blestem va fi luat de pe
tine, atunci tu iaræøi vei duce
în rætæcire inimile acestui popor;
de aceea, se va întâmpla aøa
cum Domnul va voi.
56 Øi s-a întâmplat cæ blestemul
nu a fost luat de pe Corihor; ci el
a fost alungat øi a mers din casæ
în casæ cerøind pentru bucatele
sale.
57 Acum, vestea despre ceea
ce i s-a întâmplat lui Corihor
a fost ræspânditæ imediat prin
toatæ ﬂara; da, vestea a fost
trimisæ de cætre judecætorul-øef
cætre toﬂi oamenii din ﬂaræ,
declarându-le acelora care crezuseræ în cuvintele lui Corihor
cæ ei trebuia sæ se pocæiascæ cu
repeziciune, cæci altfel aceeaøi
judecatæ va veni peste ei.
58 Øi s-a întâmplat cæ au fost
convinøi cu toﬂii de ticæloøia lui
Corihor; de aceea, au fost cu
toﬂii convertiﬂi din nou cætre
Domnul; øi aceasta a pus capæt
nedreptæﬂii de felul lui Corihor.
Iar Corihor a mers din casæ
în casæ, cerøind bucate pentru
traiul sæu.
59 Øi s-a întâmplat cæ aøa
cum mergea el prin popor, da,
printre oamenii care se separaseræ de nefiﬂi øi care îøi luaseræ
numele de zoramiﬂi, fiind conduøi de un om care se numea
Zoram—øi cum mergea el printre ei, iatæ, a fost trântit jos øi
cælcat în picioare chiar pânæ
când a murit.
60 Øi astfel, vedem noi sfârøitul
aceluia care a stricat cæile Dom-

b 2 Cor. 11:14;
2 Ne. 9:9.

c Ps. 10:4.
d gs Carnal.
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nului; øi astfel, vedem cæ a diavolul nu-i va b scæpa pe copiii
sæi în ultîma zi, ci îi va târî pe ei
cu repeziciune jos în c iad.
CAPITOLUL 31
Alma conduce o misiune ca sæ-i
aducæ pe calea cea bunæ pe zoramiﬂii
cei apostaﬂi — Zoramiﬂii Îl tægæduiesc pe Hristos, cred într-o idee
neadeværatæ despre dreptul de a
alege øi preaslævesc cu rugæciuni
stabilite — Misionarii sunt plini
de Spiritul Sfânt — Suferinﬂele lor
sunt înghiﬂite în bucuria pentru
Hristos. Circa 74 î.H.
Acum, s-a întâmplat cæ dupæ
sfârøitul lui Corihor, Alma,
aflând veøti cæ zoramiﬂii stricau
cæile Domnului øi cæ Zoram,
care era conducætorul lor, conducea inimile poporului ca sæ-i
a
preaslæveascæ pe b idoli muﬂi,
inima lui iaræøi a început sæ fie
c
bolnavæ din cauza nedreptæﬂii
poporului.
2 Cæci acesta era motiv de
mare a supærare pentru Alma sæ
afle despre nedreptatea dintre
oamenii sæi; de aceea, inima lui
era nespus de întristatæ din
cauza separærii zoramiﬂilor de
nefiﬂi.
3 Acum, zoramiﬂii s-au adunat
laolaltæ într-un ﬂinut pe care ei
îl numeau Antionum, care era
60a gs Diavol.
b Alma 3:26–27;
5:41–42;
D&L 29:45.
c gs Iad.
31 1a Ex. 20:5;
Mosia 13:13.

la ræsærit de ﬂara lui Zarahemla,
care se întindea lângæ ﬂærmul
mærii, care era la miazæzi de
ﬂinutul lui Ierøon, care era, de
asemenea, mærginit la miazæzi
de pustiu, care pustiu era plin
de lamaniﬂi.
4 Acum, nefiﬂii se temeau
mult cæ zoramiﬂii ar putea sæ
intre într-o relaﬂie cu lamaniﬂii
øi cæ acesta ar fi un mijloc de
mare pierdere în partea nefiﬂilor.
5 Øi acum, cum a predicarea
b
cuvântului avea o mare tendinﬂæ sæ c conducæ poporul sæ
facæ ceea ce era drept — da,
aceasta avusese un efect cu
mult mai puternic asupra minﬂilor poporului, decât sabia sau
orice altceva care li se întâmplase lor — de aceea, Alma a
crezut de cuviinﬂæ ca ei sæ punæ
la încercare virtutea cuvântului
lui Dumnezeu.
6 De aceea, el i-a luat pe Amon
øi pe Aaron øi pe Omner; øi pe
Himni l-a læsat în Bisericæ în
Zarahemla; dar pe primii trei el
i-a luat cu el, precum øi pe Amulec øi pe Zeezrom care erau la
Melec; øi el, de asemenea, a luat
pe doi dintre fiii sæi.
7 Acum, pe cel mai mare dintre
fiii sæi nu l-a luat cu el, iar numele acestuia era a Helaman; dar
numele acelora pe care i-a luat
cu el erau Øiblon øi Corianton; øi
acestea sunt numele acelora care

b 2 Ne. 9:37.
gs Idolatrie.
c Alma 35:15.
2 a Mosia 28:3;
3 Ne. 17:14;
Moise 7:41.
5 a Enos 1:23; Alma 4:19.

gs (a) Predica.
b Evr. 4:12; Iacov 2:8;
Alma 36:26.
c Iarom 1:11–12;
D&L 11:2.
7 a gs Helaman, fiul
lui Alma.
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s-au dus cu el printre b zoramiﬂi
ca sæ le predice lor cuvântul.
8 Acum, zoramiﬂii erau a disidenﬂi printre nefiﬂi; de aceea, ei
avuseseræ cuvântul lui Dumnezeu predicat cætre ei.
9 Dar ei a cæzuseræ în mare
greøealæ, cæci nu voiau sæ ﬂinæ
poruncile lui Dumnezeu øi
legile Lui conform cu legea lui
Moise.
10 Øi nici nu voiau sæ respecte
rânduielile Bisericii ca sæ continue în rugæciune øi implorare
adresate zilnic cætre Dumnezeu
pentru ca ei sæ nu intre în ispitæ.
11 Da, în sfârøit, ei au stricat
cæile Domnului în foarte multe
ocazii; de aceea, din aceastæ
cauzæ, Alma øi fraﬂii sæi s-au
dus în ﬂaræ ca sæ predice cuvântul cætre ei.
12 Acum, când ei au ajuns
în ﬂaræ, iatæ, spre mirarea lor,
au aflat cæ zoramiﬂii zidiseræ sinagogi øi cæ se adunau laolaltæ
o zi pe sæptæmânæ, zi pe care ei
o numeau ziua Domnului; øi
preaslæveau într-un fel pe care
Alma øi fraﬂii lui nu-l mai
væzuseræ niciodatæ;
13 Cæci aveau un loc zidit în
mijlocul sinagogii lor, un loc
pentru stat în picioare, care era
înalt mult deasupra capului;
iar partea de sus a acestuia
putea sæ facæ loc numai unui
singur om.
14 De aceea, oricine dorea sæ
a
preaslæveascæ trebuia sæ meargæ øi sæ stea în picioare pe
partea de sus a acelui loc øi
7 b Alma 30:59.
8 a Alma 24:30.
9 a gs Apostazie.

sæ-øi întindæ mâinile cætre cer øi
sæ strige cu o glas puternicæ,
zicând:
15 Sfinte, Sfinte Dumnezeule;
noi credem cæ Tu eøti Dumnezeu; øi noi credem cæ Tu eøti
sfânt; øi cæ Tu ai fost un Spirit;
øi cæ Tu eøti un Spirit; øi cæ Tu
vei fi un Spirit în vecii vecilor.
16 Sfinte Dumnezeule, noi
credem cæ Tu ne-ai despærﬂit pe
noi de fraﬂii noøtri; øi noi nu
credem în tradiﬂia fraﬂilor
noøtri care le-a fost înmânatæ
lor de naivitatea stræmoøilor
lor; dar noi credem cæ Tu ne-ai
a
ales pe noi sæ fim copiii Tæi
b
sfinﬂi; øi, de asemenea, Tu
ne-ai fæcut nouæ cunoscut cæ nu
va fi nici un Hristos.
17 Dar Tu eøti acelaøi, øi ieri, øi
astæzi, øi în vecii vecilor; øi Tu
ne-ai a ales pe noi pentru ca noi
sæ fim salvaﬂi în timp ce toﬂi în
jurul nostru sunt aleøi ca sæ fie
alungaﬂi de mânia Ta jos în iad;
pentru care sfinﬂenie, o, Dumnezeule, noi Îﬂi mulﬂumim; øi
noi, de asemenea, Îﬂi mulﬂumim
ﬁie pentru cæ Tu ne-ai ales pe noi
ca sæ nu fim conduøi în rætæcire
dupæ tradiﬂiile nebuneøti ale fraﬂilor noøtri care îi reﬂin de la
credinﬂa în Hristos, care conduc
inimile lor în rætæcire departe
de Tine, Dumnezeul nostru.
18 Øi iaræøi Îﬂi mulﬂumim noi
ﬁie, o, Dumnezeule, pentru cæ
noi suntem aleøi øi suntem un
popor sfânt. Amin.
19 Acum, s-a întâmplat cæ
dupæ ce Alma øi fraﬂii sæi øi

14a Mat. 6:1–7.
16a Alma 38:13–14.
b Isa. 65:3, 5.

17a gs Deøertæciune,
deøert.
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fiii sæi au auzit aceste rugæciuni,
au fost uimiﬂi peste mæsuræ.
20 Cæci iatæ, fiecare om înainta øi spunea aceleaøi feluri de
rugæciuni.
21 Acum, locul acela era numit de ei Rameumptom, care,
în tælmæcire, înseamnæ sfântul
piedestal.
22 Acum, de pe acest piedestal
spuneau ei, fiecare om, aceeaøi
rugæciune cætre Dumnezeu,
mulﬂumindu-i Dumnezeului lor
pentru cæ erau aleøi de El øi
pentru cæ El nu i-a condus pe ei
în rætæcire, dupæ tradiﬂia fraﬂilor lor øi pentru cæ inimile
lor nu au fost ræpite ca sæ creadæ
în lucruri care vor veni, despre
care nu øtiau nimic.
23 Acum, dupæ ce toﬂi oamenii
au spus mulﬂumiri în felul
acesta, ei s-au întors la casele
lor, a færæ sæ mai vorbeascæ iaræøi
despre Dumnezeul lor, pânæ
când se adunau iaræøi la piedestalul cel sfânt pentru ca iaræøi sæ
spunæ mulﬂumiri dupæ felul lor.
24 Acum, când Alma a væzut
aceasta, inima lui a fost a întristatæ; cæci a væzut cæ erau un
popor pæcætos øi stricat; da, el a
væzut cæ inimile lor erau fixate
pe aur øi pe argint øi pe tot felul
de lucruri fine.
25 Da, øi el, de asemenea, a
væzut cæ inimile lor erau a înælﬂate în mare îngâmfare în
mândria lor.
26 Øi el øi-a ridicat glasul spre
cer øi a a implorat, zicând: O, cât
de mult, o, Doamne, vei permite
23a Iac. 1:21–25.
24a Gen. 6:5–6.
25a Iacov 2:13;

Tu ca slujitorii Tæi sæ træiascæ
aici jos în trup pentru ca sæ
vezi o ticæloøie atât de mare
printre copiii oamenilor?
27 Iatæ, o, Dumnezeule, ei Te
a
imploræ pe Tine øi totuøi inimile
lor sunt b umflate în mândrie.
Iatæ, o, Dumnezeule, ei Te imploræ pe Tine cu gurile lor
în timp ce ei sunt umflaﬂi pânæ
la mærire în lucrurile deøarte
ale lumii.
28 Iatæ, o, Dumnezeul meu,
veømintele lor scumpe øi inelele
lor, a bræﬂærile lor øi ornamentele
lor de aur øi toate lucrurile lor
preﬂioase cu care ei sunt împodobiﬂi; øi iatæ, inimile lor sunt
fixate pe acestea; øi totuøi ei Te
imploræ pe Tine øi zic — Noi îﬂi
mulﬂumim ﬁie, o, Dumnezeule,
cæci noi suntem un popor ales
de Tine, în timp ce alﬂii vor pieri.
29 Da, øi ei zic cæ Tu le-ai fæcut
cunoscut lor faptul cæ nu va fi
un Hristos.
30 O, Doamne Dumnezeule,
cât de mult vei permite Tu ca o
asemenea ticæloøie øi necredinﬂæ
sæ fie în acest popor? O, Doamne, îmi vei da Tu mie putere
pentru ca eu sæ pot sæ-mi suport
infirmitæﬂile? Cæci eu sunt infirm, iar o asemenea ticæloøie
a poporului acesta îmi îndurereazæ sufletul.
31 O, Doamne, inima mea
este nespus de întristatæ; vrei
Tu sæ-mi alini sufletul meu a în
Hristos? O, Doamne, vrei Tu
sæ-mi acorzi sæ pot avea putere
ca sæ pot suferi cu ræbdare aceste

Alma 1:32.
26a Moise 7:41–58.
27a Isa. 29:13.

b gs Mândrie.
28a Isa. 3:16–24.
31a Ioan 16:33.

Alma 31:32–32:2
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dureri care vor veni asupra mea
din cauza nedreptæﬂii acestui
popor?
32 O, Doamne, vrei Tu sæ-mi
alini sufletul øi sæ-mi aduci succes mie, precum øi camarazilor
mei care sunt cu mine — da,
Amon øi Aaron øi Omner øi, de
asemenea, Amulec øi Zeezrom,
precum øi celor a doi fii ai mei —
da, chiar øi pe toﬂi aceøtia vei
vrea Tu sæ-i alini, o, Doamne?
Da, vrei Tu sæ alini sufletele lor
în Hristos?
33 Vrei Tu sæ le acorzi lor
putere ca sæ poatæ sæ-øi suporte
suferinﬂele care vor veni peste
ei din cauza nedreptæﬂilor acestui popor?
34 O, Doamne, vrei Tu sæ a ne
acorzi nouæ sæ aveni succes în
efortul nostru de a-i aduce pe
ei iaræøi cætre Tine, pentru
Hristos?
35 Iatæ, o, Doamne, a sufletele
lor sunt preﬂioase øi mulﬂi dintre
ei sunt fraﬂii noøtri; de aceea,
dæ-ne nouæ, o, Doamne, putere
øi înﬂelepciune ca sæ putem
sæ-i aducem pe aceøti fraﬂi ai
noøtri iaræøi cætre Tine.
36 Acum, s-a întâmplat cæ
atunci când Alma a spus aceste
cuvinte, el øi-a a pus b mâinile pe
toﬂi aceia care erau cu el. Øi iatæ,
atunci când øi-a pus mâinile pe
ei, ei au fost umpluﬂi de Spiritul
Sfânt.
37 Øi dupæ ce s-au despærﬂit
unul de altul, a negândindu-se
32a Alma 31:7.
34a 2 Ne. 26:33.
35a gs Suflet—Valoarea
sufletelor.
36a 3 Ne. 18:36–37.

la ceea ce vor mânca sau la ceea
ce vor bea sau la ceea ce vor
îmbræca.
38 Iar Domnul le-a dat lor
favoarea ca ei sæ nu flæmânzeascæ øi nici sæ nu le fie sete;
da, øi El, de asemenea, le-a dat
putere ca sæ nu sufere nici un
fel de a suferinﬂe, ci doar sæ fie
absorbiﬂi în bucuria pentru
Hristos. Acum, aceasta a fost
potrivit rugæciunii lui Alma; øi
aceasta pentru cæ el s-a rugat în
b
credinﬂæ.
CAPITOLUL 32
Alma îi învaﬂæ pe cei særaci pe care
durerile i-au umilit—Credinﬂa este
o speranﬂæ în ceea ce nu se vede,
care este adeværat — Alma depune
mærturie despre faptul cæ îngeri îi
slujesc pe bærbaﬂi, pe femei øi pe
copii —Alma comparæ cuvântul
cu o sæmânﬂæ — Ea trebuie sæ fie
plantatæ øi îngrijitæ — Atunci ea
creøte øi se face un pom din care
este cules fructul vieﬂii veønice.
Circa 74 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ ei au mers øi
au început sæ predice cuvântul
lui Dumnezeu cætre popor, intrând în sinagogile lor øi în
casele lor; da, øi au predicat
cuvântul chiar øi pe stræzile lor.
2 Øi s-a întâmplat cæ dupæ
multæ muncæ printre ei, au început sæ aibæ succes în clasa
a
særacilor din popor; cæci iatæ,

b gs Mâini, aøezarea
lor.
37a Mat. 6:25–34;
3 Ne. 13:25–34.
38a Mat. 5:10–12;

Mosia 24:13–15;
Alma 33:23.
b gs Credinﬂæ.
32 2a gs Særaci.
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ei au fost alungaﬂi din sinagogi
din cauza veømintelor lor grosolane —
3 De aceea, lor nu li s-a dat
voie sæ intre în sinagogile lor ca
sæ-l preaslæveascæ pe Dumnezeu, fiind consideraﬂi necuraﬂi;
deci, ei erau særaci; da, erau
consideraﬂi de cætre fraﬂii lor ca
fiind zguræ; de aceea, ei erau
a
særaci în ceea ce priveøte lucrurile lumeøti; øi ei, de asemenea, erau særaci în inimæ.
4 Acum, în timp ce Alma propovæduia øi vorbea cætre popor
pe dealul Onida, o mare mulﬂime a venit cætre el, aceøtia fiind
aceia despre care noi am vorbit,
care erau a særaci în inimæ din
cauza særæciei lor în ceea ce priveøte lucrurile lumeøti.
5 Øi ei au venit cætre Alma; iar
cel care era în fruntea lor i-a
spus: Iatæ, a ce sæ facæ fraﬂii aceøtia ai mei, cæci sunt dispreﬂuiﬂi
de toﬂi oamenii din cauza særæciei lor, da, øi mai ales de cætre
preoﬂii noøtri; cæci ei ne-au
b
alungat din sinagogile noastre
pentru zidirea cærora noi am
muncit din greu cu propriile
noastre mâini; øi ne-au alungat
din cauza særæciei noastre nespus de mari; øi nu avem nici un
loc ca sæ ne rugæm Dumnezeului
nostru; øi iatæ, c ce sæ facem noi?
6 Øi acum, când Alma a auzit
aceasta, el s-a întors øi l-a privit
pe el în faﬂæ øi a privit cu mare
bucurie; cæci el a væzut cæ a sufe3 a Alma 34:40.
4 a gs Særaci—Særac în
spirit.
5 a Prov. 18:23.
b Alma 33:10.

c
6a
b
c

rinﬂele lor într-adevær i-au
b
umilit øi cæ erau c pregætiﬂi sæ
audæ cuvântul.
7 De aceea, el nu a mai spus
nimic cætre mulﬂimea cealaltæ;
ci øi-a întins mâna øi a strigat
cætre aceia pe care i-a væzut øi a
zis cætre ei:
8 Eu væd cæ voi sunteﬂi cu inima a smeritæ øi, dacæ este aøa,
atunci binecuvântaﬂi sunteﬂi voi.
9 Iatæ, fratele tæu a zis: Ce
trebuie sæ facem noi? — cæci
suntem alungaﬂi din sinagogile
noastre, aøa încât nu ne putem
închina la Dumnezeul nostru.
10 Iatæ, væ zic vouæ, credeﬂi voi
cæ nu puteﬂi sæ-l a preaslæviﬂi pe
Dumnezeul vostru decât numai
în sinagogile voastre?
11 Øi încæ mai mult aø întreba
eu, credeﬂi voi cæ nu trebuie
sæ-l preaslæviﬂi pe Dumnezeul
vostru decât o singuræ zi pe
sæptæmânæ?
12 Eu væ zic vouæ, este bine cæ
sunteﬂi alungaﬂi din sinagogile
voastre pentru ca sæ puteﬂi sæ væ
umiliﬂi øi sæ învæﬂaﬂi a înﬂelepciune; cæci este necesar ca voi
sæ învæﬂaﬂi înﬂelepciune; cæci
pentru cæ voi sunteﬂi alungaﬂi,
voi sunteﬂi dispreﬂuiﬂi de cætre
fraﬂii voøtri din cauza b særæciei voastre nespus de mari øi
sunteﬂi aduøi la smerenie în
inima voastræ; cæci voi neapærat
sunteﬂi aduøi sæ væ umiliﬂi.
13 Øi acum, pentru cæ voi
sunteﬂi forﬂaﬂi sæ fiﬂi umili,

Fapte 2:37–38.
gs Adversitate.
gs Umil, umilinﬂæ.
Alma 16:16–17;
D&L 101:8.

8a
10a
12a
b

Mat. 5:3–5.
gs Preaslævire.
Ecl. 4:13.
Prov. 16:8.

Alma 32:14–24
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binecuvântaﬂi sunteﬂi voi; cæci
omul uneori, dacæ este forﬂat sæ
fie umil, atunci cautæ pocæinﬂæ;
øi acum, cu siguranﬂæ, oricine
care se pocæieøte, acela va gæsi
milæ; iar acela care va a ræbda
pânæ la sfârøit, acela va fi salvat.
14 Øi acum, aøa cum v-am
spus vouæ, pentru cæ aﬂi fost
forﬂaﬂi sæ fiﬂi umili, voi sunteﬂi
binecuvântaﬂi, dar nu credeﬂi
cæ mai binecuvântaﬂi sunt aceia
care se umilesc cu adeværat din
cauza cuvântului?
15 Da, cel care într-adevær se
umileøte pe el însuøi øi se pocæieøte de pæcatele sale øi rabdæ
pânæ la sfârøit, acela va fi binecuvântat — da, mult mai binecuvântat decât aceia care sunt
forﬂaﬂi sæ fie umili din cauza
særæciei lor nespus de mari.
16 De aceea, binecuvântaﬂi sunt
aceia care se a umilesc ei înøiøi
færæ sæ fie forﬂaﬂi sæ fie umili;
sau, mai degrabæ, cu alte cuvinte, binecuvântat este acela care
crede în cuvântul lui Dumnezeu øi este botezat færæ încæpæﬂânarea inimii, da, færæ sæ fie
adus ca sæ cunoascæ cuvântul
sau chiar forﬂat sæ cunoascæ
înainte ca el sæ creadæ.
17 Da, mulﬂi sunt aceia care zic:
Dacæ tu ne vei aræta nouæ un
a
semn din cer, atunci noi vom
cunoaøte cu siguranﬂæ; atunci
noi vom crede.
18 Acum, întreb, este aceasta
credinﬂæ? Iatæ, væ zic vouæ: Nu;
13a
16a
17a
18a
19a

Alma 38:2.
gs Umil, umilinﬂæ.
gs Semn.
Eter 12:12, 18.
Ioan 15:22–24.

cæci dacæ un om cunoaøte un lucru, atunci el nu are nici un motiv sæ a creadæ, cæci îl cunoaøte.
19 Øi acum, cu cât mai mult
este blestemat acela care a cunoaøte voinﬂa lui Dumnezeu øi
nu o face decât acela care crede
numai sau are numai motiv sæ
creadæ øi cade în pæcat?
20 Acum, despre acest lucru
voi trebuie sæ judecaﬂi. Iatæ, væ
zic vouæ cæ este de-o parte la fel
cum este øi de partea cealaltæ;
øi fiecærui om îi va fi dat potrivit
faptelor sale.
21 Øi acum, aøa cum eu am
spus despre credinﬂæ— a credinﬂa
nu este o cunoaøtere perfectæ
despre lucruri; de aceea, dacæ
voi aveﬂi credinﬂæ, voi aveﬂi
b
speranﬂæ în lucruri care c nu se
væd, care sunt adeværate.
22 Øi acum, iatæ, væ spun eu
vouæ, øi aø vrea ca voi sæ væ
aduceﬂi aminte cæ Dumnezeu
este milos cu toﬂi aceia care
cred în numele Lui; de aceea,
El doreøte în primul rând ca
voi sæ credeﬂi, da, øi anume, în
cuvântul Lui.
23 Øi acum, El ræspândeøte
cuvântul Sæu printre oameni
prin intermediul îngerilor, da,
a
nu numai cætre bærbaﬂi ci, de
asemenea, øi cætre femei. Øi
acum, aceasta nu este totul; b copiii mici primesc øi ei adeseori
cuvinte care-i fac de ruøine pe
cei înﬂelepﬂi øi pe cei învæﬂaﬂi.
24 Øi acum, fraﬂii mei preaiu-

21a Ioan 20:29;
Evr. 11.
b gs Speranﬂæ.
c Eter 12:6.
23a Ioel 2:28–29.

b Mat. 11:25;
Luca 10:21;
3 Ne. 26:14–16;
D&L 128:18.
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biﬂi, pentru cæ voi aﬂi vrut sæ
cunoaøteﬂi de la mine ceea ce
trebuie sæ faceﬂi pentru cæ sunteﬂi loviﬂi øi alungaﬂi—acum, eu
nu doresc ca voi sæ credeﬂi cæ
am intenﬂia sæ væ judec numai
dupæ ceea ce este adeværat —
25 Cæci nu vreau sæ spun cæ
voi toﬂi aﬂi fost forﬂaﬂi sæ væ
umiliﬂi; cæci eu cred cu adeværat cæ sunt unii printre voi care
ar vrea sæ se umileascæ pe ei
înøiøi, în orice situaﬂie s-ar afla.
26 Acum, aøa cum am spus
despre credinﬂæ — cæ aceasta
nu este o cunoaøtere perfectæ —
tot aøa este øi cu cuvintele mele.
Voi nu puteﬂi sæ øtiﬂi cu certitudine de la început cæ ele sunt
adeværate pânæ la perfecﬂiune,
mai mult decât este credinﬂa o
cunoaøtere perfectæ.
27 Dar iatæ, dacæ væ veﬂi trezi
øi væ veﬂi deøtepta aptitudinile,
chiar pentru a pune la încercare
cuvintele mele øi dacæ dovediﬂi
un pic de credinﬂæ, da, chiar
dacæ nu faceﬂi nimic mai mult
decât sæ a doriﬂi sæ credeﬂi, læsaﬂi
aceastæ dorinﬂæ sæ lucreze în
voi, chiar pânæ când credeﬂi
într-un fel în care puteﬂi face
loc pentru o parte din cuvintele
mele.
28 Acum, noi vom asemæna
cuvântul cu o a sæmânﬂæ. Acum,
dacæ voi faceﬂi loc ca o b sæmânﬂæ
sæ fie plantatæ în c inima voastræ,
iatæ, dacæ aceasta este o sæmânﬂæ
adeværatæ sau o sæmânﬂæ bunæ,
dacæ voi nu o aruncaﬂi afaræ
prin d necredinﬂa voastræ øi dacæ
27a Marcu 11:24.
28a Alma 33:1.
b Luca 8:11.

nu væ împotriviﬂi Spiritului
Domnului, iatæ, ea va începe sæ
creascæ înæuntrul piepturilor
voastre; øi atunci când voi simﬂiﬂi aceste miøcæri de creøtere,
voi veﬂi începe sæ ziceﬂi în sinea
voastræ — Aceasta trebuie sæ fie
o sæmânﬂæ bunæ sau cuvântul
este bun, cæci el începe sæ-mi lærgeascæ sufletul; da, începe sæ-mi
lumineze e înﬂelegerea, da, începe sæ fie delicios pentru mine.
29 Acum iatæ, nu ar mæri
aceasta credinﬂa voastræ? Eu væ
zic vouæ: Da; cu toate acestea,
ea nu a crescut pânæ la o cunoaøtere perfectæ.
30 Dar iatæ, în timp ce sæmânﬂa
se umflæ øi încolﬂeøte øi începe
sæ creascæ, apoi voi va trebui sæ
spuneﬂi cæ sæmânﬂa este bunæ;
cæci iatæ, ea se umflæ øi încolﬂeøte øi începe sæ creascæ. Øi acum,
iatæ, nu væ va întæri aceasta credinﬂa voastræ? Da, aceasta væ
va întæri credinﬂa: cæci voi veﬂi
spune — Eu øtiu cæ aceasta este
o sæmânﬂæ bunæ; cæci iatæ, încolﬂeøte øi începe sæ creascæ.
31 Øi acum, iatæ, sunteﬂi voi
siguri cæ aceasta este o sæmânﬂæ
bunæ? Eu væ zic vouæ: Da; cæci
fiecare sæmânﬂæ produce dupæ
a
asemænarea sa proprie.
32 De aceea, dacæ o sæmânﬂæ
creøte, atunci este bunæ; dar
dacæ nu creøte, atunci iatæ, nu
este bunæ, de aceea, este aruncatæ la gunoi.
33 Øi acum, iatæ, pentru cæ voi
aﬂi încercat experienﬂa øi aﬂi
plantat sæmânﬂa; iar aceasta se

c gs Inimæ.
d Mat. 17:20.
e gs Înﬂelegere.

31a Gen. 1:11–12.

Alma 32:34–42
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umflæ øi încolﬂeøte øi începe sæ
creascæ, voi trebuie sæ øtiﬂi cæ
sæmânﬂa este bunæ.
34 Øi acum, iatæ, este a cunoaøterea voastræ perfectæ? Da, cunoaøterea voastræ este perfectæ
în acel lucru, iar b credinﬂa voastræ este adormitæ; øi aceasta este
pentru cæ voi øtiﬂi, cæci voi øtiﬂi
cæ v-a umplut sufletele cuvântul; øi voi, de asemenea, øtiﬂi cæ
a încolﬂit, cæ înﬂelegerea voastræ
a început sæ fie luminatæ, iar
c
mintea voastræ a început sæ se
dezvolte.
35 O, atunci, nu este acesta
un lucru real? Eu væ zic
vouæ: Da, pentru cæ acesta este
a
luminæ; øi orice lucru care este
luminæ este bun, pentru cæ se
vede; de aceea, voi trebuie sæ
øtiﬂi cæ este bun; øi acum, iatæ,
dupæ ce aﬂi gustat aceastæ luminæ, este cunoaøterea voastræ
perfectæ?
36 Iatæ, væ zic vouæ: Nu; øi nici
nu trebuie sæ daﬂi deoparte credinﬂa voastræ, cæci voi v-aﬂi
dovedit credinﬂa voastræ numai
ca sæ plantaﬂi sæmânﬂa, pentru
ca voi sæ încercaﬂi experienﬂa,
pentru ca sæ cunoaøteﬂi dacæ sæmânﬂa era bunæ.
37 Øi iatæ, în timp ce pomul va
începe sæ creascæ, voi veﬂi zice:
Sæ-l îngrijim cu mare atenﬂie,
pentru ca el sæ prindæ rædæcini,
pentru ca el sæ creascæ øi sæ facæ
fructe pentru noi. Øi acum, iatæ,
dacæ noi îl îngrijim cu multæ
34a
b
c
35a

gs Cunoaøtere.
Eter 3:19.
gs Minte.
Ioan 3:18–21.
gs Luminæ, lumina

atenﬂie, el va face rædæcini øi va
creøte øi va face fructe.
38 Dar dacæ noi a neglijæm pomul øi nu avem grijæ de hrana
lui, iatæ, el nu va face rædæcini;
iar atunci când cældura soarelui
va veni øi îl va arde pentru cæ nu
are rædæcini, se va veøteji, iar voi
îl veﬂi smulge øi îl veﬂi arunca.
39 Acum, aceasta nu este pentru cæ sæmânﬂa nu a fost bunæ øi
nici pentru cæ fructul ei nu ar fi
de dorit; ci, aceasta este pentru
cæ a pæmântul vostru este arid øi
pentru cæ voi nu veﬂi îngriji pomul, de aceea, voi nu puteﬂi sæ
aveﬂi fructul lui.
40 Øi astfel, dacæ voi nu veﬂi
îngriji cuvântul, aøteptând cu
ochiul credinﬂei fructul lui,
atunci voi nu veﬂi putea niciodatæ sæ culegeﬂi fructul a pomului
vieﬂii.
41 Dar dacæ voi veﬂi hræni cuvântul, da, hræniﬂi pomul atunci
când el începe sæ creascæ, prin
credinﬂa voastræ, cu mare sârguinﬂæ øi cu a ræbdare, aøteptând
fructul lui, atunci el va face rædæcini; øi iatæ, el va fi un pom b crescând pentru viaﬂæ nepieritoare.
42 Øi datoritæ a sârguinﬂei voastre øi a credinﬂei voastre øi a
ræbdærii voastre faﬂæ de cuvânt,
îngrijindu-l, pentru ca el sæ
capete rædæcini în voi, iatæ, încetul cu încetul voi veﬂi culege
b
fructul lui, care este cel mai
preﬂios, care este dulce, mai
presus decât orice lucru care

lui Hristos.
38a gs Apostazie.
39a Mat. 13:5.
40a Gen. 2:9;
1 Ne. 15:36.

41a gs Ræbdare.
b Alma 33:23;
D&L 63:23.
42a gs Sârguinﬂæ.
b 1 Ne. 8:10–12.
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este dulce; øi care este alb, mai
presus decât orice lucru care
este alb, da, øi pur, mai presus
decât orice lucru care este pur;
øi voi væ veﬂi ospæta din fructul
lui chiar pânæ când veﬂi fi sætui
pentru ca sæ nu mai flæmânziﬂi
øi nici sæ nu væ mai fie sete.
43 Atunci, fraﬂii mei, voi veﬂi
culege ræsplata pentru credinﬂa voastræ, pentru ræbdarea
øi sârguinﬂa voastræ øi pentru
îndelungile voastre suferinﬂe,
aøteptând pomul sæ facæ fructe
pentru voi.
CAPITOLUL 33
Zenos a propovæduit cæ oamenii
trebuie sæ se roage øi sæ se închine
în toate locurile øi cæ judecæﬂile sunt
date la o parte datoritæ Fiului —
Zenoc a propovæduit cæ mila este
oferitæ datoritæ Fiului — Moise a
înælﬂat în pustiu un simbol al Fiului lui Dumnezeu. Circa 74 î.H.
Acum, dupæ ce Alma a vorbit
aceste cuvinte, ei au trimis la el,
dorind sæ øtie dacæ ei trebuia sæ
creadæ într-un a singur Dumnezeu pentru ca sæ poatæ obﬂine
fructul acesta despre care el
vorbise sau cum trebuia ei sæ
planteze b sæmânﬂa sau cuvântul
despre care el vorbise, despre
care spusese cæ trebuia plantat
în inima lor; sau în ce fel trebuia
ei sæ înceapæ sæ-øi dovedeascæ
credinﬂa.
33 1a 2 Ne. 31:21;
Mosia 15:2–4.
b Alma 32:28–43.
2 a Alma 32:5.
b Alma 37:3–10.

2 Iar Alma le-a spus: Iatæ, voi
aﬂi spus cæ a nu puteﬂi sæ-l preaslæviﬂi pe la Dumnezeul vostru
pentru cæ voi sunteﬂi alungaﬂi
din sinagogile voastre. Dar
iatæ, væ zic vouæ, dacæ voi credeﬂi cæ nu puteﬂi sæ væ închinaﬂi
la Dumnezeu, greøiﬂi foarte
mult øi trebuie sæ cercetaﬂi
b
scripturile; dacæ voi credeﬂi cæ
ele v-au învæﬂat pe voi aceasta,
atunci nu le înﬂelegeﬂi.
3 Væ aduceﬂi voi aminte cæ aﬂi
citit ceea ce a Zenos, profetul din
vechime, a zis despre rugæciune
sau despre b preaslævire?
4 Cæci el a zis: Tu eøti milos, o,
Dumnezeule, cæci Tu ai auzit
rugæciunea mea, chiar øi atunci
când am fost în pustiu; da, Tu
ai fost milos atunci când eu
m-am rugat în legæturæ cu aceia
care erau a duømanii mei øi Tu
i-ai întors pe aceøtia de la mine.
5 Da, o, Dumnezeule, øi Tu ai
fost milos cu mine atunci când
eu Te-am implorat pe Tine în
a
câmpia mea; atunci când eu
Te-am implorat pe Tine în rugæciunea mea; øi Tu m-ai auzit
pe mine.
6 Øi iaræøi, o, Dumnezeule,
atunci când m-am întors la casa
mea, Tu m-ai auzit pe mine în
rugæciunea mea.
7 Øi atunci când m-am întors
în a camera mea, o, Doamne, øi
m-am rugat cætre Tine, Tu m-ai
auzit.
8 Da, Tu eøti milos cu copiii

3 a gs Scripturi—
Scripturi pierdute;
Zenos.
b gs Preaslævire.
4 a Mat. 5:44.

5 a Alma 34:20–25.
7 a Mat. 6:5–6;
Alma 34:26.

Alma 33:9–21
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Tæi atunci când ei Te imploræ
pentru a fi auziﬂi de Tine øi nu
de oameni øi Tu îi vei auzi.
9 Da, o, Dumnezeule, Tu ai
fost milos cu mine øi mi-ai auzit
strigætele în mijlocul adunærilor Tale.
10 Da, øi Tu, de asemenea,
m-ai auzit pe mine atunci când
am fost a alungat øi am fost dispreﬂuit de cætre duømanii mei;
da, Tu ai auzit strigætele mele øi
ai fost mânios pe duømanii mei
øi i-ai vizitat pe ei în mânia Ta
cu mare distrugere.
11 Øi Tu m-ai auzit pe mine
din cauza suferinﬂelor mele øi
a sinceritæﬂii mele; øi datoritæ
Fiului Tæu Tu ai fost atât de
milos cu mine; de aceea, Te voi
implora pe Tine în toate suferinﬂele mele, cæci în Tine este
bucuria mea; cæci Tu ﬂi-ai întors
judecæﬂile Tale de la mine datoritæ Fiului Tæu.
12 Øi acum, Alma le-a spus:
Credeﬂi voi în acele a scripturi
care au fost scrise de cætre cei
din vechime?
13 Iatæ, dacæ voi credeﬂi în ele,
atunci trebuie sæ credeﬂi în ceea
ce a zis a Zenos; cæci iatæ, el a
zis: Tu ﬂi-ai întors judecæﬂile Tale
datoritæ Fiului Tæu.
14 Acum iatæ, fraﬂii mei,
aø vrea sæ întreb dacæ aﬂi citit
scripturile? Dacæ le-aﬂi citit,
cum puteﬂi sæ nu credeﬂi în Fiul
lui Dumnezeu?
15 Cæci a nu este scris cæ Zenos
10a
12a
13a
15a
b

Alma 32:5.
gs Scripturi.
Alma 34:7.
Iacov 4:4.
1 Ne. 19:10;

singur a vorbit despre aceste lucruri øi b Zenoc, de asemenea, a
vorbit despre aceste lucruri —
16 Cæci iatæ, el a zis: Tu eøti
mânios, o, Doamne, pe acest
popor, pentru cæ el nu vrea sæ
înﬂeleagæ îndurarea Tale pe
care Tu i-ai arætat-o lui datoritæ
Fiului Tæu.
17 Øi acum, fraﬂii mei, voi vedeﬂi cæ un al doilea profet din
vechime a depus mærturie
despre Fiul lui Dumnezeu; øi
pentru cæ oamenii nu voiau
sæ înﬂeleagæ cuvintele lui, l-au
a
bætut pe el cu pietre pânæ când
a murit.
18 Dar iatæ, aceasta nu este
totul; aceøtia nu sunt singurii
care au vorbit despre Fiul lui
Dumnezeu.
19 Iatæ, El a fost pomenit de
a
Moise; da, øi iatæ, un b simbol
a fost c înælﬂat în pustiu pentru
ca oricine s-ar uita cætre el sæ
poatæ træi. Øi mulﬂi s-au uitat øi
au træit.
20 Dar puﬂini au înﬂeles semnificaﬂia acelor lucruri; øi aceasta
din cauza împietririi inimilor
lor. Dar mulﬂi au fost atât de
împietriﬂi, încât nu au vrut sæ
se uite; de aceea, au pierit.
Acum, pricina pentru care nu
au vrut sæ se uite este pentru
cæ nu au crezut cæ aceasta i-ar
a
vindeca pe ei.
21 O, fraﬂii mei, dacæ voi aﬂi
putea fi vindecaﬂi numai prin
aruncarea privirii ca sæ fiﬂi vin-

Alma 34:7.
17a gs Martir, martiriu.
19a Deut. 18:15, 18;
Alma 34:7.
b Num. 21:9;

2 Ne. 25:20;
Mosia 3:15.
c Ioan 3:14;
Hel. 8:14–15.
20a 1 Ne. 17:40–41.
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decaﬂi, nu v-aﬂi uita voi repede,
sau v-aﬂi împietri voi mai degrabæ inimile în necredinﬂæ øi aﬂi fi
voi leneøi într-atât, încât sæ nu
væ aruncaﬂi privirea øi sæ pieriﬂi?
22 Dacæ aøa este cazul, atunci
nenorocire va veni peste voi;
dar, dacæ nu este aøa, atunci
aruncaﬂi-væ privirile øi a începeﬂi
sæ credeﬂi în Fiul lui Dumnezeu,
în faptul cæ El va veni ca sæ
mântuiascæ poporul Sæu øi cæ
El va suferi øi va muri ca sæ
b
ispæøeascæ pæcatele lor; øi cæ El
se va c ridica iaræøi din morﬂi,
ceea ce va face sæ se înfæptuiascæ d învierea pentru ca toﬂi
oamenii sæ stea în faﬂa Lui ca
sæ fie judecaﬂi în ultima zi de
judecatæ, dupæ e faptele lor.
23 Øi acum, fraﬂii mei, doresc
ca voi sæ a sædiﬂi acest cuvânt în
inima voastræ, iar atunci când
el va începe sæ se mæreascæ, tot
aøa sæ-l îngrijiﬂi prin credinﬂa
voastræ. Øi iatæ, el va deveni un
pom, b crescând în voi pentru
viaﬂæ veønicæ. Øi atunci, sæ dea
Dumnezeu ca c greutæﬂile voastre sæ fie uøoare prin bucuria
Fiului Sæu. Øi chiar toate acestea puteﬂi sæ le faceﬂi de vreﬂi.
Amin.
CAPITOLUL 34
Amulec depune mærturie cæ în
Hristos este cuvântul pentru salvare — Dacæ nu se face o ispæøire,
atunci toatæ omenirea trebuie
sæ disparæ — Întreaga lege a lui
22a Alma 32:27–28.
b Alma 22:14; 34:8–9.
c gs Înviere.
d Alma 11:44.

Moise indicæ jertfa Fiului lui
Dumnezeu — Planul cel veønic al
mântuirii se bazeazæ pe credinﬂæ
øi pe pocæinﬂæ — Roagæ-te pentru
binecuvântæri vremelnice øi spirituale — Viaﬂa aceasta este timpul
potrivit pentru oameni ca sæ se
pregæteascæ sæ-L întâlneascæ pe
Dumnezeu—Lucreazæ pentru salvarea ta cu fricæ în faﬂa lui Dumnezeu. Circa 74 î.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ dupæ ce
Alma a vorbit aceste cuvinte
cætre ei, s-a aøezat jos, pe pæmânt øi aAmulec s-a ridicat øi a
început sæ-i înveﬂe pe ei, zicând:
2 Fraﬂii mei, eu cred cæ este
imposibil ca voi sæ fiﬂi neøtiutori
despre lucrurile care au fost
spuse despre venirea lui Hristos
despre care noi predicæm cæ este
Fiul lui Dumnezeu; da, eu øtiu
cæ a aceste lucruri v-au fost predicate vouæ din beløug înainte
de conflictul dintre noi.
3 Øi aøa cum voi aﬂi cerut de
la fratele meu preaiubit ca el
sæ væ facæ vouæ cunoscut ceea
ce trebuie sæ faceﬂi, din cauza
suferinﬂelor voastre; iar el v-a
vorbit vouæ ca sæ væ pregæteascæ
întrucâtva minﬂile; da, øi el v-a
îndemnat pe voi la credinﬂæ øi
la ræbdare —
4 Da, øi anume cæ voi trebuie
sæ aveﬂi atât de multæ credinﬂæ,
încât sæ a plantaﬂi cuvântul în
inimile voastre, ca sæ încercaﬂi
experienﬂa bunætæﬂii lui.
5 Øi noi am væzut cæ întrebarea

e gs Fapte.
23a Alma 33:1; 34:4.
b Alma 32:41;
D&L 63:23.

c Alma 31:38.
34 1a Alma 8:21.
2 a Alma 16:13–21.
4 a Alma 33:23.
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cea mare care este în minﬂile
voastre este dacæ în Fiul lui
Dumnezeu este cuvântul sau
dacæ nici un Hristos nu va fi.
6 Øi voi, de asemenea, aﬂi væzut
cæ fratele meu v-a dovedit,
în multe împrejuræri, cum a cuvântul este de la Hristos pentru
salvare.
7 Fratele meu a citat cuvintele
lui Zenos, øi anume cæ mântuirea vine prin Fiul lui Dumnezeu; øi, de asemenea, cuvintele
lui Zenoc; øi, de asemenea, a
fæcut apel la Moise pentru a
dovedi cæ aceste lucruri sunt
adeværate.
8 Øi acum iatæ, voi depune
a
mærturie eu însumi cæ aceste
lucruri sunt adeværate. Iatæ, væ
spun vouæ cæ eu øtiu cæ Hristos va veni printre copiii oamenilor ca sæ ia asupra Sa pæcatele
poporului Sæu øi cæ El va b ispæøi
pentru pæcatele lumii; cæci Domnul Dumnezeu a vorbit aceasta.
9 Cæci este potrivit ca o a ispæøire sæ aibæ loc; cæci în acord cu
marele b plan al Dumnezeului
cel Veønic, o ispæøire trebuie sæ
fie înfæptuitæ sau altfel toatæ
omenirea trebuie sæ disparæ færæ
scæpare; da, toﬂi sunt împietriﬂi;
da, toﬂi sunt c cæzuﬂi øi sunt pierduﬂi øi trebuie sæ piaræ, dacæ
nu va fi o ispæøire, care este
potrivit sæ se întâmple.
10 Cæci este potrivit ca sæ fie o
6 a Ioan 1:1, 14.
8 a gs (a) Mærturisi.
b gs Ispæøire,
(a) ispæøi.
9 a Alma 33:22.
b Alma 12:22–33;
Moise 6:62.
c gs Cæderea lui

jertfæ mare øi finalæ; da, nu a jertfa unui om øi nici a unui animal
øi nici a vreunui fel de pasære;
cæci nu va trebui sæ fie o jertfæ
omeneascæ; ci va trebui sæ fie o
b
jertfæ c nesfârøitæ øi veønicæ.
11 Acum, nu este nici un om
care poate jertfi sângele sæu, care
va ispæøi pæcatele altuia. Acum,
dacæ un om ucide, iatæ, va lua
legea noastræ, care este a dreaptæ,
viaﬂa fratelui lui? Væ zic eu
vouæ: Nu.
12 Dar legea pretinde viaﬂa
aceluia care a a ucis; de aceea,
nimic mai puﬂin decât o ispæøire
infinitæ va fi suficientæ pentru
pæcatele lumii.
13 De aceea, este necesar ca sæ
fie o jertfæ mare øi finalæ, iar
apoi va trebui sæ se punæ capæt
sau, mai degrabæ, este potrivit
sæ se a punæ capæt la værsarea de
sânge; atunci b legea lui Moise
va fi împlinitæ; da, ea toatæ va fi
împlinitæ, fiecare iotæ øi fiecare
frânturæ de slovæ øi nimic nu va
fi læsat deoparte.
14 Øi iatæ, acesta este întregul
a
înﬂeles al b legii, fiecare pærticicæ indicând acea c jertfæ mare øi
finalæ; iar acea jertfæ mare øi
finalæ va fi Fiul lui Dumnezeu,
da, nesfârøit øi veønic.
15 Øi astfel, El va aduce a salvare
tuturor acelora care vor crede
în numele Sæu; acesta fiind
scopul acestei jertfe finale ca

Adam øi a Evei.
Moise 5:6–7.
gs Sacrificiu.
2 Ne. 9:7.
Deut. 24:16;
Mosia 29:25.
12a gs Pedeapsæ
capitalæ; (a) Omorî.

10a
b
c
11a

13a 3 Ne. 9:17, 19–20.
b 3 Ne. 15:5.
14a Alma 30:3.
b gs Legea lui Moise.
c D&L 138:35.
15a gs Salvare.
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sæ înfæptuiascæ o inimæ plinæ
de îndurare care este mai
presus de dreptate øi care le dæ
oamenilor mijloacele prin care
ei sæ poatæ avea credinﬂæ prin
pocæinﬂæ.
16 Øi astfel, a îndurarea poate
sæ satisfacæ cerinﬂele b dreptæﬂii
øi le înconjoaræ pe acestea cu
braﬂele siguranﬂei, în timp ce
acela care nu practicæ nici o credinﬂæ prin pocæinﬂæ este expus
la întreaga lege a cerinﬂelor
c
dreptæﬂii; de aceea, marele øi
veønicul d plan al mântuirii este
realizat numai pentru acela
care are credinﬂæ prin pocæinﬂæ.
17 De aceea, fie ca Dumnezeu
sæ facæ, fraﬂii mei, ca voi sæ
începeﬂi sæ aplicaﬂi a credinﬂa
prin pocæinﬂæ pentru ca voi sæ
începeﬂi sæ b chemaﬂi numele
Lui cel sfânt, pentru ca El sæ
aibæ milæ de voi;
18 Da, imploraﬂi-L pe El pentru milæ; cæci El are puterea sæ
salveze.
19 Da, umiliﬂi-væ pe voi înøivæ
øi continuaﬂi în rugæciuni cætre
El.
20 Imploraﬂi-L pe El atunci
când sunteﬂi în câmpurile voastre, da, asupra tuturor turmelor
voastre.
21 a Imploraﬂi-L pe El în casele
voastre, da, asupra întregii
voastre gospodærii, atât dimineaﬂa, cât øi la amiazæ øi seara.
22 Da, imploraﬂi-L pe El împotriva puterii duømanilor voøtri.
16a gs Milostiv,
milostenie, milæ.
b gs Dreptate.
c Alma 12:32.
d gs Planul mântuirii.
17a gs Credinﬂæ.

23 Da, a imploraﬂi-L pe El împotriva b diavolului, care este
un duøman al tuturor lucrurilor
care sunt c drepte.
24 Imploraﬂi-L pe El asupra
recoltelor câmpurilor voastre
pentru ca voi sæ puteﬂi prospera
prin acestea.
25 Imploraﬂi asupra turmelor
din câmpurile voastre pentru
ca ele sæ se înmulﬂeascæ.
26 Dar aceasta nu este totul;
voi trebuie sæ væ reværsaﬂi
sufletele în a cæmærile voastre øi
în locurile voastre secrete øi în
pustiul vostru.
27 Da, iar atunci când voi nu-L
imploraﬂi pe Domnul, læsaﬂi-væ
a
inimile sæ fie b pline, îndreptate
în rugæciune cætre El, færæ întrerupere, pentru binele vostru øi,
de asemenea, pentru binele acelora care sunt în jurul vostru.
28 Øi acum iatæ, fraﬂii mei
preaiubiﬂi, væ zic vouæ, sæ nu
credeﬂi cæ aceasta este totul;
cæci, dupæ ce aﬂi fæcut toate
aceste lucruri, dacæ voi îi alungaﬂi pe cei în a nevoie øi pe cei
goi øi dacæ nu-i vizitaﬂi pe cei
bolnavi øi pe cei în suferinﬂæ øi
dacæ nu b împærﬂiﬂi din bunurile
voastre, dacæ aveﬂi, acelora
care sunt în nevoie — væ zic
vouæ, dacæ nu faceﬂi nici unul
din aceste lucruri, iatæ, c rugæciunea voastræ este d deøartæ øi
nu væ aduce nici un folos øi voi
sunteﬂi ca ipocriﬂii care tægæduie
credinﬂa.

b gs Rugæciune.
27a gs Inimæ.
21a Ps. 5:1–3; 3 Ne. 18:21.
b gs (a) Cugeta.
23a 3 Ne. 18:15, 18.
28a gs Særaci.
b gs Diavol.
b gs Milostenie.
c gs Drept, dreptate.
c Mat. 15:7–8.
26a Mat. 6:5–6.
d Moro. 7:6–8.
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29 De aceea, dacæ voi nu væ
aduceﬂi aminte sæ fiﬂi a milostivi,
atunci voi sunteﬂi ca deøeul pe
care lucrætorii din rafinærie îl
aruncæ (acesta nefiind de nici o
valoare) øi care este cælcat în
picioare de oameni.
30 Øi acum, fraﬂii mei, aø dori
ca, dupæ ce aﬂi primit atât de
multe mærturii, væzând cæ
scripturile sfinte depun mærturie pentru aceste lucruri, voi sæ
mergeﬂi înainte øi sæ aduceﬂi
a
roade în pocæinﬂæ.
31 Da, aø dori ca voi sæ mergeﬂi înainte øi sæ nu væ mai împietriﬂi inimile; cæci, iatæ, acum
este timpul øi a ziua salværii
voastre; øi de aceea, dacæ væ
veﬂi pocæi øi nu væ veﬂi împietri
inimile, atunci imediat marele
plan al mântuirii va fi împlinit
pentru voi.
32 Cæci, iatæ, aceastæ viaﬂæ este
pentru oameni timpul în care
sæ se a pregæteascæ sæ-L întâlneascæ pe Dumnezeu; da, iatæ,
ziua acestei vieﬂi este ziua în
care oamenii trebuie sæ-øi facæ
muncile lor.
33 Øi acum, aøa cum v-am spus
mai înainte, pentru cæ voi aﬂi
avut atât de mulﬂi martori, væ
implor, de aceea, sæ nu a amânaﬂi ziua b pocæinﬂei voastre pânæ
la sfârøit; cæci dupæ aceastæ zi
din viaﬂæ, care ne este datæ
nouæ ca sæ ne pregætim pentru
veønicie, iatæ, dacæ noi nu îmbunætæﬂim timpul nostru cât
29a
30a
31a
32a

gs Caritate.
Mat. 3:8; Alma 13:13.
Rom. 13:11–12.
2 Ne. 2:21;
Alma 12:24; 42:4–6.
33a Hel. 13:38; D&L 45:2.

suntem în aceastæ viaﬂæ, atunci
va veni c noaptea d întunecimii,
în care nici o muncæ nu poate fi
înfæptuitæ.
34 Voi nu puteﬂi sæ spuneﬂi,
atunci când sunteﬂi aduøi la
acea a crizæ îngrozitoare, cæ eu
mæ voi pocæi, cæ eu mæ voi reîntoarce la Dumnezeul meu. Nu,
voi nu puteﬂi spune aceasta;
cæci acelaøi spirit care stæpâneøte trupurile voastre atunci
când voi plecaﬂi din aceastæ
viaﬂæ, tot acelaøi spirit va avea
puterea sæ stæpâneascæ trupul
vostru în acea lume veønicæ.
35 Cæci iatæ, dacæ voi aﬂi amânat ziua pocæinﬂei voastre chiar
pânæ la moarte, iatæ, voi aﬂi
devenit a supuøi spiritului diavolului, iar el væ b pecetluieøte
ca fiind de-ai sæi; de aceea,
Spiritul Domnului s-a retras
de la voi øi nu are nici un loc
în voi, iar diavolul are toatæ
puterea asupra voastræ; iar
aceasta este starea ultimæ a
celui pæcætos.
36 Øi eu øtiu aceasta, cæci
Domnul a spus cæ nu va træi în
temple a nesfinﬂite, ci El va træi în
inimile celor b drepﬂi; da, øi, de
asemenea, a spus cæ cei drepﬂi
vor øedea în Împæræﬂia Sa pentru ca sæ nu mai plece de acolo;
iar veømintele lor vor fi fæcute
albe prin sângele Mielului.
37 Øi acum, fraﬂii mei preaiubiﬂi, aø vrea ca voi sæ væ
aduceﬂi aminte de aceste lucruri

b gs Pocæinﬂæ,
(a) se pocæi.
c Ioan 9:4; D&L 45:17.
d gs Întunecime
spiritualæ; Moarte
spiritualæ.

34a
35a
b
36a

Alma 40:13–14.
2 Ne. 28:19–23.
2 Ne. 9:9.
Mosia 2:37;
Alma 7:21; Hel. 4:24.
b gs Drept, dreptate.
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øi sæ a munciﬂi pentru salvarea
voastræ cu fricæ de Dumnezeu
øi sæ nu mai tægæduiﬂi venirea
lui Hristos;
38 Sæ nu væ mai a luptaﬂi împotriva Duhului Sfânt, ci sæ-L
primiﬂi pe El øi sæ luaﬂi asupra
voastræ b numele lui Hristos;
sæ væ umiliﬂi chiar pânæ în
ﬂærânæ øi sæ-L c preaslæviﬂi pe
Dumnezeu în orice loc v-aﬂi
afla, în spirit øi în adevær; øi sæ
træiﬂi în d recunoøtinﬂæ zilnic,
pentru numeroasele înduræri øi
binecuvântæri pe care El vi le-a
dat vouæ.
39 Da, øi eu, de asemenea,
væ îndemn pe voi, fraﬂii mei,
ca sæ fiﬂi a atenﬂi sæ væ rugaﬂi
færæ rægaz pentru ca sæ nu fiﬂi
duøi în rætæcire de b ispitele
diavolului, pentru ca el sæ nu
væ cucereascæ, pentru ca voi
sæ nu deveniﬂi supuøii lui în
ultima zi; cæci iatæ, el nu væ ræsplæteøte cu c nici un lucru bun.
40 Øi acum, fraﬂii mei preaiubiﬂi, aø vrea sæ væ îndemn
sæ aveﬂi a ræbdare øi sæ ræbdaﬂi
tot felul de suferinﬂe; sæ nu
b
ocærâﬂi pe cei care væ alungæ
din cauza særæciei voastre
nespus de mari, cæci altfel
voi deveniﬂi pæcætoøi la fel ca
øi ei;
41 Ci sæ aveﬂi ræbdare øi sæ
suportaﬂi acele suferinﬂe cu o
nædejde neclintitæ cæ într-o zi
væ veﬂi odihni dupæ toate suferinﬂele voastre.
37a Filip. 2:12.
38a gs Disputæ.
b Mosia 5:8;
Alma 5:38.
c gs Preaslævire.

CAPITOLUL 35
Predicarea cuvântului distruge
vicleøugul zoramiﬂilor — Ei îi dau
afaræ pe convertiﬂi care apoi se
unesc cu poporul lui Amon în Ierøon — Alma se întristeazæ din
cauza ticæloøiei oamenilor. Circa
74 î.H.
Acum, s-a întâmplat cæ, dupæ
ce Amulec a pus capæt acestor
cuvinte, ei s-au retras din mulﬂime øi au mers în ﬂara Ierøonului.
2 Da, øi restul fraﬂilor, dupæ
ce au predicat cuvântul cætre
zoramiﬂi, de asemenea, au venit
în ﬂara Ierøonului.
3 Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce
partea cea mai popularæ a zoramiﬂilor s-a sfætuit împreunæ
despre cuvintele care le fuseseræ
predicate lor, ei au fost mânioøi
din cauza cuvântului, cæci
acesta distrugea a vicleøugul lor;
de aceea, ei nu voiau sæ asculte
de cuvinte.
4 Øi au trimis øi i-au adunat
laolaltæ pe toﬂi oamenii din toatæ
ﬂara øi s-au sfætuit cu ei despre
cuvintele care fuseseræ spuse.
5 Acum, conducætorii lor, învæﬂætorii øi preoﬂii lor nu au
læsat poporul sæ cunoascæ despre dorinﬂele lor; de aceea,
ei au aflat în ascuns pærerile
tuturor oamenilor.
6 Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce
au aflat pærerile tuturor oamenilor, cei care erau de partea

d Ps. 69:30; D&L 59:7.
gs Recunoscætor,
recunoøtinﬂæ.
39a gs (a) Pæzi, pæzitori.
b gs Ispitæ, (a) ispiti.

c Alma 30:60.
40a gs Ræbdare.
b D&L 31:9.
35 3a gs Vicleøug
preoﬂesc.

Alma 35:7–16
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cuvintelor care fuseseræ spuse
de cætre Alma øi fraﬂii lui au
fost alungaﬂi din ﬂaræ; øi aceøtia
erau numeroøi; øi ei, de asemenea, au venit în ﬂara Ierøonului.
7 Øi s-a întâmplat cæ Alma øi
fraﬂii lui le-au slujit acestora.
8 Acum, oamenii zoramiﬂilor
erau mânioøi pe oamenii lui
Amon, care erau în Ierøon øi
conducætorul-øef al zoramiﬂilor,
fiind un om foarte pæcætos, a
trimis la oamenii lui Amon dorind ca ei sæ-i alunge din ﬂara
lor pe toﬂi aceia care veniseræ
de la ei în ﬂara lor.
9 Øi el a rostit multe ameninﬂæri împotriva lor. Øi acum, poporul lui Amon nu s-a temut de
cuvintele lor; de aceea, ei nu
i-au alungat pe ei, ci i-au primit
pe toﬂi cei særaci dintre zoramiﬂi
care au venit la ei; øi i-au a hrænit
pe aceøtia; øi i-au îmbræcat pe
aceøtia; øi le-au dat pæmânturi
sæ le moøteneascæ; øi le-au acordat lor potrivit lipsurilor lor.
10 Acum, aceasta i-a aﬂâﬂat pe
zoramiﬂi la mânie împotriva
poporului lui Amon, iar ei au
început sæ se amestece cu lamaniﬂii øi sæ-i aﬂâﬂe øi pe aceøtia la
mânie împotriva lor.
11 Øi astfel, zoramiﬂii øi lamaniﬂii au început sæ facæ pregætiri
de ræzboi împotriva poporului
lui Amon, precum øi împotriva
nefiﬂilor.
12 Øi astfel s-a terminat cel
de al øaptesprezecelea an al
domniei judecætorilor asupra
poporului lui Nefi.
13 Iar poporul lui Amon a
9 a Mosia 4:26.
gs Bunæstare.

13a Alma 43:3.
14a Alma 35:6.

plecat din ﬂara Ierøonului øi a
venit în ﬂara lui Melec øi a fæcut
loc în ﬂara lui Ierøon pentru
oøtirile nefiﬂilor pentru ca acestea sæ se poatæ lupta cu oøtirile
lamaniﬂilor øi cu oøtirile zoramiﬂilor; øi astfel a început un
ræzboi între lamaniﬂi øi nefiﬂi,
în cel de al optsprezecelea an
al domniei judecætorilor; iar o
a
relatare a ræzboaielor dintre ei
va fi datæ în cele ce urmeazæ.
14 Iar Alma, Amon øi fraﬂii lor,
precum øi cei doi fii ai lui Alma
s-au întors în ﬂara lui Zarahemla,
dupæ ce au fost instrumente
în mâinile lui Dumnezeu ca sæ
aducæ pe a mulﬂi dintre zoramiﬂi
la pocæinﬂæ; øi atât de mulﬂi câﬂi
au fost aduøi la pocæinﬂæ, tot
atâﬂia au fost alungaﬂi din ﬂara
lor; dar ei au pæmânturi pentru
moøtenirea lor în ﬂara lui Ierøon;
øi ei au pus mâna pe arme ca
sæ se apere pe ei înøiøi øi pe nevestele lor øi pe copiii lor; øi sæ
apere pæmânturile lor.
15 Acum Alma, a fost îndurerat
din cauza nedreptæﬂii poporului
sæu, da, din cauza ræzboaielor
øi a værsærilor de sânge øi a conflictelor care erau între ei; øi el a
vestit cuvântul sau a trimis ca
sæ vesteascæ cuvântul printre
toﬂi oamenii în toate oraøele;
øi væzând cæ inimile oamenilor
începuseræ sæ se împietreascæ
øi cæ ei începuseræ sæ se simtæ
a
insultaﬂi din cauza stricteﬂii
cuvântului, inima lui a fost
nespus de întristatæ.
16 De aceea, el a fæcut ca fiii
sæi sæ se adune laolaltæ pentru
15a gs Apostazie.

355

Alma 36:1–7

ca sæ dea fiecæruia separat,
a
însærcinarea lui, în legæturæ cu
lucrurile despre dreptate. Øi
noi avem o relatare a poruncilor lui pe care le-a dat lor, dupæ
cronica lui însuøi.
Poruncile lui Alma cætre fiul
sæu Helaman.
Cuprinde capitolele 36 øi 37.

CAPITOLUL 36
Alma depune mærturie lui Helaman
despre convertirea lui dupæ ce a
væzut un înger — El a suferit
durerile unui suflet condamnat; el
a strigat numele lui Isus øi atunci
a fost næscut pentru Dumnezeu —
O bucurie dulce i-a umplut sufletul — El a væzut mulﬂimi de îngeri
læudându-L pe Domnul — Mulﬂi
convertiﬂi au gustat øi au væzut la
fel cum a gustat øi a væzut øi el.
Circa 74 î.H.
a

Fiul meu, apleacæ-ﬂi urechea
la cuvintele mele; cæci îﬂi jur ﬂie
cæ, în mæsura în care vei ﬂine
poruncile lui Dumnezeu, tu vei
prospera în ﬂaræ.
2 Eu aø dori ca tu sæ faci aøa
dupæ cum eu am fæcut, amintindu-ﬂi de robia stræmoøilor
noøtri; cæci ei au fost în a sclavie;
øi nimeni n-a putut sæ-i elibereze
pe ei în afaræ de b Dumnezeul
16a gs Administrator,
administraﬂie.
36 1a Hel. 5:9–14.
2 a Mosia 23:23;
24:17–21.
b Ex. 3:6;
Alma 29:11.

lui Avraam øi de Dumnezeul
lui Isaac øi de Dumnezeul lui
Iacov; iar El într-adevær i-a eliberat din suferinﬂele lor.
3 Øi acum, o, fiul meu Helaman, iatæ, tu eøti în tinereﬂea ta
øi, de aceea, te implor sæ-mi asculﬂi cuvintele øi sæ înveﬂi de la
mine; cæci eu øtiu cæ oricine îøi
va pune nædejdea în Dumnezeu va fi sprijinit în a încercærile
øi în necazurile sale øi în suferinﬂele sale; øi va fi b înælﬂat în
ultima zi.
4 Iar eu nu doresc ca tu sæ
crezi cæ a øtiu aceasta prin mine
însumi — nu prin ceea ce este
vremelnic, ci prin ceea ce este
spiritual; nu prin mintea b carnalæ, ci prin Dumnezeu.
5 Acum, iatæ, îﬂi zic eu ﬂie, dacæ
nu aø fi fost a næscut pentru
Dumnezeu, atunci b nu aø fi
cunoscut aceste lucruri; dar
Dumnezeu, prin gura îngerului Sæu sfânt, mi-a fæcut cunoscute aceste lucruri nu prin
vreun c merit de-al meu;
6 Cæci eu am umblat împreunæ
cu fiii lui Mosia, cæutând sæ
a
distrug Biserica lui Dumnezeu;
dar iatæ, Dumnezeu l-a trimis
pe îngerul Sæu sfânt ca sæ ne
opreascæ pe noi din drum.
7 Øi iatæ, el ne-a spus, ca øi cum
ar fi fost glasul tunetului, iar
pæmântul întreg s-a a cutremurat sub picioarele noastre;
øi toﬂi am cæzut la pæmânt,

3 a Rom. 8:28.
b Mosia 23:21–22.
4 a 1 Cor. 2:11;
Alma 5:45–46.
gs Cunoaøtere.
b gs Carnal.
5 a gs Næscut din nou,

b
c
6a
7a

næscut din
Dumnezeu.
Alma 26:21–22.
gs Demn, demnitate.
Mosia 27:10.
Mosia 27:18.
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cæci b frica de Domnul a venit
peste noi.
8 Dar iatæ, glasul a zis cætre
mine: Scoalæ-te. Øi eu m-am
sculat øi am stat în picioare øi
l-am væzut pe înger.
9 Øi el a zis cætre mine: Dacæ
tu nu vrei sæ te distrugi singur,
nu încerca sæ distrugi Biserica
lui Dumnezeu.
10 Øi s-a întâmplat cæ am cæzut
la pæmânt; øi timp de a trei zile
øi trei nopﬂi nu am putut sæ-mi
deschid gura øi nici nu am putut
sæ-mi folosesc membrele.
11 Iar îngerul a vorbit mai
multe lucruri cætre mine, care au
fost auzite de cætre fraﬂii mei,
dar eu nu le-am auzit; cæci atunci
când am auzit cuvintele —
Dacæ tu nu vrei sæ te distrugi
singur, nu încerca sæ distrugi
Biserica lui Dumnezeu — am
fost izbit de o fricæ øi o uimire
aøa de mare øi, ca sæ nu fiu distrus, am cæzut la pæmânt øi nu
am mai auzit nimic.
12 Ci am fost torturat de un
chin a veønic, cæci sufletul meu
a fost sfâøiat în cel mai înalt
grad øi torturat pentru toate
pæcatele mele.
13 Da, mi-am adus aminte de
toate pæcatele øi nedreptæﬂile
mele pentru care am fost a chinuit cu durerile iadului; da, eu
am væzut cæ m-am ræzvrætit împotriva Dumnezeului meu øi cæ
nu I-am ﬂinut poruncile Lui
sfinte.
7 b gs Teamæ—Teamæ
de Dumnezeu.
10a Mosia 27:19–23.
12a D&L 19:11–15.
13a gs Vinæ.
15a Apoc. 6:15–17;

14 Da, øi am ucis pe mulﬂi dintre copiii Lui sau mai degrabæ
i-am mânat pentru distrugere;
da, øi în sfârøit, atât de mari au
fost nedreptæﬂile mele, încât
numai simplul gând al venirii
în prezenﬂa Dumnezeului meu
mi-a sfâøiat sufletul cu o groazæ
de negræit.
15 O, am gândit eu, cum aø
a
putea eu sæ fiu exilat øi sæ
dispar, atât în suflet, cât øi în
trup, cæ eu sæ nu fi adus ca sæ
stau în prezenﬂa Dumnezeului
meu ca sæ fiu judecat pentru
b
faptele mele.
16 Øi acum, timp de trei zile
øi trei nopﬂi am fost sfâøiat,
chiar cu durerile unui suflet
a
condamnat.
17 Øi s-a întâmplat cæ aøa cum
eram eu sfâøiat de chin, în timp
ce eram a chinuit de aducerea
aminte a pæcatelor mele cele
multe, iatæ, de asemenea, mi-am
amintit cæ am auzit profeﬂia tatælui meu cætre popor în legæturæ
cu venirea unui Isus Hristos, un
Fiu al lui Dumnezeu, ca sæ ispæøeascæ pentru pæcatele lumii.
18 Acum, în timp ce mintea
mea prinsese acest gând, am
implorat în inima mea: O, Isuse,
Tu, Fiu al lui Dumnezeu, ai milæ
de mine, care sunt a în fierea
amæræciunii øi sunt încercuit de
b
lanﬂurile veønice ale morﬂii.
19 Øi acum, iatæ, atunci când
mæ gândeam la aceasta, nu am
mai putut sæ-mi amintesc de

Alma 12:14.
b Alma 41:3;
D&L 1:9–10.
16a gs Condamnare.
17a 2 Cor. 7:10.
18a i.e. Am remuøcæri

extrem de mari.
b 2 Ne. 9:45; 28:22;
Alma 12:11;
Moise 7:26.
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durerile mele; da, eu nu am
mai fost a chinuit de amintirea
pæcatelor mele.
20 Øi O, ce a bucurie øi ce minunatæ luminæ am væzut eu; da,
sufletul meu s-a umplut de o
bucurie tot atât de mare cât
fusese durerea mea!
21 Da, îﬂi spun eu ﬂie, fiul
meu, cæ nu ar putea sæ existe
nimic la fel de violent øi de
amar ca durerile mele. Da, øi
iaræøi îﬂi spun ﬂie, fiul meu, cæ,
pe de altæ parte, nu poate sæ
existe nimic la fel de minunat øi
de dulce ca bucuria mea.
22 Da, eu am crezut cæ L-am
væzut, tot aøa cum tatæl nostru
a
Lehi L-a væzut pe Dumnezeu
øezând pe tronul Sæu, înconjurat
de nenumærate cete de îngeri
care cântau øi-L preamæreau pe
Dumnezeul lor; da, iar sufletul
meu într-adevær dorea sæ fie
acolo.
23 Dar iatæ, membrele mele
øi-au recæpætat a puterea din nou
øi eu am stat pe picioarele mele
øi am vestit poporului cæ fusesem b næscut pentru Dumnezeu.
24 Da, øi de la acel timp, chiar
pânæ acum, am muncit færæ întrerupere ca sæ pot aduce suflete
la pocæinﬂæ; ca sæ pot sæ le aduc
sæ a guste din bucuria nemærginitæ din care am gustat eu;
pentru ca øi ei, de asemenea, sæ
fie næscuﬂi pentru Dumnezeu øi
sæ fie b umpluﬂi de Duhul Sfânt.
19a
20a
22a
23a
b

gs Vinæ.
gs Bucurie.
1 Ne. 1:8.
Moise 1:10.
Alma 5:14.
gs Næscut din nou,

25 Da, øi acum iatæ, o, fiul
meu, Domnul îmi dæ mie o bucurie nespus de mare în rodul
muncilor mele;
26 Cæci datoritæ a cuvântului
care mi-a fost împærtæøit mie,
iatæ, mulﬂi au fost næscuﬂi pentru
Dumnezeu øi au gustat tot aøa
cum am gustat eu; øi au væzut
la fel, tot aøa cum am væzut eu;
de aceea, ei cunosc aceste lucruri
despre care le-am spus, tot aøa
cum le cunosc eu; iar cunoøtinﬂa pe care eu o am este de la
Dumnezeu.
27 Øi eu am fost sprijinit în încercæri øi necazuri de tot felul,
da, øi în tot felul de suferinﬂe;
da, Dumnezeu m-a eliberat din
închisoare øi din sclavie øi din
moarte; da, øi eu mi-am pus
încrederea în El øi El iar mæ va
a
elibera.
28 Øi eu øtiu cæ El mæ va a înælﬂa
pe mine în ultima zi ca sæ
locuiesc cu El în b slavæ; da, øi eu
Îl voi preamæri pe El în vecii
vecilor, cæci El i-a c scos pe stræmoøii noøtri afaræ din Egipt; øi
El i-a înghiﬂit pe d egipteni în
Marea Roøie; øi El i-a condus pe
ei, cu puterea Sa, pânæ în ﬂara
fægæduitæ; da, øi El i-a eliberat
pe ei din când în când din sclavie øi din robie.
29 Da, øi El, de asemenea, i-a
scos pe stræmoøii noøtri afaræ
din ﬂara Ierusalimului; øi El,
de asemenea, prin puterea Sa

næscut din
Dumnezeu.
24a 1 Ne. 8:12;
Mosia 4:11.
b 2 Ne. 32:5; 3 Ne. 9:20.
gs Duhul Sfânt.

26a Alma 31:5.
27a Ps. 34:17.
28a 3 Ne. 15:1.
b gs Slavæ.
c Ex. 12:51.
d Ex. 14:26–27.
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veønicæ, i-a eliberat pe ei din
a
sclavie øi din robie, din când în
când, chiar øi pânæ în ziua de
astæzi; iar eu am pæstrat întotdeauna în memorie robia lor;
da, øi tu, de asemenea, trebuie
sæ pæstrezi în memorie robia
lor, tot aøa cum eu am fæcut-o.
30 Dar iatæ, fiul meu, aceasta
nu este totul; cæci tu trebuie sæ
øtii, la fel cum eu øtiu, cæ a în
mæsura în care vei ﬂine poruncile
lui Dumnezeu, tu vei prospera
în ﬂaræ; øi tu trebuie, de asemenea, sæ øtii cæ, în mæsura în care
tu nu vei ﬂine poruncile lui
Dumnezeu, tu vei fi alungat
din prezenﬂa Lui. Acum, aceasta
este potrivit cuvântului Lui.
CAPITOLUL 37
Plæcile de aramæ øi alte scripturi
sunt pæstrate ca sæ aducæ suflete
cætre Salvare — Iarediﬂii au fost
distruøi din cauza ticæloøiei lor —
Juræmintele lor secrete øi legæmintele lor trebuie sæ fie pæstrate
departe de popor — Sfætuieøte-te
cu Domnul în toate faptele tale —
Aøa dupæ cum Liahona i-a condus
pe nefiﬂi, tot aøa cuvântul lui
Hristos îi conduce pe oameni cætre
viaﬂa veønicæ. Circa 74 î.H.
Øi acum, fiul meu Helaman, îﬂi
poruncesc ﬂie sæ iei a cronicile
care mi-au fost b încredinﬂate;
2 Øi eu, de asemenea, îﬂi poruncesc ﬂie sæ pæstrezi o cronicæ
29a Mosia 24:17; 27:16;
Alma 5:5–6.
30a 2 Ne. 1:9–11;
Alma 50:19–22.
37 1a Alma 45:2–8.
b Mosia 28:20.

a acestui popor pe plæcile lui
Nefi, tot aøa cum eu am fæcut, øi
sæ pæstrezi toate aceste lucruri
sfinte pe care eu le-am pæstrat,
tot aøa cum eu le-am pæstrat;
cæci ele sunt pæstrate pentru un
scop a înﬂelept.
3 Øi aceste a plæci de aramæ care conﬂin aceste inscripﬂii, care
conﬂin pe ele cronicile sfintelor
scripturi, care au genealogia
stræmoøilor noøtri, chiar de la
început —
4 Iatæ, a fost profeﬂit de cætre
stræmoøii noøtri cum cæ ele trebuie sæ fie pæstrate øi transmise
de la o generaﬂie la alta øi sæ fie
pæstrate øi conservate de cætre
mâna Domnului pânæ când ele
se vor ræspândi în fiecare naﬂiune, neam, limbæ øi popor, pentru ca acestea sæ afle a tainele
cuprinse în ele.
5 Øi acum, iatæ, dacæ ele sunt
pæstrate, ele trebuie sæ-øi menﬂinæ strælucirea; da, øi ele îøi vor
menﬂine strælucirea; da, øi, de
asemenea, toate plæcile care conﬂin ceea ce este Sfânta Scripturæ.
6 Acum, voi aﬂi putea sæ credeﬂi cæ aceasta este a nebunie din
partea mea; dar iatæ, væ zic vouæ
cæ prin lucruri b mici øi simple
lucruri mari sunt înfæptuite; øi
mijloacele mici de multe ori îi
fac de ruøine pe cei înﬂelepﬂi.
7 Øi Domnul Dumnezeu lucreazæ prin a mijloace prin care
sæ aducæ la îndeplinire scopurile
Sale cele mari øi veønice; øi prin

2 a Enos 1:13–18;
C. lui M. 1:6–11;
Alma 37:9–12.
3 a 1 Ne. 5:10–19.
gs Plæcile de aramæ.
4 a gs Tainele lui

Dumnezeu.
6 a 1 Cor. 2:14.
b 1 Ne. 16:28–29;
D&L 64:33;
123:15–17.
7 a Isa. 55:8–9.
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mijloace foarte b mici îi face de
ruøine Domnul pe cei înﬂelepﬂi
øi înfæptuieøte salvarea multor
suflete.
8 Øi pânæ acum, a fost înﬂelepciunea lui Dumnezeu ca aceste
lucruri sæ fie pæstrate; cæci iatæ,
ele au a lærgit memoria acestui
popor, da, øi i-au convins pe
mulﬂi de greøeala cæilor lor øi
i-a adus pe ei la cunoaøterea
Dumnezeului lor, pentru salvarea sufletelor lor.
9 Da, væ spun vouæ, dacæ nu
a
ar fi fost datoritæ acestor lucruri
pe care aceste scrieri le conﬂin,
care sunt pe aceste plæci, atunci
Amon øi fraﬂii lui nu ar fi
putut sæ b convingæ pe atât de
multe mii de lamaniﬂi despre
tradiﬂia greøitæ a stræmoøilor
lor; da, aceste cronici øi c cuvintele lor i-au adus la pocæinﬂæ; cu
alte cuvinte, acestea i-au adus
pe ei la cunoaøterea Domnului
Dumnezeul lor øi la faptul de a
se bucura în Isus Hristos, Mântuitorul lor.
10 Øi cine øtie dacæ ele nu vor
fi mijloacele prin care multe
mii dintre ei, da, precum øi, de
asemenea, multe mii dintre
fraﬂii noøtri încæpæﬂânaﬂi, nefiﬂii, care acum îøi împietresc inimile în pæcat øi în nedreptæﬂi,
vor fi aduøi la cunoaøterea
Mântuitorului lor?
11 Acum, aceste taine nu-mi
sunt fæcute cunoscute mie în
întregime; de aceea, eu mæ voi
abﬂine.
7 b 2 Regi 5:1–14.
8 a 1 Tim. 3:15–17;
Mosia 1:3–5.
9 a Mosia 1:5.
b Alma 18:36; 22:12.

12 Øi ar putea fi destul dacæ eu
doar pomenesc cæ ele sunt pæstrate pentru un scop înﬂelept,
care scop este cunoscut lui
Dumnezeu; cæci El a sfætuieøte
cu înﬂelepciune în toate lucrærile
Sale, iar cærærile Lui sunt drepte
øi calea Lui este b un cerc veønic.
13 O, adu-ﬂi aminte, adu-ﬂi
aminte, fiul meu Helaman, cât
de a stricte sunt poruncile lui
Dumnezeu. Øi El a zis: b Dacæ
veﬂi ﬂine poruncile Mele, atunci
voi veﬂi c prospera în ﬂaræ — dar
dacæ voi nu veﬂi ﬂine poruncile
Lui, atunci veﬂi fi alungaﬂi din
prezenﬂa Lui.
14 Øi acum, adu-ﬂi aminte, fiul
meu, cæ Dumnezeu ﬂi-a a încredinﬂat ﬂie aceste lucruri care
sunt b sfinte, pe care El le-a
pæstrat sfinte øi pe care El, de
asemenea, le va pæstra øi le va
conserva pentru un scop c înﬂelept pentru El, pentru ca El
sæ-øi arate puterea cætre generaﬂiile viitoare.
15 Øi acum iatæ, îﬂi spun ﬂie
prin spiritul profeﬂiei cæ, dacæ
tu încalci poruncile lui Dumnezeu, iatæ, aceste lucruri care
sunt sfinte vor fi luate de la tine
prin puterea lui Dumnezeu øi
tu vei fi dat pe mâna lui Satana
pentru ca el sæ te cearnæ ca pe
pleavæ în vânt.
16 Dar dacæ tu ﬂii poruncile lui
Dumnezeu øi faci cu aceste lucruri care sunt sfinte aøa cum
Domnul ﬂi-a poruncit ﬂie (cæci
trebuie sæ faci apel la Domnul

c gs Evanghelie.
12a 2 Ne. 9:28; Iacov 4:10.
b 1 Ne. 10:19;
Alma 7:20.
13a 2 Ne. 9:41.

b
c
14a
b
c

Alma 9:13; 3 Ne. 5:22.
Mosia 1:7; Alma 50:20.
D&L 3:5.
gs Sfânt.
1 Ne. 9:3–6.
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pentru toate lucrurile, pentru
orice vei face cu ele), iatæ, nici o
putere de pe pæmânt sau din
iad nu poate sæ le a ia de la tine,
cæci Dumnezeu este puternic în
îndeplinirea tuturor cuvintelor
Sale.
17 Cæci El va înfæptui toate
fægæduielile Sale pe care ﬂi le va
face, cæci a împlinit fægæduielile
Sale pe care El le-a fæcut stræmoøilor noøtri.
18 Cæci El le-a fægæduit lor cæ
va a pæstra aceste lucruri la El
pentru un scop înﬂelept pentru
ca El sæ-øi poatæ aræta puterea
cætre generaﬂiile viitoare.
19 Øi acum, iatæ, El a înfæptuit unul dintre scopuri, øi anume reîntoarcerea a multor mii
de lamaniﬂi la cunoaøterea adeværului; øi El le-a arætat lor
puterea Sa în ei øi El, de asemenea, îøi va mai aræta puterea
în ei cætre b generaﬂiile viitoare;
de aceea, ele trebuie sæ fie
pæstrate.
20 De aceea, îﬂi poruncesc ﬂie,
fiul meu Helaman, sæ fii sârguincios în îndeplinirea tuturor
cuvintelor mele øi sæ fii sârguincios în ﬂinerea poruncilor lui
Dumnezeu, aøa cum ele sunt
scrise.
21 Øi acum, îﬂi voi vorbi despre acele a douæzeci øi patru de
plæci ca tu sæ le pæstrezi, pentru
ca tainele øi lucrærile întunericului, precum øi lucrærile lor
b
secrete sau lucrærile secrete
ale acelor oameni care au fost
16a
18a
19a
b

JS—I 1:59.
D&L 5:9.
Alma 23:5.
Enos 1:13;

distruøi sæ poatæ fi fæcute
cunoscute acestui popor; da,
toate crimele, furturile øi jefuirile lor, precum øi toate ticæloøiile
øi lucrurile lor abominabile sæ
poatæ fi fæcute cunoscute acestui
popor; da, øi ca tu sæ pæstrezi
aceste c tælmæcitoare.
22 Cæci iatæ, Domnul a væzut
cæ poporul Sæu a început sæ
lucreze în întuneric, da, sæ fæptuiascæ crime secrete øi lucruri
abominabile; de aceea, Domnul
a zis, dacæ nu se pocæiesc, atunci
ei vor trebui sæ fie distruøi de
pe faﬂa pæmântului.
23 Øi Domnul a zis: Eu voi
pregæti pentru slujitorul meu,
Gazelem, o a piatræ, care va
stræluci cu luminæ în întuneric
pentru ca Eu sæ pot sæ dezvælui
cætre poporul Meu care Mæ
slujeøte pe Mine, pentru ca Eu
sæ le pot dezvælui lor lucrærile
fraﬂilor lor, da, lucrærile lor
secrete, lucrærile lor de întunecime, precum øi ticæloøia øi lucrurile lor abominabile.
24 Øi acum, fiul meu, aceste
tælmæcitoare au fost pregætite
pentru ca øi cuvântul lui Dumnezeu sæ poatæ fi înfæptuit, pe
care El l-a vorbit, zicând:
25 Eu voi a aduce din întuneric
la luminæ toate lucrærile lor secrete øi lucrurile lor abominabile; øi dacæ ei nu se vor pocæi,
Eu îi voi b distruge pe ei de
pe faﬂa pæmântului; øi Eu voi
aduce la luminæ toate secretele
lor øi lucrurile lor abominabile

Morm. 7:8–10.
21a Eter 1:1–5.
b gs Combinaﬂii
secrete.

c
23a
25a
b

gs Urim øi Tumim.
Mosia 8:13.
D&L 88:108–110.
Mosia 21:26.
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cætre toate naﬂiunile care vor
stæpâni pæmântul dupæ aceea.
26 Øi acum, fiul meu, noi
vedem cæ ei nu s-au pocæit; de
aceea, au fost distruøi; øi, pânæ
acum, cuvântul lui Dumnezeu
a fost împlinit; da, lucrurile
lor abominabile secrete au fost
scoase afaræ din întuneric øi
ne-au fost fæcute cunoscute
nouæ.
27 Øi acum, fiul meu, îﬂi poruncesc ﬂie ca tu sæ pæstrezi
toate juræmintele lor øi toate
legæmintele lor øi înﬂelegerile
lor în lucrurile lor abominabile
secrete; da, øi toate a semnele øi
minunile lor trebuie tu sæ le
reﬂii de la acest popor pentru ca
sæ nu le cunoascæ, în afaræ
numai dacæ ei din întâmplare
ar cædea, de asemenea, în întuneric øi ar fi distruøi.
28 Cæci iatæ, este un a blestem
peste toatæ aceastæ ﬂaræ, cæ distrugerea va veni asupra tuturor
acelor lucrætori ai întunericului, în acord cu puterea lui
Dumnezeu, atunci când ei sunt
copﬂi pe deplin; de aceea, eu
doresc ca acest popor sæ nu fie
distrus.
29 De aceea, tu trebuie sæ pæstrezi aceste planuri secrete despre a juræmintele øi legæmintele
acestui popor; øi numai ticæloøia,
crimele øi lucrurile lor abominabile va trebui tu sæ le faci lor
cunoscute; øi tu va trebui sæ-i înveﬂi pe ei sæ b urascæ asemenea
ticæloøie øi lucruri abominabile
øi crime; øi tu, de asemenea,
27a Hel. 6:22.
28a Alma 45:16;
Eter 2:7–12.

va trebui sæ-i înveﬂi pe ei cæ
aceøti oameni au fost distruøi
din cauza ticæloøiei, a lucrurilor
lor abominabile øi a crimelor
lor.
30 Cæci iatæ, ei i-au ucis pe toﬂi
profeﬂii Domnului care au venit
la ei ca sæ le vesteascæ nedreptæﬂile lor; iar sângele acelora pe
care i-au ucis L-a implorat pe
Domnul Dumnezeul lor pentru
ræzbunare asupra acelora care
erau ucigaøii lor; øi astfel, judecæﬂile lui Dumnezeu au venit
asupra acestor lucrætori ai întunericului øi ai combinaﬂiilor
secrete.
31 Da, øi blestematæ sæ fie în
vecii vecilor ﬂara acelor lucrætori ai întunericului øi ai combinaﬂiilor secrete, chiar pânæ la
distrugerea lor, dacæ ei nu se
pocæiesc înainte de a fi copﬂi
cu totul.
32 Øi acum, fiul meu, adu-ﬂi
aminte de cuvintele pe care
le-am vorbit cætre tine; nu te
încrede în acele planuri secrete
ale poporului tæu, ci învaﬂæ-i
pe ei o a uræ veønicæ împotriva
pæcatului øi a nedreptæﬂii.
33 a Predicæ-le lor pocæinﬂæ øi
credinﬂæ în Domnul Isus Hristos;
învaﬂæ-i pe ei sæ se umileascæ
øi sæ fie b blajini øi umili în
inimile lor; învaﬂæ-i pe ei sæ
reziste la orice c ispitæ a diavolului, cu credinﬂæ în Domnul
Isus Hristos.
34 Învaﬂæ-i pe ei sæ nu fie niciodatæ obosiﬂi de a face fapte
bune, ci sæ fie blajini øi umili în

29a Hel. 6:25.
b Alma 13:12.
32a 2 Ne. 4:31.

33a gs (a) Predica.
b gs Blând, blândeﬂe.
c gs Ispitæ, (a) ispiti.

Alma 37:35–44
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inimile lor; cæci aceøtia vor gæsi
a
odihnæ pentru sufletele lor.
35 O, adu-ﬂi aminte, fiul meu,
øi învaﬂæ a înﬂelepciune în tinereﬂea ta; da, învaﬂæ în tinereﬂea
ta sæ ﬂii poruncile lui Dumnezeu.
36 Da, øi a imploræ-L pe Dumnezeu pentru tot sprijinul; da,
ca toate faptele tale sæ fie în
Domnul; øi oriunde te duci, fæ
ca acestea sæ fie în Domnul;
da, fæ ca toate gândurile tale sæ
fie îndreptate cætre Domnul;
da, ca toate simﬂirile inimii
tale sæ fie puse în Domnul, în
vecii vecilor.
37 a Sfætuieøte-te cu Domnul în
toate faptele tale, iar El te va
îndrepta pe tine cætre bine; da,
atunci când te culci noaptea,
culcæ-te în Domnul pentru ca El
sæ poatæ sæ vegheze asupra ta
în somnul tæu; iar atunci când
te scoli dimineaﬂa, lasæ-ﬂi inima
sæ fie plinæ de b mulﬂumiri cætre
Dumnezeu; øi dacæ tu faci aceste lucruri, atunci vei fi înælﬂat în
ultima zi.
38 Øi acum, fiul meu, eu am
ceva de zis despre lucrul pe
care stræmoøii noøtri l-au numit
glob, sau îndrumætor—sau stræmoøii noøtri l-au numit a Liahona, care înseamnæ, dacæ este
tælmæcit, o busolæ; øi Domnul a
pregætit-o.
39 Øi iatæ, nici un om nu poate
lucra în felul acestei lucræturi
atât de neobiønuite. Øi iatæ, ea a
fost pregætitæ pentru ca sæ le
34a Ps. 37:4–7;
Mat. 11:28–30.
35a gs Înﬂelepciune.
36a gs Rugæciune.
37a Iacov 4:10;

arate stræmoøilor noøtri drumul
pe care ei trebuia sæ cælætoreascæ
în pustiu.
40 Øi ea a lucrat pentru ei
conform a credinﬂei lor în Dumnezeu; de aceea, dacæ ei au avut
credinﬂæ ca sæ creadæ cæ Dumnezeu putea sæ facæ în aøa fel
ca acele indicatoare sæ arate
drumul pe care ei trebuia sæ
meargæ, iatæ, aøa s-a întâmplat;
de aceea, ei au avut acest miracol, precum øi alte miracole
înfæptuite de cætre puterea lui
Dumnezeu, zi de zi.
41 Cu toate acestea, pentru cæ
acele miracole au fost înfæptuite
prin mijloace a mici, aceasta le-a
arætat lor lucræri minunate.
Când au fost leneøi øi au uitat
sæ aplice credinﬂa øi sârguinﬂa,
atunci acele lucræri minunate
au încetat, iar ei nu au progresat
în cælætoria lor;
42 De aceea, ei au ræmas în
pustiu sau nu au cælætorit pe un
drum drept øi au suferit foame
øi sete din cauza pæcatelor lor.
43 Øi acum, fiul meu, aø dori
ca tu sæ înﬂelegi cæ aceste lucruri nu sunt færæ nici o umbræ;
cæci, întrucât stræmoøii noøtri
au fost înceﬂi în a da atenﬂie
acestei busole (acum aceste
lucruri sunt vremelnice), ei nu
au prosperat; tot aøa se întâmplæ øi cu lucrurile care sunt
spirituale.
44 Cæci iatæ, este tot atât de
uøor sæ dai atenﬂie a cuvântului

D&L 3:4.
b D&L 46:32.
38a 1 Ne. 16:10; 18:12;
D&L 17:1.
40a 1 Ne. 16:28.

41a Alma 37:6–7.
44a Ps. 119:105;
1 Ne. 11:25;
Hel. 3:29–30.
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lui Hristos, care îﬂi va indica
drumul drept cætre fericirea
veønicæ, pe cât a fost pentru
stræmoøii noøtri sæ dea atenﬂie
acestei busole, care le indica
lor calea dreaptæ cætre ﬂara
fægæduitæ.
45 Øi acum zic, nu este un
semn în acest lucru? Cæci
tot atât de sigur cum aceastæ
busolæ i-a adus pe stræmoøii
noøtri, urmând direcﬂia ei, pânæ la ﬂara fægæduitæ, tot aøa
cuvintele lui Hristos, dacæ le
urmezi direcﬂia, ne duc pe noi
dincolo de aceastæ vale a întristærii într-o ﬂaræ mai bunæ, a
fægæduinﬂei.
46 O, fiul meu, nu ne læsa pe
noi sæ fim a leneøi datoritæ uøurinﬂei b drumului; cæci aøa a fost
cu stræmoøii noøtri; cæci aøa a
fost pregætit pentru ei, cæ, dacæ
ei s-ar uita, atunci ar putea
c
træi; tot aøa este øi cu noi. Calea
este pregætitæ øi, dacæ noi ne
uitæm, atunci noi putem træi în
veønicie.
47 Øi acum, fiul meu, vezi sæ
ai grijæ de aceste lucruri sfinte, da, vezi sæ te uiﬂi cætre
Dumnezeu øi sæ træieøti. Du-te
la acest popor, øi vesteøte-i
cuvântul øi fii cumpætat. Fiul
meu, ræmas bun.
Poruncile lui Alma cætre fiul
sæu Øiblon.
Cuprinde capitolul 38.
46a 1 Ne. 17:40–41.
b Ioan 14:5–6;
2 Ne. 9:41; 31:17–21;
D&L 132:22, 25.
c Ioan 11:25;

CAPITOLUL 38
Øiblon a fost persecutat în numele
dreptæﬂii—Salvarea este în Hristos,
care este viaﬂa øi lumina lumii —
Pune frâu la toate pasiunile tale.
Circa 74 î.H.
Fiul meu, apleacæ-ﬂi urechea la
cuvintele mele, cæci îﬂi zic ﬂie,
tot aøa cum i-am zis øi lui Helaman, cum cæ în mæsura în care
tu vei ﬂine poruncile lui Dumnezeu, tu vei prospera în ﬂaræ;
øi în mæsura în care tu nu vei
ﬂine poruncile lui Dumnezeu, tu
vei fi alungat din prezenﬂa Lui.
2 Øi acum, fiul meu, am încredere cæ voi avea mare bucurie
în tine datoritæ neclintirii tale øi
a credinﬂei tale în Dumnezeu;
cæci aøa cum tu ai început în
tinereﬂea ta sæ priveøti cætre
Domnul Dumnezeul tæu, tot
aøa eu nædæjduiesc cæ vei a continua în ﬂinerea poruncilor Lui;
cæci binecuvântat este acela care
b
rabdæ pânæ la sfârøit.
3 Eu îﬂi zic ﬂie, fiul meu, cæ
deja am mare bucurie în tine
datoritæ credinﬂei øi sârguinﬂei
tale, øi a ræbdærii, øi a îndurærilor
tale îndelungate în poporul
a
zoramiﬂilor.
4 Cæci øtiu cæ tu ai fost în sclavie; da, øi, de asemenea, øtiu cæ
ai fost bætut cu pietre din cauza
cuvântului; iar tu ai suportat
toate aceste lucruri cu a ræbdare,
pentru cæ Domnul a fost b cu

Hel. 8:15;
3 Ne. 15:9.
38 2a Alma 63:1–2.
b 2 Ne. 31:15–20;
3 Ne. 15:9;

27:6, 16–17.
3 a Alma 31:7.
4 a gs Ræbdare.
b Rom. 8:35–39.

Alma 38:5–15
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tine; øi acum tu øtii cæ Domnul
te-a eliberat.
5 Øi acum, fiul meu, Øiblon, aø
dori ca tu sæ-ﬂi aduci aminte cæ,
în mæsura în care îﬂi vei pune
a
încrederea în Dumnezeu, tu
vei fi b eliberat din încercærile
tale øi din c necazurile tale øi din
suferinﬂele tale; øi vei fi înælﬂat
în ultima zi.
6 Acum, fiul meu, nu aø dori ca
tu sæ crezi cæ øtiu aceste lucruri
prin mine însumi, ci este Spiritul
lui Dumnezeu care este în mine,
care îmi face cunoscute aceste
lucruri; cæci, dacæ eu nu m-aø fi
a
næscut din Dumnezeu, atunci
eu nu aø fi cunoscut aceste
lucruri.
7 Dar iatæ, Domnul, în marea
Sa milæ, l-a trimis pe a îngerul
Sæu sæ-mi vesteascæ mie cæ
trebuie sæ pun capæt lucrærii de
b
distrugere a poporului Sæu;
da, øi eu am væzut un înger faﬂæ
în faﬂæ øi el a vorbit cu mine, iar
glasul lui era ca tunetul øi acesta
a cutremurat întregul pæmânt.
8 Øi s-a întâmplat cæ timp de
trei zile øi trei nopﬂi am fost
în cea mai amaræ durere øi fricæ
a sufletului; øi, niciodatæ, pânæ
când nu L-am implorat pe
Domnul Isus Hristos pentru
milæ, nu am primit a iertarea pæcatelor mele. Dar iatæ, eu L-am
implorat pe El øi am gæsit pace
în suflet.
9 Øi acum, fiul meu, ﬂi-am spus
acestea pentru ca tu sæ poﬂi afla
5 a Alma 36:27.
gs (a) se Încrede.
b Mat. 11:28–30.
c D&L 3:8; 121:7–8.
6 a Alma 36:26;
D&L 5:16.

înﬂelepciunea, pentru ca tu sæ
poﬂi învæﬂa de la mine cæ a nu
este nici o altæ cale sau alte mijloace prin care omul poate fi
salvat, ci numai în øi prin Hristos. Iatæ, El este viaﬂa øi b lumina
lumii. Iatæ, El este cuvântul
adeværului øi al dreptæﬂii.
10 Øi acum, aøa cum tu ai început sæ predici cuvântul, tot aøa aø
dori ca tu sæ continui sæ predici;
øi eu aø dori sæ fii sârguincios øi
cumpætat în toate lucrurile.
11 Vezi sæ nu fii înælﬂat în
mândrie; da, vezi sæ nu te a fæleøti cu propria-ﬂi înﬂelepciune
øi nici cu puterea ta mare.
12 Foloseøte curajul, iar nu
dominarea; øi, de asemenea,
vezi sæ-ﬂi pui frâu tuturor pasiunilor tale pentru ca sæ fii
plin de dragoste; vezi sæ te abﬂii
de la lenevie.
13 Nu te ruga aøa cum fac
zoramiﬂii, cæci tu ai væzut cæ ei
se roagæ pentru ca sæ fie auziﬂi
de oameni øi ca sæ fie læudaﬂi
pentru înﬂelepciunea lor.
14 Nu spune: O, Dumnezeule,
Îﬂi mulﬂumesc ﬁie pentru cæ noi
suntem a mai buni decât fraﬂii
noøtri; ci mai degrabæ spune:
O, Doamne, iartæ b nevrednicia
mea øi adu-ﬁi aminte de fraﬂii mei în milæ — da, recunoaøte-ﬂi nevrednicia în faﬂa lui
Dumnezeu oricând.
15 Øi fie ca Domnul sæ-ﬂi binecuvânteze sufletul øi sæ te
primeascæ în împæræﬂia Sa în

gs Næscut din nou,
næscut din
Dumnezeu.
7 a Mosia 27:11–17.
b Alma 26:17–18;
36:6–11.

8a
9a
b
11a
14a
b

gs Iertarea pæcatelor.
Hel. 5:9.
Mosia 16:9.
gs Mândrie.
Alma 31:16.
Luca 18:10–14.
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Alma 39:1–9

ultima zi ca sæ stai în pace.
Acum du-te, fiul meu, øi predicæ tu cuvântul cætre acest
popor. Fii cumpætat. Fiul meu,
ræmas bun.
Poruncile lui Alma cætre fiul
sæu, Corianton.
Cuprinde capitolele 39 pânæ
la 42, inclusiv.

CAPITOLUL 39
Pæcatul sexual este un lucru abominabil — Pæcatele lui Corianton
i-au împiedicat pe zoramiﬂi de a
primi cuvântul — Mântuirea lui
Hristos este retroactivæ, salvându-i
pe credincioøii care au precedat-o.
Circa 74 î.H.
Øi acum, fiul meu, am sæ-ﬂi spun
ﬂie ceva mai mult decât i-am
spus fratelui tæu; cæci iatæ, nu ai
observat tu neclintirea fratelui
tæu, credinﬂa lui øi sârguinﬂa lui
în ceea ce priveøte ﬂinerea poruncilor lui Dumnezeu? Iatæ, nu
a dat el un exemplu bun pentru
tine?
2 Cæci tu nu ai dat atât de multæ atenﬂie cuvintelor mele aøa
cum a fæcut fratele tæu, printre
poporul a zoramiﬂilor. Acum,
aceasta este ceea ce eu am împotriva ta; tu ai continuat sæ te
fæleøti cu puterea øi înﬂelepciunea ta.
3 Øi aceasta nu este totul, fiul
meu. Tu ai fæcut ceea ce era
39 2a Alma 38:3.
3 a gs Senzual,
senzualitate.
4 a Prov. 7:6–27.

dureros pentru mine; cæci tu
ﬂi-ai pæræsit slujirea øi te-ai dus
în ﬂara lui Siron, între graniﬂele
lamaniﬂilor, dupæ a curva Isabela.
4 Da, ea a a furat inimile multora; dar aceasta nu a fost o scuzæ
pentru tine, fiul meu. Tu ar fi
trebuit sæ ai grijæ de slujirea care
ﬂi-a fost încredinﬂatæ.
5 Nu øtii tu, fiul meu, cæ a aceste
lucruri sunt abominabile în
ochii Domnului; da, mai odioase
decât orice alte pæcate, în afaræ
de værsarea de sânge nevinovat
sau de tægæduirea Duhului
Sfânt?
6 Cæci iatæ, dacæ tu a tægæduieøti
pe Duhul Sfânt odatæ ce a avut
loc în tine øi tu øtii cæ Îl tægædui,
iatæ, acesta este un pæcat de
b
neiertat; da, øi oricine ucide
împotriva luminii øi a cunoaøterii lui Dumnezeu nu este uøor
pentru el sæ obﬂina c iertare; da,
eu îﬂi zic ﬂie, fiul meu, cæ nu este
uøor pentru el sæ capete iertare.
7 Øi acum, fiul meu, aø dori de
la Dumnezeu ca tu sæ nu fi fost
a
vinovat de o crimæ atât de mare. Eu nu aø mai zæbovi asupra
crimelor tale ca sæ-ﬂi sfâøii sufletul, dacæ aceasta nu ar fi pentru
binele tæu.
8 Dar iatæ, nu poﬂi sæ-ﬂi ascunzi crimele de Dumnezeu; øi
dacæ nu te pocæeøti, acestea vor
fi o mærturie împotriva ta în
ultima zi.
9 Acum, fiul meu, aø dori ca tu
sæ te pocæieøti øi sæ renunﬂi la
pæcatele tale; øi sæ nu te mai

5 a gs Imoralitate
sexualæ.
6 a D&L 76:35–36.
b gs Pæcat de neiertat.

c D&L 64:10.
gs (a) Ierta.
7 a gs Vinæ.

Alma 39:10–19
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duci dupæ a poftele ochilor tæi,
ci b abﬂine-te de la toate aceste
lucruri; cæci dacæ nu faci aøa,
atunci tu, nici într-un caz, nu
vei putea sæ moøteneøti împæræﬂia lui Dumnezeu. O, adu-ﬂi
aminte øi ia asupra ta øi abﬂinete de la aceste lucruri.
10 Øi eu îﬂi poruncesc sæ-ﬂi iei
asupra ta sæ te sfætuieøti cu fraﬂii tæi mai mari în acﬂiunile tale;
cæci, iatæ, tu eøti în tinereﬂea
ta øi ai nevoie sæ fii îngrijit de
fraﬂii tæi. Øi ascultæ de sfatul lor.
11 Nu îngædui sæ fii dus în rætæcire de nici un lucru zadarnic
øi nebunesc; nu îngædui ca diavolul sæ-ﬂi ducæ iaræøi în rætæcire
inima dupæ acele curve pæcætoase. Iatæ, o, fiul meu, ce mare
nedreptate ai adus tu asupra
a
zoramiﬂilor; cæci atunci când
au væzut b purtarea ta, ei nu au
vrut sæ creadæ în cuvintele mele.
12 Øi acum Spiritul Domnului
îmi spune mie: a Porunceøte copiilor tæi sæ facæ bine, ca sæ nu
ducæ în rætæcire inimile multor
oameni la distrugere; de aceea
îﬂi poruncesc ﬂie, fiul meu, în
frica lui Dumnezeu, ca tu sæ te
abﬂii de la nedreptæﬂile tale;
13 Ca sæ te întorci cætre Domnul cu toatæ mintea, puterea øi
tæria ta; ca tu sæ nu mai abaﬂi
inimile ca sæ pæcætuiascæ; ci, mai
degrabæ, întoarce-te la ei øi a recunoaøte-ﬂi greøelile øi ræul pe
care le-ai fæcut.
14 Nu a cæuta bogæﬂii sau lu9a
b
11a
b

gs Carnal.
3 Ne. 12:30.
Alma 35:2–14.
Rom. 2:21–23; 14:13;
Alma 4:11.

cruri deøarte de-ale acestei
lumi; cæci iatæ, nu poﬂi sæ le iei
cu tine.
15 Øi acum, fiul meu, aø dori
sæ-ﬂi spun ceva despre venirea
lui Hristos. Iatæ, îﬂi zic ﬂie cæ El
este Cel care cu siguranﬂæ va
veni sæ ia pæcatele lumii; da,
El va veni ca sæ anunﬂe veøti
bune de salvare cætre poporul
Sæu.
16 Øi acum, fiul meu, aceasta a
fost slujirea la care tu ai fost
chemat, ca sæ anunﬂi aceste
veøti bune cætre acest popor, ca
sæ le pregæteøti minﬂile; sau,
mai degrabæ pentru ca salvarea
sæ poatæ veni cætre ei, pentru ca
ei sæ pregæteascæ minﬂile a copiilor lor ca sæ audæ cuvântul, la
timpul venirii Lui.
17 Øi acum, îﬂi voi uøura întrucâtva mintea în legæturæ cu
acest subiect. Iatæ, tu te minunezi de ce aceste lucruri trebuie
sæ fie cunoscute cu aøa de mult
timp înainte. Iatæ, îﬂi zic ﬂie, nu
este un suflet în acest timp tot
atât de preﬂios pentru Dumnezeu ca øi un suflet la timpul
venirii Sale?
18 Nu este tot atât de necesar
ca planul mântuirii sæ fie fæcut
cunoscut acestui popor la fel ca
øi copiilor lor?
19 Nu este tot atât de uøor
pentru Domnul, la acest timp,
ca sæ-l trimitæ pe îngerul Sæu ca
sæ ne anunﬂe nouæ aceste veøti
bune, la fel ca øi copiilor noøtri

12a gs Poruncile lui
Dumnezeu; Învæﬂa,
învæﬂætor.
13a Mosia 27:34–35.
14a Mat. 6:25–34;

Iacov 2:18–19;
D&L 6:6–7; 68:31–32.
16a gs Familie—
Ræspunderile
pærinﬂilor.

367

Alma 40:1–9

sau la fel ca øi dupæ timpul
venirii Sale?
CAPITOLUL 40
Hristos înfæptuieøte învierea tuturor oamenilor—Morﬂii cei drepﬂi
se duc în paradis, iar cei pæcætoøi se
duc în întunericul de afaræ ca sæ
aøtepte ziua învierii lor—La înviere, toate lucrurile vor fi restaurate
la forma lor adeværatæ øi perfectæ.
Circa 74 î.H.
Acum, fiul meu, iatæ încæ ceva
ce aø dori sæ-ﬂi spun ﬂie; cæci
simt cæ mintea ta este neliniøtitæ
în legæturæ cu învierea morﬂilor.
2 Iatæ, îﬂi zic ﬂie cæ nu este nici
o înviere—sau, aø spune cu alte
cuvinte, cæ acest muritor nu se
înveømânteazæ cu a nemurire,
aceastæ corupﬂie nu se b înveømânteazæ cu incorupﬂie— c pânæ
dupæ venirea lui Hristos.
3 Iatæ, El va aduce la înfæptuire
a
învierea morﬂilor. Dar iatæ,
fiul meu, învierea încæ nu este
aici. Acum, eu îﬂi dezvælui ﬂie o
tainæ; cu toate acestea, existæ
multe b taine care sunt c pæstrate
pentru ca nimeni sæ nu le cunoascæ în afaræ de Dumnezeu
Însuøi. Dar îﬂi aræt ﬂie un lucru
despre care L-am întrebat cu
sârguinﬂæ pe Dumnezeu, ca sæ
pot sæ-l cunosc — acesta este în
legæturæ cu învierea.
4 Iatæ, este un anumit timp
determinat când toﬂi vor trebui
40 2a Mosia 16:10–13.
gs Nemuritor,
nemurire.
b 1 Cor. 15:53–54.
c 1 Cor. 15:20.
3 a gs Înviere.

sæ se a ridice din morﬂi. Acum,
când acest va veni timp, nimeni
nu øtie; dar Dumnezeu cunoaøte timpul care este stabilit.
5 Acum, dacæ va fi un timp
sau un al a doilea timp, sau al
treilea timp pentru ca oamenii
sæ se ridice din morﬂi, aceasta nu
este important; cæci Dumnezeu
b
cunoaøte toate aceste lucruri;
øi este destul pentru mine sæ
øtiu cæ aceasta este situaﬂia — cæ
este un timp stabilit când toﬂi se
vor ridica din morﬂi.
6 Acum, trebuie sæ fie un timp
între momentul morﬂii øi cel al
învierii.
7 Øi acum, eu aø întreba ce se
întâmplæ cu a sufletele oamenilor
de la timpul morﬂii pânæ la
timpul stabilit pentru înviere?
8 Acum, dacæ este mai mult
decât un timp stabilit pentru
oameni sæ se ridice din morﬂi,
aceasta nu este important; cæci
nu toﬂi mor deodatæ, øi aceasta
nu este important; totul este ca
o singuræ zi pentru Dumnezeu,
iar timpul este mæsurat numai
pentru oameni.
9 De aceea, este un timp stabilit
pentru oameni pentru ca ei sæ
se ridice din morﬂi; øi este un
interval de timp între momentul
morﬂii øi cel al învierii. Øi acum,
în legæturæ cu acest interval de
timp, ceea se întâmplæ cu sufletele oamenilor este lucrul despre
care eu L-am întrebat cu sârguinﬂæ pe Domnul pentru ca sæ

b gs Tainele lui
Dumnezeu.
c D&L 25:4; 124:41.
4 a Ioan 5:28–29.
5 a Mosia 26:24–25;
D&L 43:18; 76:85.

b gs Dumnezeu,
divinitate.
7 a Alma 40:21;
D&L 138.
gs Suflet.
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cunosc; øi acesta este lucrul pe
care eu îl cunosc.
10 Øi atunci când vine timpul
ca toﬂi sæ se ridice, atunci ei
vor afla cæ Dumnezeu cunoaøte
toate a timpurile care sunt stabilite pentru om.
11 Acum, în legæturæ cu starea
sufletului dintre a moarte øi înviere — Iatæ, mi-a fost fæcut mie
cunoscut de cætre un înger cum
cæ spiritele tuturor oamenilor,
imediat ce pæræsesc acest corp
muritor da, spiritele tuturor
oamenilor, fie cæ ei sunt buni
sau ræi, sunt luate b acasæ la acel
Dumnezeu care le-a dat lor
viaﬂæ.
12 Øi apoi se va întâmpla cæ
spiritele celor care sunt drepﬂi
sunt primite într-o stare de
a
fericire, care este numitæ b paradis, o stare de c odihnæ, o stare
de d pace în care se vor odihni
de toate necazurile lor øi de
toate grijile øi întristærile.
13 Øi apoi se va întâmpla cæ
spiritele celor pæcætoøi, da, ale
acelora care sunt ræi — cæci iatæ,
ele nu au nici parte øi nici pærticicæ din Spiritul Domnului; cæci
iatæ, ei aleg lucruri rele în loc
de bune; de aceea, spiritul diavolului a intrat în ei øi a pus
stæpânire pe casa lor—øi aceøtia
vor fi aruncaﬂi în a întunericul
de afaræ; acolo va fi b plâns øi
gemete øi scrâøniri de dinﬂi; øi
aceasta din cauza nedreptæﬂilor
10a Fapte 17:26.
11a Luca 16:22–26;
1 Pet. 3:18–19; 4:6;
D&L 76:71–74; 138.
b Ecl. 12:7; 2 Ne. 9:38.
12a gs Bucurie.
b gs Paradis.

lor, ei fiind înrobiﬂi de cætre
voinﬂa diavolului.
14 Acum, aceasta este starea
sufletelor a pæcætoøilor, da, în
întuneric; øi o stare de groaznicæ
øi b înfricoøatæ aøteptare a indignærii arzætoare a mâniei lui
Dumnezeu asupra lor; astfel, ei
ræmân în aceastæ c stare, tot aøa
cum cei drepﬂi ræmân în paradis pânæ la timpul învierii.
15 Acum, sunt unii care au înﬂeles cæ aceastæ stare de fericire
øi aceastæ stare de nefericire a
sufletului, înainte de înviere,
a fost o primæ înviere. Da, eu
recunosc cæ aceasta ar putea sæ
fie numitæ o înviere, înælﬂarea
spiritului sau a sufletului øi
consemnarea lor la fericire sau
la nefericire, potrivit cuvintelor care au fost spuse.
16 Øi iatæ, iaræøi a fost vorbit
cæ este o a primæ b înviere, o
înviere a tuturor acelora care
au fost sau care sunt, sau care
vor fi, pânæ la învierea lui Hristos din morﬂi.
17 Acum, noi nu credem cæ
aceastæ primæ înviere, despre
care se vorbeøte în felul acesta,
poate fi învierea sufletelor øi
a
consemnarea lor la fericire sau
la nefericire. Tu nu poﬂi sæ presupui cæ aceasta este ceea ce
înseamnæ.
18 Iatæ, eu îﬂi zic ﬂie: Nu; ci
aceasta înseamnæ reunirea sufletului cu trupul ale acelora din

c gs Odihnæ.
d D&L 45:46.
gs Pace.
13a gs Iad.
b Mat. 8:12;
Mosia 16:2.
14a D&L 138:20.

b Iacov 6:13;
Moise 7:1.
c Alma 34:34.
16a Iacov 4:11;
Mosia 15:21–23.
b gs Înviere.
17a D&L 76:17, 32, 50–51.
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zilele lui Adam pânæ la a învierea
lui Hristos.
19 Acum, dacæ sufletele øi trupurile acelora despre care s-a
vorbit vor fi toate reunite
dintr-odatæ, cei pæcætoøi, precum øi cei drepﬂi, eu nu o spun;
sæ fie destul cæ eu spun cæ ei
toﬂi vor veni; sau, cu alte cuvinte, învierea lor se înfæptuieøte
a
înainte de învierea celor care
mor dupæ învierea lui Hristos.
20 Acum, fiul meu, eu nu
spun cæ învierea lor va veni la
învierea lui Hristos; ci iatæ, eu
numai îmi spun pærerea cæ sufletele øi trupurile celor drepﬂi
sunt reunite la învierea lui
Hristos øi la a înælﬂarea Lui la
cer.
21 Dar dacæ aceasta va fi la
învierea Lui sau dupæ aceea, eu
nu o spun; dar atât spun, anume
cæ este un a interval de timp între
moartea øi învierea trupului øi
starea de b fericire sau de c nefericire a sufletului pânæ la timpul
care este stabilit de Dumnezeu
pentru ca morﬂii sæ vinæ øi sæ fie
reuniﬂi, suflet øi trup, øi sæ fie
d
aduøi sæ stea în faﬂa lui Dumnezeu øi sæ fie judecaﬂi potrivit
faptelor lor.
22 Da, aceasta aduce restaurarea acelor lucruri care au fost
spuse de cætre gura profeﬂilor.
23 a Sufletul va fi b înapoiat c trupului, iar trupul sufletului; da,
øi fiecare membru øi încheieturæ
vor fi înapoiate trupului lor;
18a
19a
20a
21a
b
c

Mat. 27:52–53.
Mosia 15:26.
gs Înælﬂare.
Luca 23:39–43.
gs Paradis.
gs Iad.

da, nici un fir de pær de pe cap
nu va fi pierdut; ci toate lucrurile vor fi restaurate la forma lor
proprie øi perfectæ.
24 Øi acum, fiul meu, aceasta
este restaurarea despre care
s-a a vorbit de cætre gura profeﬂilor —
25 Øi atunci, cei drepﬂi vor stræluci în împæræﬂia lui Dumnezeu.
26 Dar iatæ, o a moarte groaznicæ vine asupra celor pæcætoøi;
cæci ei mor în ceea ce priveøte
lucrurile legate de lucrurile
dreptæﬂii; cæci ei sunt necuraﬂi
øi nici un lucru b necurat nu
poate sæ moøteneascæ împæræﬂia lui Dumnezeu; ci ei sunt
alungaﬂi øi consemnaﬂi sæ se împærtæøeascæ din roadele faptelor
lor sau ale lucrærilor lor, care
au fost rele; øi ei beau drojdia
unei cupe amare.
CAPITOLUL 41
La înviere, oamenii se ridica la o
stare de fericire færæ de sfârøit sau
de nefericire færæ de sfârøit — Ticæloøia nu a fost niciodatæ fericire
— Oamenii carnali sunt færæ de
Dumnezeu în lume — Fiecare persoanæ primeøte iaræøi în restaurare
caracteristicile øi atributele pe care
le-a dobândit în viaﬂa muritoare.
Circa 74 î.H.
Øi acum, fiul meu, am ceva de
spus în legæturæ cu restaurarea
despre care s-a vorbit; cæci iatæ,

d Alma 42:23.
23a i.e. Spiritul.
D&L 88:15–17.
gs Suflet.
b 2 Ne. 9:12–13;
Alma 11:40–45.

c gs Trup.
24a Isa. 26:19.
26a 1 Ne. 15:33;
Alma 12:16.
b Alma 11:37.

Alma 41:2–9
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unii au a denaturat scripturile øi
s-au dus departe în b rætæcire
din cauza acestui lucru. Øi eu
simt cæ mintea ta, de asemenea,
a fost îngrijoratæ în legæturæ
cu acest lucru. Dar iatæ, îﬂi voi
explica aceasta.
2 Eu îﬂi zic, fiul meu, cæ planul
restaurærii este cerut de dreptatea lui Dumnezeu; cæci este
necesar ca toate lucrurile sæ fie
restaurate la ordinea lor potrivitæ. Iatæ, este necesar øi drept,
potrivit cu puterea øi cu învierea lui Hristos, ca sufletul omului sæ fie restituit trupului sæu
øi ca fiecare a parte a trupului sæ
fie restauratæ pentru ea însæøi.
3 Øi este necesar, în a dreptatea
lui Dumnezeu, ca oamenii sæ
fie b judecaﬂi dupæ c faptele lor; iar
dacæ faptele lor în aceastæ viaﬂæ
au fost bune øi dorinﬂele inimilor
lor au fost bune, ca ei, de asemenea, sæ fie d restauraﬂi în ziua
din urmæ la ceea ce este bun.
4 Iar dacæ faptele lor sunt rele,
atunci ei trebuie sæ fie a restauraﬂi la ceea ce este ræu. De aceea,
toate lucrurile trebuie sæ fie
restaurate la ordinea lor potrivitæ, fiecare lucru la forma sa
naturalæ — b mortalitatea ridicatæ la nemurire, c corupﬂia la incorupﬂie — ridicaﬂi la fericire
d
færæ sfârøit ca sæ moøteneascæ
Împæræﬂia lui Dumnezeu, sau
la nefericire færæ sfârøit ca sæ
41 1a 2 Pet. 1:20; 3:16;
Alma 13:20.
b gs Apostazie.
2 a Alma 40:23.
3 a gs Dreptate.
b gs Ræspunzætor,
(a fi) ræspunzætor;
(a) Judeca, judecatæ.

moøteneascæ împæræﬂia diavolului, unii într-o parte, iar ceilalﬂi
în partea cealaltæ —
5 Cel înælﬂat pentru fericire, în
acord cu dorinﬂele sale de fericire, sau în bine, în acord cu
dorinﬂele sale de bine; iar celælalt pentru ræu, în acord cu dorinﬂele sale de ræu; cæci tot aøa
cum el a dorit sæ facæ ræu cât e
ziua de lungæ, tot aøa va avea el
ræsplata în ræu atunci când vine
noaptea.
6 Øi aøa este de partea cealaltæ.
Dacæ el s-a pocæit de pæcatele
sale øi a dorit dreptate pânæ la
sfârøitul zilelor sale, tot aøa va
fi el ræsplætit pentru dreptate.
7 aAceøtia sunt cei care sunt
mântuiﬂi de cætre Domnul; da,
aceøtia sunt cei care sunt luaﬂi,
care sunt eliberaﬂi de la acea
noapte de întuneric færæ de
sfârøit; øi astfel ei stau în picioare sau cad; cæci iatæ, ei sunt
judecætorii lor b înøiøi, fie cæ fac
bine sau ræu.
8 Acum, deciziile lui Dumnezeu sunt de a neschimbat; de
aceea, calea este pregætitæ pentru ca oricine care vrea sæ poatæ
merge într-acolo øi sæ fie salvat.
9 Øi acum iatæ, fiul meu, nu
risca a încæ o ofensæ împotriva
Dumnezeului tæu despre acele
puncte ale doctrinei, în care tu
pânæ acum ai riscat sæ pæcætuieøti.

c gs Fapte.
d Hel. 14:31.
4 a Alma 42:28.
b 2 Ne. 9:12–13;
D&L 138:17.
gs Înviere.
c 1 Cor. 15:51–55.
d gs Viaﬂæ veønicæ.

7 a D&L 76:50–70.
b 2 Ne. 2:26;
Alma 42:27;
Hel. 14:30.
gs Libertatea de a
alege.
8 a D&L 1:38.
9 a D&L 42:23–28.
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10 Nu presupune cæ, pentru cæ
s-a vorbit despre restaurare, asta
înseamnæ cæ tu vei fi restaurat
de la pæcat la fericire. Iatæ, îﬂi
spun ﬂie, a ticæloøia niciodatæ
nu a fost fericire.
11 Øi acum, fiul meu, toﬂi oamenii care sunt într-o stare a a firii
sau eu aø spune, într-o stare
b
carnalæ, sunt în fierea amæræciunii øi în legæturile nedreptæﬂii;
ei sunt c færæ Dumnezeu în lume
øi au mers împotriva naturii lui
Dumnezeu; de aceea, ei sunt
într-o stare contraræ naturii fericirii.
12 Øi acum iatæ, înﬂelesul
cuvântului restaurare este de a
lua un lucru dintr-o stare naturalæ øi a-l pune într-o stare nenaturalæ sau a-l plasa pe acesta
într-o stare opusæ naturii lui?
13 O, fiul meu, nu este aøa; ci
înﬂelesul cuvântului restaurare
este de a aduce iaræøi înapoi
ræu pentru ræu sau carnalul
pentru carnal, sau diabolicul
pentru diabolic — bun pentru
ceea ce este bun; drept pentru
ceea ce este drept; corect pentru ceea ce este corect; milos
pentru ceea ce este milos.
14 De aceea, fiul meu, vezi sæ
fii milos cu fraﬂii tæi; acﬂioneazæ
a
just, b judecæ drept øi fæ c bine
tot timpul; øi dacæ tu faci toate
aceste lucruri, atunci îﬂi vei
primi ræsplata; da, tu vei avea
d
mila restauratæ iaræøi pentru
tine; tu vei avea dreptatea
10a Ps. 32:10;
Isa. 57:20–21;
Hel. 13:38.
11a Mosia 3:19.
gs Omul firesc.

b
c
14a
b
c

restauratæ, iaræøi, pentru tine;
tu vei avea o judecatæ dreaptæ
restauratæ iaræøi pentru tine;
øi tu vei avea binele iaræøi ca
ræsplatæ.
15 Cæci ceea ce trimiﬂi tu de la
tine se va întoarce iaræøi la tine
øi va fi restaurat; de aceea, cuvântul restaurare îl condamnæ
mai pe deplin pe cel pæcætos øi
nu îl justificæ deloc pe acesta.
CAPITOLUL 42
Mortalitatea este un timp de încercare pentru a-i da omului prilejul sæ se pocæiascæ øi sæ-L slujeascæ
pe Dumnezeu — Cæderea a adus
moarte vremelnicæ øi spiritualæ
asupra întregii omeniri — Mântuirea vine prin pocæinﬂæ — Dumnezeu Însuøi ispæøeøte pæcatele
lumii — Mila este pentru cei care
se pocæiesc — Toﬂi ceilalﬂi vor fi
supuøi dreptæﬂii lui Dumnezeu —
Mila vine datoritæ Ispæøirii —
Numai cei care se pocæiesc cu
adeværat sunt salvaﬂi. Circa 74 î.H.
Øi acum, fiul meu, eu îmi dau
seama cæ este ceva mai mult care
îﬂi îngrijoreazæ mintea, ceva ce
tu nu poﬂi înﬂelege — care este
în legæturæ cu a dreptatea lui
Dumnezeu în pedepsirea celui
pæcætos; cæci tu încerci sæ presupui cæ nu este drept ca pæcætosul
sæ fie consemnat la o stare de
nefericire.
2 Acum iatæ, fiul meu, îﬂi voi

gs Carnal.
d gs Milostiv,
Ef. 2:12.
milostenie, milæ.
gs Cinstit, cinste.
42 1a 2 Ne. 26:7;
Ioan 7:24; D&L 11:12.
Mosia 15:26–27.
D&L 6:13; 58:27–28.
gs Dreptate.
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explica acest lucru. Cæci iatæ,
dupæ ce Domnul Dumnezeu i-a
a
trimis pe primii noøtri pærinﬂi
afaræ din grædina b Edenului ca
sæ cultive pæmântul din care ei
au fost luaﬂi — da, El l-a alungat
pe om øi a aøezat la capætul de
ræsærit al grædinii c Edenului
heruvimi øi o sabie învæpæiatæ
care se învârtea în toate pærﬂile,
ca sæ apere d pomul vieﬂii —
3 Acum, noi vedem cæ omul
devenise la fel ca Dumnezeu,
cunoscând binele øi ræul; øi de
teamæ ca el sæ nu-øi întindæ
mâna øi sæ ia, de asemenea, din
pomul vieﬂii øi sæ mænânce øi sæ
træiascæ pentru veønicie, Domnul Dumnezeu a aøezat heruvimi øi sabia învæpæiatæ pentru
ca el sæ nu guste din fruct —
4 Øi astfel noi vedem cæ a existat un timp dat omului ca sæ se
pocæiascæ, da, un timp de a încercare, un timp în care sæ se
pocæiascæ øi sæ-L slujeascæ pe
Dumnezeu.
5 Cæci iatæ, dacæ Adam øi-ar fi
întins mâna imediat øi ar fi gustat din pomul vieﬂii, el ar fi træit
pentru veønicie, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, neavând
nici un loc pentru pocæinﬂæ; da,
øi, de asemenea, cuvântul lui
Dumnezeu ar fi fost deøert, iar
marele plan al salværii ar fi fost
împiedicat.
6 Dar iatæ, i-a fost dat omului
2 a Gen. 3:23–24;
Moise 4:28–31.
b gs Eden.
c gs Heruvim.
d Gen. 2:9.
4 a Alma 34:32–33.
6 a gs Moarte fizicæ.
b Mosia 16:3–5.

sæ a moaræ—de aceea, aøa cum ei
au fost alungaﬂi de la pomul
vieﬂii, ei trebuie sæ fie alungaﬂi
de pe faﬂa pæmântului — iar
omul a decæzut pentru totdeauna, da, el a devenit om b decæzut.
7 Øi acum, tu vezi prin aceasta
cæ primii noøtri pærinﬂi au fost
a
alungaﬂi atât vremelnic, cât øi
spiritual din prezenﬂa Domnului; øi astfel noi vedem cæ ei au
devenit oameni, care sæ urmeze
propria lor b voinﬂæ.
8 Acum iatæ, nu a fost potrivit
ca omul sæ fie salvat de la aceastæ moarte vremelnicæ, cæci
aceasta ar distruge marele a plan
al fericirii.
9 De aceea, întrucât sufletul
nu poate sæ moaræ niciodatæ,
iar a cæderea a adus asupra întregii omeniri atât o moarte
spiritualæ, cât øi una vremelnicæ, ceea ce înseamnæ cæ ei
au fost alungaﬂi din prezenﬂa
Domnului, a fost potrivit ca
omenirea sæ fie salvatæ de la
aceastæ moarte spiritualæ.
10 De aceea, cum ei deveniseræ
a
carnali, senzuali øi diabolici
prin b firea lor, aceastæ stare de
c
încercare a devenit pentru ei o
stare ca sæ se pregæteascæ; aceasta a devenit o stare de pregætire.
11 Øi acum adu-ﬂi aminte, fiul
meu, cæ, dacæ nu ar fi fost planul mântuirii (dacæ îl dai pe
acesta deoparte), atunci, imediat

gs Cæderea lui
Adam øi a Evei.
7 a 2 Ne. 2:5; 9:6;
Hel. 14:16.
gs Moarte spiritualæ.
b gs Libertatea de a
alege.
8 a Alma 34:9;

Moise 6:62.
9 a gs Cæderea lui Adam
øi a Evei.
10a gs Carnal.
b gs Omul firesc.
c gs Muritor, viaﬂæ
muritoare.
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dupæ ce ei ar muri, sufletele lor
ar fi a nenorocite, fiind alungate
din prezenﬂa Domnului.
12 Øi acum, nu exista nici un
mijloc pentru salvarea oamenilor din aceastæ stare de decædere pe care omul a adus-o asupra
sa însuøi din cauza neascultærii
sale proprii;
13 De aceea, potrivit dreptæﬂii,
a
planul mântuirii nu putea sæ
fie împlinit decât cu condiﬂia ca
omul sæ se b pocæiascæ în aceastæ stare de încercare, da, aceastæ stare de pregætire; cæci, dacæ
aceste condiﬂii nu sunt împlinite, atunci mila nu ar putea sæ se
înfæptuiascæ decât dacæ ar distruge lucrarea dreptæﬂii. Acum,
lucrarea dreptæﬂii nu ar putea
sæ fie distrusæ; dacæ ar fi aøa,
atunci Dumnezeu c nu ar mai fi
Dumnezeu.
14 Øi astfel, noi vedem cæ toatæ
omenirea a fost a decæzutæ; øi ei
au fost prinøi în strânsoarea
b
dreptæﬂii; da, a dreptæﬂii lui
Dumnezeu care i-a consemnat
pe ei pentru veønicie sæ fie
alungaﬂi din prezenﬂa Sa.
15 Øi acum, planul milei nu ar
putea sæ fie adus la îndeplinire
decât dacæ o ispæøire ar fi fost
facutæ; de aceea, Dumnezeu Însuøi a ispæøeøte pentru pæcatele
lumii pentru ca sæ înfæptuiascæ
planul b milei, ca sæ satisfacæ
cerinﬂele c dreptæﬂii, pentru ca
11a 2 Ne. 9:7–9.
13a gs Planul mântuirii.
b gs Pocæinﬂæ,
(a) se pocæi.
c 2 Ne. 2:13–14.
14a Alma 22:13–14.
b 2 Ne. 2:5.
15a 2 Ne. 9:7–10;

Dumnezeu sæ fie un Dumnezeu
d
perfect, drept øi, de asemenea,
milos.
16 Acum, pocæinﬂa nu poate
veni la oameni decât dacæ ar fi
fost o pedeapsæ care, de asemenea, era a veønicæ, tot aøa cum
viaﬂa sufletului trebuia sæ fie,
stabilitæ în opoziﬂie cu planul
fericirii, care a fost tot atât de
veønic ca øi viaﬂa sufletului.
17 Acum, cum ar putea un om
sæ se pocæiascæ dacæ el nu a pæcætuieøte? Cum ar putea el pæcætui
dacæ nu ar fi nici o b lege? Cum
ar putea fi o lege dacæ nu ar fi o
pedeapsæ?
18 Acum, a fost o pedeapsæ
stabilitæ øi o lege dreaptæ datæ,
care i-a adus omului remuøcæri
de a conøtiinﬂæ.
19 Acum, dacæ nu ar fi fost
nici o lege datæ—dacæ un om ar
a
ucide, el ar trebui sæ moaræ —
i-ar fi lui teamæ cæ ar muri dacæ
ar ucide?
20 Øi, de asemenea, dacæ nu ar
fi fost nici o lege datæ împotriva pæcatului, atunci oamenilor
nu le-ar fi fricæ sæ pæcætuiascæ.
21 Øi dacæ nu ar fi fost a nici o
lege datæ, dacæ oamenii ar pæcætui, ce-ar putea sæ facæ dreptatea,
sau mila, cæci acestea nu ar avea
nici un drept asupra fæpturii?
22 Dar este o lege datæ øi o
pedeapsæ este stabilitæ øi o
a
pocæinﬂæ este acordatæ; care

Mosia 16:7–8.
gs Ispæøire,
(a) ispæøi.
b gs Milostiv,
milostenie, milæ.
c gs Dreptate.
d 3 Ne. 12:48.
16a D&L 19:10–12.

17a
b
18a
19a
21a

gs Pæcat.
Rom. 4:15.
gs Conøtiinﬂæ.
gs (a) Omorî.
2 Ne. 9:25–26;
Mosia 3:11.
22a gs Pocæinﬂæ,
(a) se pocæi.
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pocæinﬂæ este cerutæ de milæ;
altfel, dreptatea îøi cere drepturile asupra fæpturii øi executæ
legea, iar legea aplicæ pedeapsa;
dacæ nu ar fi aøa, atunci lucrærile dreptæﬂii ar fi distruse, iar
Dumnezeu ar înceta sæ fie
Dumnezeu.
23 Dar Dumnezeu nu înceteazæ sæ fie Dumnezeu, iar a mila
îøi cere drepturile asupra celui
pocæit, iar mila vine datoritæ
b
ispæøirii; iar ispæøirea înfæptuieøte c învierea morﬂilor; iar învierea morﬂilor îi aduce d înapoi
pe oameni în prezenﬂa lui
Dumnezeu; øi astfel, ei sunt
aduøi înapoi în prezenﬂa Lui
pentru ca sæ fie e judecaﬂi dupæ
faptele lor, în acord cu legea
dreptæﬂii.
24 Cæci iatæ, dreptatea îøi
exercitæ toate cerinﬂele sale øi,
de asemenea, mila îøi cere
drepturile asupra a tot ceea ce
este al sæu; øi astfel, nimeni în
afaræ de cel cu adeværat plin de
pocæinﬂa, nu este salvat.
25 Ce? Presupuneﬂi voi cæ mila
poate sæ jefuiascæ a dreptatea?
Eu væ zic vouæ: Nu; nici o iotæ.
Dacæ ar fi aøa, atunci Dumnezeu ar înceta sæ fie Dumnezeu.
26 Øi astfel, Dumnezeu înfæptuieøte a scopurile Sale mari øi
veønice, care au fost pregætite
încæ b de la crearea lumii. Øi
23a gs Milostiv,
milostenie, milæ.
b gs Ispæøire,
(a) ispæøi.
c 2 Ne. 2:8; 9:4;
Alma 7:12; 11:41–45;
12:24–25;
Hel. 14:15–18;
Morm. 9:13.

astfel se înfæptuieøte Salvarea
øi mântuirea oamenilor, precum
øi distrugerea øi nenorocirea lor.
27 De aceea, o, fiul meu, a oricine va vrea sæ vinæ, poate sæ vinæ
øi sæ guste liber din apele vieﬂii;
øi oricine nu va vrea sæ vinæ,
acela nu este forﬂat sæ vinæ;
dar în ultima zi, lui i se va b da
potrivit c faptelor sale.
28 Dacæ a dorit sæ facæ a ræu øi
nu s-a pocæit în zilele sale, iatæ,
ræu i se va face lui, în acord cu
restaurarea lui Dumnezeu.
29 Øi acum, fiul meu, doresc ca
tu sæ nu mai laøi aceste lucruri
sæ te tulbure, ci sæ laøi numai
pæcatele tale sæ te tulbure, cu
acea tulburare care te va coborî
pe tine cætre pocæinﬂæ.
30 O, fiul meu, doresc ca tu sæ
nu mai tægæduieøti dreptatea
lui Dumnezeu. Nu te apuca sæ
te scuzi pe tine însuﬂi nici câtuøi
de puﬂin din cauza pæcatelor
tale, tægæduind dreptatea lui
Dumnezeu; ci lasæ dreptatea
lui Dumnezeu øi mila Lui øi
suferinﬂele Lui îndelungate sæ
aibæ control asupra inimii tale;
øi lasæ-le pe acestea sæ te coboare
pe tine cu a umilinﬂæ la pæmânt.
31 Øi acum, o, fiul meu, tu
eøti chemat de Dumnezeu ca
sæ predici cuvântul cætre
acest popor. Øi acum, fiul meu,
du-te în drumul tæu, vesteøte

d Alma 40:21–24.
e gs Judecatæ, ultima.
25a gs Dreptate.
26a 2 Ne. 2:14–30;
Moise 1:39.
b Alma 13:3;
3 Ne. 1:14.
27a Alma 5:34;
Hel. 14:30.

b
c
28a
30a

gs Libertatea de
a alege.
Alma 41:15.
Isa. 59:18;
Apoc. 20:12.
Alma 41:2–5.
gs Umil, umilinﬂæ.
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cuvântul cu adevær øi sobrietate pentru ca tu sæ poﬂi aduce
suflete la pocæinﬂæ, pentru ca
marele plan al milei sæ poatæ
sæ-øi cearæ drepturile asupra
lor. Øi fie ca Dumnezeu sæ-ﬂi
dea ﬂie dupæ cuvintele mele.
Amin.
CAPITOLUL 43
Alma øi fiii lui predicæ cuvântul—
zoramiﬂii øi alﬂi disidenﬂi nefiﬂi devin lamaniﬂi — lamaniﬂii se ridicæ
într-un ræzboi împotriva nefiﬂilor—Moroni îi înarmeazæ pe nefiﬂi
cu armuri de apærare — Domnul îi
dezvæluie lui Alma strategia lamaniﬂilor—Nefiﬂii îøi apæræ casele,
libertæﬂile, familiile øi religia —
Armatele lui Moroni øi Lehi îi înconjoaræ pe lamaniﬂi. Circa 74 î.H.
Øi acum, s-a întâmplat cæ fiii lui
Alma s-au dus printre oameni
ca sæ le vesteascæ cuvântul. Øi
Alma, de asemenea, el însuøi nu
s-a putut odihni øi s-a dus øi el.
2 Acum, noi nu trebuie sæ mai
spunem nimic despre predicile
lor, decât cæ ei au predicat
cuvântul øi adeværul, în acord
cu spiritul profeﬂiei øi al revelaﬂiei; øi ei au predicat potrivit
ordinului a sfânt al lui Dumnezeu, prin care au fost chemaﬂi.
3 Øi acum mæ reîntorc la o relatare a ræzboaielor dintre nefiﬂi
øi lamaniﬂi, în cel de al optsprezecelea an al domniei judecætorilor.
4 Cæci iatæ, s-a întâmplat cæ
a
zoramiﬂii au devenit lamaniﬂi;
43 2a gs Preoﬂia lui
Melhisedec.

de aceea, la începutul celui de-al
optsprezecelea an, poporul nefiﬂilor a væzut cæ lamaniﬂii nævæleau peste ei; de aceea, au fæcut
pregætiri de ræzboi; da, øi-au
adunat laolaltæ oøtirile în ﬂara
lui Ierøon.
5 Øi s-a întâmplat cæ lamaniﬂii
au venit cu miile; øi ei au venit
în ﬂara lui Antionum, care este
ﬂara zoramiﬂilor; øi un om cu
numele de Zerahemna era conducætorul lor.
6 Øi acum, întrucât amaleciﬂii
erau într-o stare mai rea øi mai
criminalæ decât lamaniﬂii, în ei
øi prin ei, de aceea Zerahemna a
numit cæpitani-øefi peste lamaniﬂi, iar ei erau cu toﬂii amaleciﬂi
øi zoramiﬂi.
7 Acum, el a fæcut aceasta pentru ca sæ poatæ sæ pæstreze ura
lor împotriva nefiﬂilor, pentru
ca ei sæ poatæ sæ-i aducæ pe
aceøtia în subjugare pentru îndeplinirea planurilor sale.
8 Cæci iatæ, planurile lui erau
ca sæ-i aﬂâﬂe pe lamaniﬂi la mânie
împotriva nefiﬂilor; el a fæcut
aceasta pentru ca sæ-øi asume
putere mare asupra lor, øi pentru ca sæ câøtige putere asupra
nefiﬂilor, aducându-i pe ei în
sclavie.
9 Øi acum, planul nefiﬂilor era
sæ-øi întreﬂinæ pæmânturile øi
casele lor, a nevestele øi copiii
lor pentru ca ei sæ-i apere pe
aceøtia de mâinile duømanilor
lor; øi, de asemenea, pentru ca
ei sæ-øi pæstreze drepturile øi
privilegiile, da, øi b libertatea
lor, pentru ca ei sæ-L preaslæ-

4 a Alma 35:2–14; 52:33.
9 a Alma 44:5; 46:12.

b gs Liber, libertate.
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reascæ pe Dumnezeu dupæ dorinﬂele lor.
10 Cæci ei øtiau cæ dacæ ar
cædea în mâinile lamaniﬂilor,
atunci pe oricine care ar a preaslævi pe Dumnezeu în b spirit øi
în adevær, pe Dumnezeul cel
Adeværat øi Viu, pe acela lamaniﬂii l-ar distruge.
11 Da, øi ei, de asemenea,
cunoøteau ura nemærginitæ a
lamaniﬂilor împotriva a fraﬂilor
lor, care erau poporul anti-nefilehiﬂilor, care erau numiﬂi poporul lui Amon — øi ei nu voiau
sæ punæ mâna pe arme, da, ei
fæcuseræ un legæmânt øi nu voiau sæ-l încalce — de aceea, dacæ
ar fi cæzut în mâinile lamaniﬂilor, atunci ei ar fi fost distruøi.
12 Iar nefiﬂii nu sufereau ca ei
sæ fie distruøi; de aceea, le-au
dat lor pæmânturi ca sæ le moøteneascæ.
13 Iar poporul lui Amon le-a
dat nefiﬂilor o mare parte din
bunurile lor pentru ca ei sæ-øi
întreﬂinæ oøtirile; øi astfel, nefiﬂii
erau nevoiﬂi sæ reziste singuri
împotriva lamaniﬂilor, care erau
un amestec între Laman øi Lemuel øi fiii lui Ismael, precum
øi toﬂi aceia care au descins din
nefiﬂi, care erau amaleciﬂi øi
zoramiﬂi øi a urmaøii preoﬂilor
lui Noe.
14 Acum, acei urmaøi erau
atât de numeroøi, aproape cât
øi nefiﬂii; øi astfel, nefiﬂii au fost
nevoiﬂi sæ se lupte cu fraﬂii
lor, chiar pânæ la værsare de
sânge.
15 Øi s-a întâmplat cæ în timp ce
10a gs Preaslævire.
b Ioan 4:23–24.

oøtirile lamaniﬂilor se adunaseræ
laolaltæ în ﬂara lui Antionum,
iatæ, oøtirile nefiﬂilor erau pregætite sæ-i întâlneascæ în ﬂara lui
Ierøon.
16 Acum, conducætorul nefiﬂilor, sau omul care fusese numit
sæ fie cæpitan-øef peste nefiﬂi —
acum, cæpitanul-øef a luat comanda tuturor oøtirilor nefiﬂilor—iar numele lui era Moroni;
17 Øi Moroni a luat întreaga
comandæ, precum øi conducerea
ræzboaielor lor. Øi el avea numai
douæzeci øi cinci de ani atunci
când a fost numit cæpitan-øef
peste oøtirile nefiﬂilor.
18 Øi s-a întâmplat cæ el i-a întâlnit pe lamaniﬂi la graniﬂele
Ierøonului øi oamenii lui erau
înarmaﬂi cu sæbii øi cu paloøe øi
cu tot felul de arme de ræzboi.
19 Øi când oøtirile lamaniﬂilor
au væzut cæ oamenii lui Nefi
sau ai acelui Moroni îi pregætiseræ pe oamenii lor cu platoøe
øi cu scuturi, da, øi, de asemenea, cu coifuri care sæ le apere
capul øi, de asemenea, erau îmbræcaﬂi cu haine groase —
20 Acum, oøtirea lui Zerahemna nu era pregætitæ cu nici un
fel de lucruri din acestea; ei
aveau numai sæbiile øi paloøele
lor, arcurile øi sægeﬂile lor, pietrele øi praøtiile lor; øi ei erau
a
goi, în afaræ de o piele care le
era înfæøuratæ în jurul coapselor;
da, toﬂi erau goi, în afaræ de
zoramiﬂi øi de amaleciﬂi;
21 Dar ei nu erau înarmaﬂi cu
platoøe sau cu scuturi — de aceea, erau nespus de înfricoøaﬂi

11a Alma 24:1–3, 5, 20;
25:1, 13; 27:2, 21–26.

13a Alma 25:4.
20a Enos 1:20.
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de oøtirile nefiﬂilor din cauza
armurilor lor, færæ a mai ﬂine
seama de faptul cæ numærul lor
era cu mult mai mare decât al
nefiﬂilor.
22 Iatæ, acum s-a întâmplat cæ
ei nu au îndræznit sæ vinæ împotriva nefiﬂilor la graniﬂele
Ierøonului; de aceea, au plecat
din ﬂara lui Antionum în pustiu
øi au cælætorit ocolind prin pustiu, departe, pe lângæ izvorul
râului Sidon pentru ca sæ poatæ
veni în ﬂara lui Manti øi sæ punæ
stæpânire pe ﬂaræ; cæci ei nu au
presupus cæ oøtirile lui Moroni
ar putea sæ øtie unde se duseseræ.
23 Dar s-a întâmplat cæ scurt
timp dupæ ce plecaseræ în pustiu, Moroni a trimis spioni în
pustiu ca sæ observe taberele
lor; iar Moroni, de asemenea,
cunoscând profeﬂiile lui Alma,
a trimis pe anumiﬂi oameni la
el, dorind ca acesta sæ-L întrebe
pe Domnul a dacæ oøtirile nefiﬂilor trebuia sæ se ducæ sæ se
apere împotriva lamaniﬂilor.
24 Øi s-a întâmplat cæ a venit
asupra lui Alma cuvântul
Domnului, iar Alma i-a informat pe mesagerii lui Moroni cæ
oøtirile lamaniﬂilor mærøæluiau
de jur-împrejur în pustiu ca sæ
treacæ în ﬂara lui Manti, ca sæ
înceapæ un atac asupra pærﬂii
celei mai slabe a poporului. Iar
mesagerii aceia s-au dus øi i-au
dat mesajul lui Moroni.
25 Acum Moroni, læsând o
parte din oøtirea sa în ﬂara Ierøonului, de teamæ cæ, în vreun
fel, o parte a lamaniﬂilor ar veni
23a Alma 48:16.

în acea ﬂaræ øi ar pune stæpânire
pe oraø, a luat partea ræmasæ a
oøtirii sale øi a trecut mærøæluind în ﬂara lui Manti.
26 Øi el a fæcut ca toﬂi oamenii
din acea parte a ﬂærii sæ se adune
laolaltæ ca sæ se lupte împotriva
lamaniﬂilor, ca sæ-øi a apere pæmânturile øi ﬂara lor, drepturile
øi libertæﬂile lor; de aceea, ei
au fost pregætiﬂi pentru timpul
când lamaniﬂii trebuia sæ vinæ.
27 Øi s-a întâmplat cæ Moroni a
fæcut ca oøtirea sa sæ fie ascunsæ
în valea care era lângæ malul
râului Sidon, care era la apus
de râul Sidon din pustiu.
28 Iar Moroni a aøezat spioni
de jur-împrejur pentru ca sæ
poatæ afla când va veni tabæra
lamaniﬂilor.
29 Øi acum, cum Moroni øtia
intenﬂia lamaniﬂilor, cæ era int e n ﬂ i a l o r s æ-i d i s t r u g æ p e
fraﬂii lor sau sæ-i supunæ pe ei øi
sæ-i aducæ în sclavie pentru ca
ei sæ poatæ întemeia o împæræﬂie
pentru ei înøiøi peste întreaga
ﬂaræ;
30 Øi, de asemenea, cunoscând
cæ singura dorinﬂæ a nefiﬂilor
era sæ-øi apere pæmânturile
lor øi a libertatea lor øi Biserica
lor, el a considerat cæ nu era
nici un pæcat ca el sæ-i apere
printr-un øiretlic; de aceea, a
aflat prin spionii sæi pe ce drum
urmau lamaniﬂii sæ apuce.
31 De aceea, øi-a împærﬂit oøtirea øi a adus o parte din ea în
vale øi a ascuns-o la ræsæritul øi
la partea de miazæzi a dealului
Ripla;

26a D&L 134:11.

30a Alma 46:12, 35.
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32 Iar partea ræmasæ a ascuns-o
la apusul væii, la apus de râul
Sidon øi în jos, pânæ la graniﬂele
ﬂærii lui Manti.
33 Øi astfel, aøezându-øi oøtirea
dupæ dorinﬂa sa, a fost pregætit
sæ-i întâlneascæ pe ei.
34 Øi s-a întâmplat cæ lamaniﬂii
au venit din partea de miazænoapte a dealului unde o parte
din oøtirea lui Moroni era
ascunsæ.
35 Øi când lamaniﬂii au trecut
dealul Ripla øi au venit în vale
øi au început sæ treacæ râul
Sidon, oøtirea care era ascunsæ
în partea de miazæzi a dealului,
era condusæ de un om al cærui
nume era a Lehi; øi el a condus
oøtirea sa øi i-a încercuit pe
lamaniﬂi la ræsærit, în spatele lor.
36 Øi s-a întâmplat cæ lamaniﬂii,
când i-au væzut pe nefiﬂi venind
peste ei din spatele lor, s-au întors øi au început sæ se lupte cu
oøtirea lui Lehi.
37 Øi lucrarea morﬂii a început
în amândouæ taberele, dar a fost
mai grozavæ în partea lamaniﬂilor, cæci a goliciunea lor era expusæ la loviturile grele ale nefiﬂilor
cu sæbiile lor øi cu paloøele lor
care aduceau moarte aproape
la fiecare lovituræ.
38 În timp ce de cealaltæ parte
câte un om dintre nefiﬂi cædea
din când în când din cauza sæbiilor lor øi din cauza pierderii
de sânge, ei fiind apæraﬂi în
pærﬂile cele mai vitale ale trupului sau, pærﬂile cele mai vitale ale trupului fiind apærate de
loviturile lamaniﬂilor de cætre
35a Alma 49:16.
37a Alma 3:5.

a

platoøele lor øi de scuturile lor
øi de coifurile lor; øi astfel, nefiﬂii au înfæptuit lucrarea morﬂii
printre lamaniﬂi.
39 Øi s-a întâmplat cæ lamaniﬂii
s-au înfricoøat din cauza marii
distrugeri dintre ei chiar pânæ
când au început sæ fugæ cætre
râul Sidon.
40 Øi au fost urmæriﬂi de cætre
Lehi øi de oamenii lui; øi au fost
mânaﬂi de cætre Lehi în apele
Sidonului øi au trecut apele
Sidonului. Iar Lehi øi-a pæstrat
oøtirile pe malul râului Sidon,
ca sæ nu-l treacæ.
41 Øi s-a întâmplat cæ Moroni
øi oøtirea lui i-au întâlnit pe
lamaniﬂi în vale, de partea cealaltæ a râului Sidon øi au început
sæ nævæleascæ asupra lor øi sæ-i
ucidæ.
42 Iar lamaniﬂii au fugit iaræøi
din faﬂa lor, cætre ﬂara lui
Manti; øi iaræøi au fost întâlniﬂi
de oøtirile lui Moroni.
43 Acum, de data aceasta, lamaniﬂii s-au luptat foarte mult;
da, niciodatæ nu se væzuse ca
lamaniﬂii sæ se lupte cu atât de
nespus de mare tærie øi curaj,
nu, nici mæcar la început.
44 Øi ei au fost inspiraﬂi de
a
zoramiﬂi øi amaleciﬂi, care erau
cæpitanii-øefi ai lor øi conducætorii lor, precum øi de Zerahemna, care era cæpitanul lor
øef sau conducætorul lor øef øi
comandantul lor; da, ei s-au
luptat ca balaurii øi mulﬂi dintre
nefiﬂi au fost uciøi de mâinile
lor, da, cæci ei au rupt în douæ
multe dintre coifurile lor øi au

38a Alma 44:8–9.
44a Alma 43:6.
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stræpuns multe dintre platoøele
lor øi au retezat multe dintre
braﬂele lor; øi astfel lamaniﬂii
s-au luptat cu o mânie sælbaticæ.
45 Cu toate acestea, nefiﬂii
erau inspiraﬂi de o cauzæ mai
bunæ, cæci ei nu se a luptau pentru monarhie sau pentru putere,
ci se luptau pentru casele lor øi
b
libertæﬂile lor, nevestele lor øi
copiii lor pentru i toﬂi ai lor, da,
pentru riturile lor de închinæciune øi pentru Biserica lor.
46 Øi au fæcut ceea ce credeau
cæ era a datoria lor pe care ei
o aveau faﬂæ de Dumnezeul lor;
cæci Domnul le spusese lor øi
stræmoøilor lor cæ: b În mæsura în
care voi nu sunteﬂi vinovaﬂi de
c
prima ofensæ øi nici de a doua,
voi nu veﬂi suferi sæ fiﬂi uciøi de
mâna duømanilor voøtri.
47 Øi iaræøi, Domnul a spus cæ:
Voi va trebui sæ væ a apæraﬂi familiile chiar pânæ la værsare de
sânge. De aceea, din aceastæ
cauzæ se luptau nefiﬂii cu lamaniﬂii pentru ca sæ se apere pe ei
înøiøi øi familiile lor øi pæmânturile lor, ﬂara lor øi drepturile
lor øi religia lor.
48 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când oamenii lui Moroni au væzut sælbæticia øi mânia lamaniﬂilor, erau cât pe ce sæ se facæ mici
øi sæ fugæ de ei. Dar Moroni,
simﬂind intenﬂia lor, a trimis øi
a inspirat inimile lor cu aceste
gânduri—da, gândul la pæmânturile lor, la libertatea lor, da,
la libertatea lor din sclavie.
45a
b
46a
b

Alma 44:5.
gs Liber, libertate.
gs Datorie.
Alma 48:14;

49 Øi s-a întâmplat cæ ei s-au
întors asupra lamaniﬂilor øi
L-au a implorat într-un singur
glas pe Domnul, Dumnezeul
lor pentru libertatea øi pentru
eliberarea lor din sclavie.
50 Øi ei au început sæ se ridice
împotriva lamaniﬂilor cu putere;
øi în aceeaøi oræ în care ei Îl imploraseræ pe Domnul pentru eliberarea lor, lamaniﬂii au început
sæ fugæ din faﬂa lor; øi au fugit
chiar pânæ la apele Sidonului.
51 Acum, lamaniﬂii erau mai
numeroøi, da, mai mult decât
dublu faﬂæ de numærul nefiﬂilor; cu toate acestea, ei au fost
goniﬂi atât de mult, încât s-au
adunat într-o singuræ ceatæ în
vale, la malul râului Sidon.
52 De aceea, oøtirile lui Moroni
i-au încercuit pe ei, da, chiar de
amândouæ pærﬂile râului, cæci
iatæ, la ræsærit erau oamenii lui
Lehi.
53 De aceea, atunci când Zerahemna i-a væzut pe oamenii lui
Lehi la ræsærit de râul Sidon, øi
oøtirile lui Moroni la apus de
râul Sidon, øi cæ ei erau înconjuraﬂi de cætre nefiﬂi, atunci
au fost loviﬂi de spaimæ.
54 Acum Moroni, când a væzut spaima lor, le-a poruncit
oamenilor sæi sæ se opreascæ
din værsarea sângelui lor.
CAPITOLUL 44
Moroni le dæ ordin lamaniﬂilor sæ
facæ un legæmânt de pace sau sæ fie

D&L 98:33–36.
c 3 Ne. 3:21;
D&L 98:23–24.
47a D&L 134:11.

49a Ex. 2:23–25;
Mosia 29:20.
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distruøi—Zerahemna refuzæ oferta
øi lupta reîncepe — Armatele lui
Moroni îi înving pe lamaniﬂi. Circa
74–73 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ s-au oprit øi
s-au retras câﬂiva paøi de ei. Iar
Moroni a spus cætre Zerahemna:
Iatæ, Zerahemna, cæ noi a nu
dorim sæ fim oameni sângeroøi.
Voi øtiﬂi cæ sunteﬂi în mâinile
noastre, dar totuøi noi nu
dorim sæ væ ucidem.
2 Iatæ, noi nu am ieøit la luptæ
împotriva voastræ ca sæ værsæm
sângele vostru pentru putere;
øi nici nu dorim sæ aducem
pe vreunul sub jugul sclaviei.
Dar chiar acesta este motivul
pentru care voi aﬂi venit împotriva noastræ; da, øi voi sunteﬂi
mânioøi pe noi din cauza religiei
noastre.
3 Dar acum, voi vedeﬂi cæ
Domnul este cu noi; øi vedeﬂi cæ
El v-a dat pe voi în mâinile
noastre. Øi acum, aø dori ca voi
sæ înﬂelegeﬂi cæ aceasta ne-a fost
fæcutæ nouæ datoritæ religiei
noastre øi a credinﬂei noastre în
Hristos. Øi acum, vedeﬂi cæ nu
puteﬂi distruge aceastæ credinﬂæ
a noastræ.
4 Acum, voi vedeﬂi cæ aceasta
este adeværata credinﬂæ în Dumnezeu; da, vedeﬂi cæ Dumnezeu
ne va sprijini øi ne va apæra
øi ne va conserva pe noi atât
timp cât suntem credincioøi
Lui øi credinﬂei noastre øi religiei noastre; øi niciodatæ nu
va permite Domnul ca noi sæ
fim distruøi, decât dacæ am
44 1a Alma 43:45.

cædea în pæcat øi ne-am tægædui
credinﬂa.
5 Øi acum, Zerahemna, îﬂi poruncesc ﬂie, în numele Acelui
Dumnezeu Atotputernic care
ne-a întærit braﬂele pentru ca
noi sæ putem sæ câøtigæm putere
asupra voastræ, prin credinﬂa
noastræ, prin religia noastræ
øi prin a ritualuri noastre de
preaslævire øi prin Biserica
noastræ øi prin sprijinul cel
sfânt pe care noi îl datoræm
nevestelor noastre øi copiilor
noøtri, prin acea b libertate care
ne leagæ pe noi de pæmânturile
noastre øi de ﬂara noastræ; da,
øi, de asemenea, prin pæstrarea
cuvântului sfânt al lui Dumnezeu cæruia noi îi datoræm toatæ
fericirea noastræ; øi prin tot
ceea ce ne este nouæ cel mai
drag —
6 Da, øi aceasta nu este totul;
eu îﬂi poruncesc ﬂie prin toate
dorinﬂele pe care voi le aveﬂi
pentru viaﬂæ, ca voi sæ depuneﬂi în mâinile noastre armele
voastre de ræzboi, iar noi nu
vom cæuta sângele vostru, ci væ
vom cruﬂa vieﬂile, dacæ væ veﬂi
duce în drumul vostru øi nu
veﬂi mai veni cu ræzboi împotriva noastræ.
7 Øi acum, dacæ nu faceﬂi
aceasta, iatæ, voi sunteﬂi în
mâinile noastre, iar eu le voi
porunci oamenilor mei sæ cadæ
asupra voastræ øi sæ aplice trupurilor voastre loviturile morﬂii pentru ca voi sæ dispæreﬂi;
øi atunci vom vedea noi cine
va avea putere asupra acestui

5 a gs Rânduieli.

b gs Liber, libertate.
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popor; da, vom vedea cine va fi
adus în sclavie.
8 Øi acum s-a întâmplat cæ
atunci când Zerahemna a auzit
aceste spuse, el a înaintat øi a
depus sabia sa øi paloøul sæu øi
arcul sæu în mâinile lui Moroni
øi i-a spus: Iatæ, aici sunt armele
noastre de ræzboi; noi vi le vom
da vouæ, dar nu vom permite sæ
facem un a juræmânt cætre voi pe
care noi øtim cæ-l vom cælca, la
fel ca øi copiii noøtri; dar luaﬂine armele de ræzboi øi læsaﬂi-ne
sæ plecæm în pustiu; altfel, noi
ne vom pæstra sæbiile øi atunci
noi vom pieri sau vom birui.
9 Iatæ, noi nu suntem din credinﬂa voastræ; noi nu credem cæ
Dumnezeu ne-a dat în mâinile
voastre; ci credem cæ viclenia
voastræ este aceea care v-a
scæpat de sæbiile noastre. Iatæ,
a
platoøele voastre øi scuturile
voastre sunt acelea care v-au
scæpat.
10 Øi acum, când Zerahemna
a terminat de vorbit aceste
cuvinte, Moroni i-a dat înapoi
sabia øi armele de ræzboi, pe care le primise de la Zerahemna,
zicând: Iatæ, noi vom termina
conflictul.
1 1 A c u m , e u n u-m i a d u c
aminte cuvintele pe care le-am
vorbit, de aceea, aøa cum Domnul træieøte, voi nu trebuie sæ
plecaﬂi, decât dacæ plecaﬂi cu
un juræmânt cæ nu væ veﬂi reîntoarce iaræøi împotriva noastræ
în ræzboi. Acum, cum voi sunteﬂi în mâinile noastre, noi vom
værsa sângele vostru pe pæmânt
8 a gs Juræmânt.
9 a Alma 43:38.

sau voi væ veﬂi supune condiﬂiilor pe care le-am propus.
12 Øi acum, când Moroni a
spus aceste cuvinte, Zerahemna
øi-a pæstrat sabia; øi el a fost
mânios pe Moroni; øi s-a repezit înainte ca sæ-l poatæ ucide
pe Moroni; dar cum øi-a ridicat
sabia, iatæ, unul dintre soldaﬂii
lui Moroni a lovit-o øi a dat-o
de pæmânt, încât aceasta s-a
rupt la mâner; øi, de asemenea,
l-a lovit pe Zerahemna încât i-a
luat pielea de pe cap øi aceasta
a cæzut la pæmânt. Iar Zerahemna s-a retras din faﬂa lor în
mijlocul soldaﬂilor sæi.
13 Øi s-a întâmplat cæ soldatul
care stætea aproape, care îi luase
lui Zerahemna pielea de pe cap,
a apucat de pær pielea capului
de pe jos øi a pus-o în vârful
sabiei sale øi a întins-o cætre ei,
zicându-le cu un glas puternic:
14 Aøa cum aceastæ piele a
capului a cæzut la pæmânt, care
este pielea capului øefului vostru, tot aøa veﬂi cædea voi la
pæmânt dacæ nu væ veﬂi lepæda
armele de ræzboi øi nu veﬂi
pleca cu un legæmânt de pace.
15 Acum, au fost mulﬂi care,
atunci când au auzit aceste cuvinte øi au væzut pielea capului
din sabie, au fost izbiﬂi de fricæ;
øi mulﬂi au înaintat øi øi-au
aruncat jos armele de ræzboi
la picioarele lui Moroni øi au
încheiat un a legæmânt de pace.
Øi toﬂi care au încheiat legæmântul au fost læsaﬂi sæ plece în
pustiu.
16 Acum, s-a întâmplat cæ

15a 1 Ne. 4:37;
Alma 50:36.
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Zerahemna a fost nemaipomenit
de mânios øi i-a aﬂâﬂat la mânie
pe cei ræmaøi dintre soldaﬂii sæi
ca sæ se lupte øi mai cu putere
împotriva nefiﬂilor.
17 Øi acum, Moroni a fost
mânios din cauza încæpæﬂânærii
lamaniﬂilor; de aceea, el le-a
poruncit oamenilor sæi sæ nævæleascæ asupra lor øi sæ-i ucidæ.
Øi s-a întâmplat cæ ei au început
sæ-i ucidæ pe aceøtia; da, iar
lamaniﬂii s-au luptat cu sæbiile
lor øi cu puterea lor.
18 Dar iatæ, pielea lor goalæ øi
capul lor neacoperit erau expuse
sæbiilor ascuﬂite ale nefiﬂilor;
da, iatæ ei au fost stræpunøi øi
loviﬂi, da, øi au cæzut nemaipomenit de repede înaintea sæbiilor nefiﬂilor; øi au început sæ fie
doborâﬂi aøa cum soldatul lui
Moroni profeﬂise.
19 Acum Zerahemna, când a
væzut cæ erau cu toﬂii cât pe ce
sæ fie distruøi, l-a implorat cu
putere pe Moroni, fægæduind
cæ va face un legæmânt cu ei, la
fel ca øi oamenii sæi, dacæ ei vor
cruﬂa vieﬂile celor ræmaøi øi cæ
a
niciodatæ nu vor mai veni iaræøi
la ræzboi împotriva lor.
20 Øi s-a întâmplat cæ Moroni a
fæcut ca lucrarea morﬂii sæ înceteze printre oameni. Øi a luat
armele de ræzboi de la lamaniﬂi;
øi dupæ ce ei au intrat într-un
a
legæmânt de pace cu el, au fost
læsaﬂi sæ plece în pustiu.
21 Acum, numærul morﬂilor
lor nu a fost numærat din cauza
mærimii numærului lor; da, numærul morﬂilor lor era nespus
19a Alma 47:6.

de mare, atât de partea nefiﬂilor
cât øi de partea lamaniﬂilor.
22 Øi s-a întâmplat cæ ei i-au
aruncat pe morﬂii lor în apele
Sidonului øi aceøtia au fost
duøi øi sunt îngropaﬂi în adâncurile mærii.
23 Øi oøtirile nefiﬂilor, sau ale
lui Moroni, s-au reîntors øi au
venit la casele lor øi la pæmânturile lor.
24 Øi astfel s-a terminat cel de
al optsprezecelea an al domniei
judecætorilor peste poporul lui
Nefi. Øi astfel s-a încheiat cronica lui Alma, care a fost scrisæ pe
plæcile lui Nefi.
Relatarea poporului lui Nefi øi
a ræzboaielor øi conflictelor lui
în zilele lui Helaman, potrivit
scrierilor lui Helaman, pe care
el a pæstrat-o în zilele sale.
Cuprinde capitolele 45 pânæ
la 62, inclusiv.

CAPITOLUL 45
Helaman crede în cuvintele lui
Alma — Alma profeﬂeøte despre
distrugerea nefiﬂilor — El binecuvânteazæ øi blestemæ ﬂara — Se
presupune cæ Alma a fost luat de
cætre Spirit, la fel ca øi Moise —
Conflictul din Bisericæ creøte.
Circa 73 î.H.
Iatæ, acum s-a întâmplat cæ
oamenii lui Nefi erau nespus
de bucuroøi pentru cæ Domnul îi eliberase iaræøi din mâinile duømanilor lor; de aceea,
au dat mulﬂumiri Domnului,

20a Alma 62:16–17.
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Dumnezeului lor; da, øi au
a
postit mult øi s-au rugat mult
øi L-au preamærit pe Dumnezeu
cu o bucurie nespus de mare.
2 Øi s-a întâmplat în cel de al
nouæsprezecelea an al domniei
judecætorilor peste poporul lui
Nefi, cæ Alma a venit la fiul
sæu, Helaman, øi i-a spus: Crezi
tu în cuvintele pe care ﬂi le-am
vorbit despre acele a cronici
care au fost pæstrate?
3 Iar Helaman i-a spus: Da,
cred.
4 Iar Alma a spus iaræøi: Crezi
tu în Isus Hristos care va veni?
5 Iar el a spus: Da, cred în toate
cuvintele pe care le-ai græit.
6 Iar Alma i-a spus iaræøi: Vei
a
pæstra tu poruncile mele?
7 Iar el a zis: Da, eu voi pæstra
poruncile tale cu toatæ inima.
8 Apoi Alma i-a spus: Binecuvântat eøti tu; iar Domnul te va
face pe tine sæ a prosperi în
aceastæ ﬂaræ.
9 Dar iatæ, am ceva sæ-ﬂi a profeﬂesc ﬂie; dar ceea ce îﬂi voi
profeﬂi, tu sæ nu faci cunoscut;
da, ceea ce eu îﬂi profeﬂesc ﬂie
nu va fi fæcut cunoscut chiar
pânæ când profeﬂia nu este
împlinitæ; de aceea, scrie cuvintele pe care le voi spune.
10 Øi acestea sunt cuvintele:
Iatæ, eu simt cæ acest popor
anume, nefiﬂii, potrivit spiritului revelaﬂiei care este în mine,
a
patru sute de ani dupæ ce Isus
45 1a gs (a) Posti, post.
2 a Alma 37:1–5; 50:38.
6 a gs Poruncile lui
Dumnezeu;
Supunere, supus,
(a) se supune.
8 a 1 Ne. 4:14;

Hristos Se va aræta pe Sine cætre
ei, vor rætæci în b necredinﬂæ.
11 Da, øi apoi ei vor vedea ræzboaie øi molime, da, foame øi
værsare de sânge, chiar pânæ
când poporul lui Nefi va a dispærea —
12 Da, øi aceasta pentru cæ ei
vor rætæci în necredinﬂæ øi vor
cædea în lucrærile întunericului
øi ale a imoralitæﬂii, precum øi în
tot felul de nedreptæﬂi; da, îﬂi
zic ﬂie cæ, pentru cæ ei vor pæcætui împotriva unei lumini øi a
unei cunoaøteri atât de mari,
da, îﬂi zic ﬂie cæ, din ziua aceea,
a patra generaﬂie încæ nu va
muri cu totul înainte ca aceastæ
mare nedreptate sæ vinæ.
13 Øi atunci când ziua aceea
mare va veni, iatæ, foarte curând
va veni timpul când aceia care
sunt acum sau seminﬂia acelora
care sunt acum numæraﬂi printre poporul lui Nefi, a nu vor
mai fi numæraﬂi printre poporul
lui Nefi.
14 Dar oricine care va ræmâne
øi nu va fi distrus în acea zi mare
øi înfricoøætoare va fi a numærat
printre lamaniﬂi øi va deveni
asemænætor acestora, toﬂi, în
afaræ de câﬂiva care vor fi numiﬂi ucenicii Domnului; iar pe
aceøtia îi vor urmæri lamaniﬂii,
chiar b pânæ când vor dispærea.
Øi acum, din cauza nedreptæﬂii,
aceastæ profeﬂie va fi împlinitæ.
15 Øi acum s-a întâmplat cæ

Alma 48:15–16, 25.
9 a gs Profeﬂie,
(a) profeﬂi.
10a 1 Ne. 12:10–15;
Hel. 13:9;
Morm. 8:6–7.
b gs Apostazie;

Necredinﬂæ.
11a Iarom 1:10;
Morm. 8:2–3, 6–7.
12a gs Poftæ.
13a Hel. 3:16.
14a Moro. 9:24.
b Moro. 1:1–3.

Alma 45:16–24
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dupæ ce Alma a spus aceste
lucruri cætre Helaman, l-a binecuvântat pe acesta, precum øi
pe ceilalﬂi fii ai sæi; øi, de asemenea, a binecuvântat pæmântul
de dragul celor a drepﬂi.
16 Øi a spus: Aøa spune Domnul Dumnezeu— a Blestematæ va
fi ﬂara, da, aceastæ ﬂaræ, pentru
fiecare naﬂiune, neam, limbæ øi
popor, pentru distrugere, care
pæcætuiesc, atunci când sunt
copﬂi cu totul; øi aøa cum am
spus, aøa va fi; cæci acesta este
blestemul øi b binecuvântarea lui
Dumnezeu asupra ﬂærii, cæci
Domnul nu poate privi pæcatul
nici cu c cea mai micæ îngæduinﬂæ.
17 Øi acum, când Alma a spus
aceste cuvinte, el a binecuvântat
a
Biserica, da, pe toﬂi aceia care
vor sta neclintiﬂi în credinﬂæ de
la acel timp încolo.
18 Øi atunci când Alma a fæcut
aceasta, a plecat din ﬂara lui
Zarahemla ca øi cum s-ar fi dus
în ﬂara lui Melec. Øi s-a întâmplat
cæ nu s-a mai auzit nimic despre
el; cât despre moartea sau îngroparea lui, noi nu øtim nimic.
19 Iatæ, aceasta øtim noi, anume
cæ el a fost un om drept; øi vorba
a mers departe în Bisericæ cum
cæ a fost luat de cætre Spirit sau
a
îngropat de mâna Domnului,
chiar la fel ca øi Moise. Dar iatæ,
scripturile spun cæ Domnul l-a
luat pe Moise la El; øi noi presupunem cæ El, de asemenea,
l-a primit pe Alma, în spirit, la
15a Alma 46:10; 62:40.
16a 2 Ne. 1:7;
Alma 37:31;
Eter 2:8–12.
b D&L 130:21.

El; de aceea, din aceastæ cauzæ,
noi nu øtim nimic despre moartea øi îngroparea lui.
20 Øi acum, s-a întâmplat la
începutul celui de al nouæsprezecelea an al domniei judecætorilor peste poporul lui Nefi, cæ
Helaman s-a dus prin popor ca
sæ declare cuvântul cætre ei.
21 Cæci iatæ, din cauza ræzboaielor lor cu lamaniﬂii øi a numeroaselor conflicte øi tulburæri
mici care au existat printre oameni a devenit potrivit sæ fie
vestit a cuvântul lui Dumnezeu
printre ei, da, øi ca o regulæ sæ
fie stabilitæ în Bisericæ.
22 De aceea, Helaman øi fraﬂii
lui au pornit iaræøi ca sæ întemeieze Biserica în toatæ ﬂara,
da, în fiecare oraø din toatæ ﬂara
care era stæpânitæ de cætre poporul lui Nefi. Øi s-a întâmplat
cæ ei au numit preoﬂi øi învæﬂætori în toatæ ﬂara, peste toate
bisericile.
23 Øi acum s-a întâmplat cæ
dupæ ce Helaman øi fraﬂii
lui au numit preoﬂi øi învæﬂætori peste biserici, un a conflict
a început printre ei, iar ei nu
au vrut sæ dea ascultare cuvintelor lui Helaman øi ale fraﬂilor
lui;
24 Ci ei s-au fæcut mândri,
fiind înælﬂaﬂi în inimile lor, din
cauza a bogæﬂiilor lor nespus de
mari; de aceea, au devenit bogaﬂi în ochii lor b înøiøi øi nu au
vrut sæ dea ascultare cuvintelor

c D&L 1:31.
17a gs Biserica lui
Isus Hristos.
19a gs Fiinﬂe schimbate.
21a Alma 31:5.

23a 3 Ne. 11:28–29.
24a gs Bogæﬂii.
b gs Mândrie.
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lor, anume sæ pæøeascæ drepﬂi
în faﬂa lui Dumnezeu.
CAPITOLUL 46
Amalichia conspiræ ca sæ fie rege—
Moroni înalﬂæ un drapel al libertæﬂii — El reuneøte poporul ca sæ-øi
apere religia lor—Credincioøii adeværaﬂi sunt numiﬂi creøtini — O
ræmæøiﬂæ a lui Iosif va fi pæstratæ—
Amalichia øi disidenﬂii fug în ﬂara
lui Nefi — Cei care nu vor sprijini
cauza libertæﬂii sunt omorâﬂi. Circa
73–72 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ toﬂi care nu
au vrut sæ asculte de cuvintele
lui Helaman øi ale fraﬂilor lui
erau adunaﬂi laolaltæ împotriva
fraﬂilor lor.
2 Øi acum iatæ, ei au fost nespus de mânioøi într-atât, încât
erau hotærâﬂi sæ-i ucidæ.
3 Acum, conducætorul acelora
care erau mânioøi împotriva
fraﬂilor lor era un om mare
øi puternic; iar numele lui era
Amalichia.
4 Øi Amalichia era dornic sæ se
facæ rege; iar acei oameni care
erau mânioøi erau, de asemenea,
dornici ca el sæ fie regele lor; øi
ei erau partea mai mare a judecætorilor a inferiori din ﬂaræ, iar
ei erau în cæutare de putere.
5 Øi ei fuseseræ conduøi de linguøirile lui Amalichia sæ creadæ cæ, dacæ îl vor sprijini øi îl
vor înscæuna ca rege al lor,
atunci îi va face guvernatori
asupra poporului.
46 4a Mosia 29:11, 28–29.
7 a Alma 44:19–20.

6 Astfel erau duøi în rætæcire
de cætre Amalichia în conflicte,
færæ sæ ﬂinæ seama de predicile
lui Helaman øi ale fraﬂilor lui,
da, færæ sæ ﬂinæ seama de grija
lor nespus de mare pentru
Bisericæ, fiindcæ erau mari
preoﬂi în Bisericæ.
7 Øi erau mulﬂi în Bisericæ
care credeau în cuvintele linguøitoare ale lui Amalichia, de
aceea, s-au despærﬂit pânæ øi
de Bisericæ; øi astfel, treburile
poporului lui Nefi erau deosebit de nesigure øi de periculoase,
în ciuda a victoriei lor mari pe
care o avuseseræ asupra lamaniﬂilor øi în ciuda bucuriilor
mari pe care le avuseseræ datoritæ eliberærii lor de cætre mâna
Domnului.
8 Astfel, vedem noi cât de
a
repede copiii oamenilor Îl uitæ
pe Domnul, Dumnezeul lor, da,
cât de repede fac nedreptæﬂi
øi sunt conduøi în pierzanie de
cætre cel ræu.
9 Da, øi noi, de asemenea, vedem marea a ticæloøie pe care un
om ticælos o poate face sæ se întâmple printre copiii oamenilor.
10 Da, noi vedem cæ Amalichia,
pentru cæ era un om cu caracter
viclean øi un om cu multe vorbe
linguøitoare, a dus la pierzanie
inimile multor oameni ca sæ facæ
ticæloøii; da, øi sæ caute sæ distrugæ Biserica lui Dumnezeu øi
sæ distrugæ temelia a libertæﬂii
pe care Dumnezeu le-a dat-o
lor sau binecuvântarea pe care
Dumnezeu o trimisese pe faﬂa

8 a Hel. 12:2, 4–5.
9 a Mosia 29:17–18.

10a 2 Ne. 1:7;
Mosia 29:32.

Alma 46:11–21
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pæmântului de dragul celor
b
drepﬂi.
11 Øi acum s-a întâmplat cæ
atunci când Moroni, care era
a
comandantul-øef al oøtirilor nefiﬂilor, a auzit de aceste conflicte,
el a fost mânios pe Amalichia.
12 Øi s-a întâmplat cæ øi-a sfâøiat veømântul sæu; øi a luat o
bucatæ din el øi a scris pe ea —
a
În memoria Dumnezeului nostru, a religiei øi libertæﬂii noastre
øi a pæcii noastre, a nevestelor
noastre øi a copiilor noøtri — øi
a prins-o la capætul unui par.
13 Øi øi-a pus pe cap coiful øi
platoøa øi scuturile sale; øi s-a
încins cu armura sa în jurul
coapselor; øi a luat parul care
avea la capæt veømântul lui
sfâøiat (øi l-a numit pe acesta
drapelul libertæﬂii) øi s-a plecat
pânæ la pæmânt øi s-a rugat cu
putere la Dumnezeul sæu pentru ca binecuvântærile libertæﬂii
sæ fie asupra fraﬂilor sæi atât
timp cât un grup de creøtini va
ræmâne sæ stæpâneascæ ﬂara —
14 Cæci astfel erau numiﬂi toﬂi
credincioøii adeværaﬂi ai lui
Hristos, care aparﬂineau de Biserica lui Dumnezeu, de cætre cei
care nu aparﬂineau de Bisericæ.
15 Iar aceia care aparﬂineau de
Bisericæ erau credincioøi; da,
toﬂi aceia care erau credincioøi
adeværaﬂi în Hristos au luat
asupra lor, cu bucurie, a numele
lui Hristos sau b creøtini, dupæ
cum erau numiﬂi, datoritæ credinﬂei lor în Hristos, care trebuia
sæ vinæ.
10b 2 Ne. 1:7.
11a Alma 43:16–17.
12a Neemia 4:14;

16 Øi de aceea, la timpul acesta,
Moroni s-a rugat ca sæ poatæ fi
favorizate cauza creøtinilor øi
libertatea ﬂærii.
17 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când el øi-a reværsat sufletul
cætre Dumnezeu, el a numit tot
ﬂinutul care era la miazæzi de
ﬂara a Pustiu, da, øi în sfârøit, tot
ﬂinutul atât la miazænoapte, cât
øi la miazæzi — O ﬂaræ aleasæ øi
ﬂara libertæﬂii.
18 Øi a zis: Cu siguranﬂæ Dumnezeu nu va îngædui ca noi, care
suntem dispreﬂuiﬂi pentru cæ ne
luæm asupra noastræ numele
lui Hristos, sæ fim cælcaﬂi în
picioare øi distruøi, dacæ nu ne
atragem aceasta asupra noastræ
prin pæcatele noastre.
19 Øi atunci când Moroni a
spus aceste cuvinte, a mers
prin popor, fluturând în aer
partea sfâøiatæ a a veømântului
sæu pentru ca toﬂi sæ vadæ inscripﬂia pe care o scrisese pe
partea sfâøiatæ øi strigând cu
un glas puternic, zicând:
20 Iatæ, oricine va pæstra acest
drapel în ﬂaræ sæ vinæ cu puterea
Domnului øi sæ intre într-un
legæmânt care sæ arate cæ ei îøi
vor pæstra drepturile lor øi religia lor, pentru ca Domnul
Dumnezeu sæ-i poatæ binecuvânta pe ei.
21 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Moroni a proclamat aceste
cuvinte, iatæ, oamenii au venit
alergând, cu armurile lor înfæøurate în jurul coapselor, sfâøiindu-øi veømintele ca un semn sau

Alma 44:5.
15a Mosia 5:7–9.
b Fapte 11:26;

1 Pet. 4:16.
17a Alma 22:30–31.
19a gs Steag.
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ca un legæmânt cum cæ nu-L vor
pæræsi pe Domnul, Dumnezeul
lor; sau, cu alte cuvinte, dacæ vor
încælca poruncile lui Dumnezeu
sau vor cædea în pæcat øi se vor
a
ruøina sæ-øi ia asupra lor numele lui Hristos, atunci Domnul
trebuia sæ-i sfâøie pe ei tot aøa
cum ei îøi sfâøiau veømintele.
22 Acum, acesta a fost legæmântul pe care l-au fæcut; øi
ei øi-au aruncat veømintele la
picioarele lui Moroni, zicând:
Facem un legæmânt cu Dumnezeul nostru, ca noi sæ fim distruøi, la fel ca øi fraﬂii noøtri
din ﬂara de la miazænoapte, dacæ
vom cædea în pæcat; da, El poate
sæ ne arunce pe noi la picioarele
duømanilor noøtri, tot aøa cum
noi ne-am aruncat veømintele
la picioarele tale, ca sæ fie cælcate
în picioare, dacæ noi vom cædea
în pæcat.
23 Moroni le-a spus: Iatæ, noi
suntem o ræmæøiﬂæ a seminﬂiei
lui Iacov; da, suntem o ræmæøiﬂæ a a seminﬂiei lui b Iosif al cærui
c
veømânt a fost sfâøiat în multe
bucæﬂi de cætre fraﬂii lui; da, øi
acum iatæ, sæ ne aducem aminte sæ ﬂinem poruncile lui Dumnezeu sau altfel, veømintele
noastre vor fi sfâøiate de cætre
fraﬂii noøtri, iar noi vom fi
aruncaﬂi în închisoare ori vânduﬂi sau uciøi.
24 Da, sæ pæstræm libertatea
noastræ ca o a ræmæøiﬂæ a lui Iosif;
da, sæ ne aducem aminte de
cuvintele lui Iacov, înainte de a
21a 1 Ne. 8:25–28;
Morm. 8:38.
23a Gen. 49:22–26;
1 Ne. 5:14–15.

muri, cæci iatæ, el a væzut cum o
parte din ræmæøiﬂa veømântului lui Iosif a fost pæstratæ øi
nu s-a descompus. Øi el a zis —
Aøa cum aceastæ b ræmæøiﬂæ din
veømântul fiului meu a fost
pæstratæ, tot aøa o ræmæøiﬂæ din
seminﬂia fiului meu va fi pæstratæ de mâna lui Dumnezeu øi
va fi luatæ pentru El, în timp ce
ræmæøiﬂa seminﬂiei lui Iosif va
pieri la fel ca ræmæøiﬂa acestui
veømânt.
25 Acum iatæ, aceasta îi dæ sufletului meu întristare; cu toate
acestea, sufletul meu are bucurie în fiul meu, datoritæ acelei
pærﬂi a seminﬂiei lui care va fi
luatæ pentru Dumnezeu.
26 Acum iatæ, acesta a fost
limbajul lui Iacov.
27 Øi acum, cine øtie dacæ ræmæøiﬂa seminﬂiei lui Iosif, care
va pieri la fel ca acest veømânt,
nu sunt aceia care s-au despærﬂit de noi? Da, øi aceøtia vom fi
chiar noi înøine, dacæ nu stæm
neclintiﬂi în credinﬂa în Hristos.
28 Øi acum s-a întâmplat cæ,
atunci când Moroni a spus
aceste cuvinte, el a mers øi, de
asemenea, a trimis în toate pærﬂile în ﬂaræ unde erau conflicte
øi i-a adunat laolaltæ pe toﬂi oamenii care erau dornici sæ-øi
pæstreze libertatea ca sæ se ridice
împotriva lui Amalichia øi a
acelora de care se despærﬂiseræ,
care erau numiﬂi amalichiaﬂi.
29 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Amalichia a væzut cæ

b gs Iosif, fiul lui
Iacov.
c Gen. 37:3, 31–36.
24a Amos 5:15;

3 Ne. 5:21–24; 10:17.
b 2 Ne. 3:5–24;
Eter 13:6–7.
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oamenii lui Moroni erau mai
numeroøi decât amalichiaﬂii —
øi, de asemenea, a væzut cæ oamenii lui aveau îndoieli despre
justeﬂea cauzei pe care øi-o asumaseræ — de aceea, temându-se
cæ nu va câøtiga în aceastæ situaﬂie, i-a luat pe aceia dintre
oamenii sæi care au vrut øi a
plecat în ﬂara lui Nefi.
30 Acum, Moroni s-a gândit cæ
nu era potrivit ca lamaniﬂii sæ
mai aibæ vreo întærire; de aceea,
s-a gândit sæ despartæ poporul
lui Amalichia sau sæ-i ia øi sæ-i
aducæ înapoi øi sæ-l omoare pe
Amalichia; da, cæci el øtia cæ
acesta i-ar fi aﬂâﬂat pe lamaniﬂi
la mânie împotriva lor øi i-ar
face pe aceøtia sæ vinæ øi sæ se
lupte împotriva lor; øi øtia cæ
Amalichia ar face în aøa fel ca
sæ-øi îndeplineascæ scopurile.
31 De aceea, Moroni a crezut
de cuviinﬂæ sæ-øi ia oøtirile pe
care le adunase laolaltæ øi sæ se
înarmeze øi sæ intre într-un legæmânt ca sæ pæstreze pacea —
øi s-a întâmplat cæ øi-a luat
oøtirea øi a ieøit cu corturile
sale în pustiu pentru ca sæ
închidæ drumul lui Amalichia
prin pustiu.
32 Øi s-a întâmplat cæ a fæcut
precum erau dorinﬂele sale; øi a
mers în pustiu øi a oprit oøtirile
lui Amalichia.
33 Øi s-a întâmplat cæ Amalichia a fugit cu un numær mic
dintre oamenii sæi, iar cei ræmaøi au fost predaﬂi în mâinile
lui Moroni øi au fost luaﬂi înapoi în ﬂara lui Zarahemla.
34a Alma 43:16.

38a Alma 46:6.

34 Acum, Moroni, fiind un om
care fusese a numit de cætre judecætorii-øefi øi de cætre glasul
poporului, avea puterea, în
acord cu voinﬂa lui în ceea ce
priveøte oøtirile nefiﬂilor, sæ întemeieze øi sæ exercite autoritate
asupra lor.
35 Øi s-a întâmplat cæ el a fæcut
sæ fie omorât oricare dintre
amalichiaﬂi care nu a vrut sæ intre într-un legæmânt sæ sprijine
cauza libertæﬂii pentru ca sæ
menﬂinæ un guvern liber. Øi numai puﬂini au fost aceia care au
tægæduit legæmântul libertæﬂii.
36 Øi s-a întâmplat, de asemenea, cæ el a fæcut ca drapelul
libertæﬂii sæ fie ridicat pe fiecare
turn care era în ﬂara ce era
stæpânitæ de nefiﬂi; øi astfel,
Moroni a plantat drapelul libertæﬂii printre nefiﬂi.
37 Øi ei au început iaræøi sæ
aibæ pace în ﬂaræ; øi astfel au
menﬂinut pacea în ﬂaræ pânæ
aproape de sfârøitul celui de-al
nouæsprezecelea an al domniei
judecætorilor.
38 Iar Helaman øi a marii preoﬂi,
de asemenea, au menﬂinut ordine în Bisericæ; da, chiar timp
de patru ani au avut multæ pace
øi bucurie în Bisericæ.
39 Øi s-a întâmplat cæ mulﬂi au
murit, a crezând cu fermitate cæ
sufletele lor erau mântuite de
cætre Domnul Isus Hristos;
astfel, ei au plecat de pe lume
bucurându-se.
40 Øi au fost unii care au murit
de boli cu febræ mare, care în
unele anotimpuri erau foarte
39a Moro. 7:3, 41.
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frecvente în ﬂaræ — dar nu chiar
atât de mulﬂi cu febræ, datoritæ
calitæﬂilor excelente ale multor
a
ierburi øi rædæcini pe care
Dumnezeu le pregætise ca sæ
îndepærteze motivele de boalæ
la care oamenii erau expuøi din
cauza naturii climatului —
41 Dar mulﬂi au murit de vârstæ
înaintatæ; iar aceia care au murit în credinﬂa lui Hristos sunt
a
fericiﬂi în El, aøa cum trebuie
sæ presupunem.
CAPITOLUL 47
Amalichia foloseøte trædare, ucidere
øi intrigæ pentru a deveni rege al
lamaniﬂilor—Disidenﬂii nefiﬂi sunt
mult mai ticæloøi øi mai fioroøi
decât lamaniﬂii. Circa 72 î.H.
Acum ne vom reîntoarce în cronica noastræ la Amalichia øi la
cei care a fugiseræ cu el în pustiu; cæci, iatæ, i-a luat pe cei care
au mers cu el øi s-a dus sus în
b
ﬂara lui Nefi, printre lamaniﬂi,
øi i-a aﬂâﬂat pe lamaniﬂi la mânie
împotriva poporului lui Nefi
într-atât, încât regele lamaniﬂilor
a trimis o veste prin toatæ ﬂara,
printre toﬂi oamenii, cæ trebuia
sæ se adune iaræøi laolaltæ ca
sæ se ducæ la luptæ împotriva
nefiﬂilor.
2 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când vestea a fost adusæ printre
ei, ei s-au înfricoøat foarte mult;
da, le-a fost fricæ sæ nu-l supere
pe rege; øi, de asemenea, s-au
temut sæ se ducæ la luptæ împotriva nefiﬂilor, de fricæ sæ nu-øi
40a D&L 89:10.
41a Apoc. 14:13.

piardæ vieﬂile. Øi s-a întâmplat
cæ ei sau cea mai mare parte a
lor nu au vrut sæ se supunæ
poruncilor regelui.
3 Øi acum s-a întâmplat cæ
regele a fost mânios din cauza
nesupunerii lor; de aceea, i-a dat
lui Amalichia comanda acelei
pærﬂi din oøtirea sa care se
supunea poruncilor sale øi i-a
poruncit sæ meargæ øi sæ-i sileascæ pe ei sæ punæ mâna pe arme.
4 Acum iatæ, aceasta era chiar
dorinﬂa lui Amalichia; cæci el
fiind un om foarte subtil în a
face ræu, a fæcut un plan în sinea
lui ca sæ-l detroneze pe regele
lamaniﬂilor.
5 Øi acum, el primise comanda
acelor pærﬂi ale lamaniﬂilor care
erau în favoarea regelui; øi a
cæutat sæ câøtige favoarea acelora care nu erau supuøi; de
aceea, s-a dus la locul care era
numit a Onida, cæci acolo fugiseræ toﬂi lamaniﬂii; cæci ei au
descoperit oøtirea venind øi,
crezând cæ venea ca sæ-i distrugæ pe ei, au fugit la Onida, la
locul armelor.
6 Øi numiseræ pe un om sæ fie
rege øi conducætor peste ei,
având fixatæ în mintea lor o hotærâre determinatæ ca sæ nu se
supunæ sæ meargæ împotriva
nefiﬂilor.
7 Øi s-a întâmplat cæ s-au adunat cu toﬂii laolaltæ pe vârful
muntelui care se numea Antipa,
pentru a se pregæti de luptæ.
8 Acum, nu era intenﬂia lui
Amalichia sæ se batæ cu ei, dupæ
poruncile regelui; ci iatæ, inten-

47 1a Alma 46:33.
b 2 Ne. 5:5–8;

Omni 1:12–13.
5 a Alma 32:4.

Alma 47:9–20
ﬂia lui era sæ câøtige favoare de
la oøtirile lamaniﬂilor pentru ca
sæ se aøeze el însuøi în fruntea
lor øi sæ-l detroneze pe rege øi
sæ punæ stæpânire pe împæræﬂie.
9 Øi iatæ, s-a întâmplat cæ a fæcut ca oøtirea sa sæ-øi instaleze
corturile în valea care era lângæ
muntele Antipa.
10 Øi s-a întâmplat cæ, atunci
când a venit noaptea, a trimis
o delegaﬂie secretæ la muntele
Antipa, dorind ca cel care-i
conducea pe aceia care erau pe
munte, al cærui nume era Lehonti, sæ vinæ jos la poalele muntelui, cæci voia sæ-i vorbeascæ.
11 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Lehonti a primit mesajul,
nu a îndræznit sæ meargæ jos la
poalele muntelui. Øi s-a întâmplat cæ Amalichia a trimis iaræøi,
pentru a doua oaræ, dorind ca el
sæ vinæ jos. Øi s-a întâmplat cæ
Lehonti nu a vrut; iar el a trimis
iaræøi, pentru a treia oaræ.
12 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Amalichia a aflat cæ nu-l
putea face pe Lehonti sæ vinæ
jos de pe munte, s-a dus el sus
pe munte, aproape de tabæra
lui Lehonti; øi iaræøi, pentru a
patra oaræ, a trimis mesajul sæu
cætre Lehonti dorind ca acesta
sæ vinæ jos øi sæ-øi aducæ gærzile
cu el.
13 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Lehonti a venit jos cu gærzile sale la Amalichia, atunci
Amalichia a dorit de la el ca
acesta sæ vinæ jos cu oøtirile sale
în timpul nopﬂii øi sæ-i înconjoare pe oamenii aceia, în taberele
16a Alma 47:3.
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lor, asupra cærora regele îi dæduse lui comanda, øi cæ el i-ar da
pe aceøtia pe mâna lui Lehonti,
dacæ l-ar face pe el (pe Amalichia) al doilea conducætor peste
întreaga oøtire.
14 Øi s-a întâmplat cæ Lehonti
a venit jos cu oamenii sæi øi i-a
înconjurat pe oamenii lui Amalichia aøa încât, înainte ca aceøtia
sæ se fi sculat în zorii zilei, au
fost înconjuraﬂi de oøtirile lui
Lehonti.
15 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când au væzut cæ erau înconjuraﬂi, s-au rugat de Amalichia
ca sæ le dea voie sæ se predea
fraﬂilor lor pentru ca sæ nu fie
distruøi. Acum, acesta era exact
lucrul pe care Amalichia îl
dorea.
16 Øi s-a întâmplat cæ i-a predat pe oamenii sæi, a contrar poruncilor regelui. Acum, acesta
era lucrul pe care øi l-a dorit
Amalichia ca sæ poatæ sæ-øi
înfæptuiascæ planurile sale ca
sæ-l detroneze pe rege.
17 Acum, era un obicei printre
lamaniﬂi cæ, dacæ era omorât conducætorul lor øef, sæ-l numeascæ
pe cel de-al doilea conducætor
ca sæ fie conducætorul lor øef.
18 Øi s-a întâmplat cæ Amalichia a fæcut ca unul dintre slujitorii sæi sæ-i dea otravæ lui
Lehonti, încetul cu încetul, pânæ
când el a murit.
19 Acum, când Lehonti a fost
mort, lamaniﬂii l-au numit pe
Amalichia sæ fie conducætorul
lor øi øeful comandant al lor.
20 Øi s-a întâmplat cæ Amali-
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chia a mærøæluit cu oøtirile
sale (cæci a câøtigat ceea ce
dorise) pânæ în ﬂara lui Nefi, în
oraøul lui Nefi, care era oraøul
principal.
21 Iar regele a ieøit afaræ ca
sæ-l întâmpine cu gærzile sale,
cæci a presupus cæ Amalichia
a împlinit comenzile sale øi cæ
Amalichia a adunat laolaltæ o
oøtire atât de mare ca sæ meargæ
sæ se lupte împotriva nefiﬂilor.
22 Dar iatæ, cum regele venea
afaræ ca sæ-l întâlneascæ pe el,
Amalichia a fæcut ca slujitorii
lui sæ înainteze øi sæ-l întâlneascæ pe rege. Øi ei au mers øi s-au
prosternat în faﬂa regelui ca øi
cum ar fi vrut sæ-i arate respect
datoritæ mæreﬂiei lui.
23 Øi s-a întâmplat cæ regele
øi-a întins mâna ca ei sæ se
ridice, aøa cum era obiceiul lamaniﬂilor, ca un semn de pace,
obicei pe care ei îl luaseræ de
la nefiﬂi.
24 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când l-a ridicat pe primul de la
pæmânt, iatæ, el l-a înjunghiat
pe rege în inimæ; øi el a cæzut la
pæmânt.
25 Acum, slujitorii regelui au
fugit; iar slujitorii lui Amalichia
au înælﬂat un strigæt, zicând:
26 Iatæ, slujitorii regelui l-au
înjunghiat pe el în inimæ, øi el
a cæzut, iar ei au fugit; priviﬂi,
veniﬂi øi vedeﬂi.
27 Øi s-a întâmplat cæ Amalichia a poruncit oøtirilor sale sæ
mærøæluiascæ înainte øi sæ vadæ
ce i se întâmplase regelui; øi
când au ajuns la acel loc øi l-au
29a Alma 43:11–12.

gæsit pe rege zæcând în sângele
sæu, Amalichia s-a pretins a fi
mânios øi a zis: Oricine care l-a
iubit pe rege, acela sæ vinæ
înainte øi sæ-i urmæreascæ pe
slujitori pentru ca aceøtia sæ fie
uciøi.
28 Øi s-a întâmplat cæ toﬂi aceia
care l-au iubit pe rege, când au
auzit aceste cuvinte, au mers
înainte øi i-au urmærit pe slujitorii regelui.
29 Acum, când slujitorii regelui au væzut o oøtire venind în
urma lor, s-au înfricoøat iaræøi
øi au fugit în pustiu øi au trecut
în ﬂara lui Zarahemla øi s-au
unit cu a poporul lui Amon.
30 Iar oøtirea care i-a urmærit
pe ei s-a întors, fiindcæ îi urmærise pe ei în zadar; øi astfel,
Amalichia, prin înøelætoria sa,
a câøtigat inimile poporului.
31 Øi s-a întâmplat cæ a doua zi
el a intrat în oraøul Nefi cu armatele sale øi a pus stæpânire
pe oraø.
32 Øi acum s-a întâmplat cæ
regina, atunci când a auzit cæ
regele fusese ucis — cæci Amalichia trimisese o delegaﬂie la
reginæ, informând-o cæ regele
fusese ucis de cætre slujitorii
lui, cæ el i-a urmærit cu oøtirile
sale, dar cæ aceasta a fost în
zadar øi cæ ei scæpaseræ —
33 De aceea, atunci când regina a primit acest mesaj, ea a
trimis la Amalichia dorind ca el
sæ cruﬂe poporul din oraø; øi, de
asemenea, a dorit de la el ca sæ
vinæ la ea; øi, de asemenea, a
dorit de la el sæ aducæ cu el

gs Anti-nefi-lehiﬂi.
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martori ca sæ depunæ mærturie
în legæturæ cu moartea regelui.
34 Øi s-a întâmplat cæ Amalichia l-a luat pe acelaøi slujitor
care-l ucisese pe rege, precum
øi pe toﬂi aceia care erau cu el
øi s-a dus la reginæ, la locul
unde ea øedea; øi cu toﬂii au
depus mærturie cætre ea cæ regele fusese ucis de cætre proprii
sæi slujitori; øi, de asemenea, au
zis: Ei au fugit; nu este aceasta
o mærturie împotriva lor? Øi
astfel, ei au satisfæcut-o pe
reginæ în legæturæ cu moartea
regelui.
35 Øi s-a întâmplat cæ Amalichia a cæutat favoarea reginei øi
a luat-o de nevastæ; øi astfel,
prin înøelæciunea sa øi prin ajutorul slujitorilor sæi vicleni, el a
obﬂinut împæræﬂia; da, a fost recunoscut ca rege în toatæ ﬂara,
printre toﬂi oamenii care erau
de-ai lamaniﬂilor, care a constau
din lamaniﬂi øi lemueliﬂi øi ismaeliﬂi øi toﬂi cei care descindeau din nefiﬂi, din timpul
domniei lui Nefi øi pânæ la timpul prezent.
36 Acum, aceøti a disidenﬂi,
având aceeaøi educaﬂie øi aceleaøi informaﬂii ca øi nefiﬂii, da,
fiind educaﬂi în b aceeaøi cunoaøtere a Domnului, cu toate
acestea, este curios de povestit
cæ, nu mult timp dupæ conflictul
lor, ei au devenit mai împietriﬂi
øi mai c færæ pocæinﬂæ øi mai
sælbateci, mai ticæloøi øi mai
fioroøi decât lamaniﬂii — îmbætându-se în tradiﬂiile lamaniﬂilor; dând frâu liber la indolenﬂæ
35a Iacov 1:13–14.
36a gs Apostazie.

øi la tot felul de imoralitæﬂi;
da, uitând cu totul de Domnul,
Dumnezeul lor.
CAPITOLUL 48
Amalichia îi provoacæ pe lamaniﬂi
împotriva nefiﬂilor — Moroni îøi
pregæteøte poporul ca sæ apere
cauza creøtinilor — El se bucuræ
de îngæduinﬂæ øi libertate øi este
un om puternic al lui Dumnezeu.
Circa 72 î.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ imediat
dupæ ce Amalichia a cæpætat
împæræﬂia, el a început sæ instige
inimile lamaniﬂilor împotriva
poporului lui Nefi; da, el a
numit oameni sæ le vorbeascæ
lamaniﬂilor, din turnurile lor,
împotriva nefiﬂilor.
2 Øi astfel, el a instigat inimile
lor împotriva nefiﬂilor într-atât
de mult, încât, cætre sfârøitul
celui de al nouæsprezecelea an
al domniei judecætorilor, când
el îøi înfæptuise planurile sale
de pânæ acum, da, fiind fæcut
rege peste lamaniﬂi, a cæutat, de
asemenea, sæ domneascæ peste
toatæ ﬂara, da, øi peste toﬂi oamenii care erau în ﬂaræ, nefiﬂii,
precum øi lamaniﬂii.
3 De aceea, øi-a împlinit planul,
cæci a împietrit inimile lamaniﬂilor øi le-a orbit minﬂile øi i-a
aﬂâﬂat în mânie într-atât, încât
a adunat laolaltæ o ceatæ numeroasæ ca sæ se ducæ la bætælie
împotriva nefiﬂilor.
4 Cæci el era hotærât, din cauza
mærimii numærului oamenilor

b Evr. 10:26–27;
Alma 24:30.

c Ier. 8:12.
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sæi, sæ-i cucereascæ pe nefiﬂi øi
sæ-i aducæ în sclavie.
5 Øi astfel, el a numit a cæpitani-øefi ai zoramiﬂilor, aceøtia
fiind cei mai buni cunoscætori
ai puterii nefiﬂilor øi ai locurilor
øi ai ascunziøurilor lor, precum
øi a pærﬂilor cele mai slabe ale
oraøelor lor; de aceea, i-a numit
pe aceøtia ca sæ fie cæpitani-øefi
peste oøtirile sale.
6 Øi s-a întâmplat cæ ei øi-au
luat tabæra øi s-au dus cætre ﬂara
lui Zarahemla, în pustiu.
7 Acum s-a întâmplat cæ în
timp ce Amalichia îøi obﬂinuse
astfel putere prin fraudæ øi
înøelætorie, Moroni, pe de altæ
parte, se ocupase cu a pregætirea
minﬂii poporului sæu pentru ca
acesta sæ fie credincios în Domnul, Dumnezeul lor.
8 Da, el se ocupase cu întærirea
oøtirilor nefiﬂilor øi cu zidirea
de forturi mici sau locuri de
refugiu; ridicând maluri de
pæmânt de jur-împrejur ca sæ
înconjoare oøtirile sale, precum
øi construind ziduri de piatræ
ca sæ-i înconjoare de jur-împrejurul oraøelor lor øi a graniﬂelor
pæmânturilor lor; da, peste tot
de jur-împrejurul ﬂærii.
9 Iar în cea mai slabæ dintre
fortificaﬂiile sale el a pus cel
mai mare numær de oameni; øi
astfel a fortificat øi a întærit ﬂara
care era stæpânitæ de cætre nefiﬂi.
10 Øi astfel se pregætea el ca sæ
a
apere libertatea lor, pæmânturile lor, nevestele lor øi copiii
48 5a Alma 43:6.
7 a Alma 49:8.
10a Alma 46:12–13.
11a gs Înﬂelegere.

lor øi pacea lor øi ca sæ poatæ
træi în Domnul, Dumnezeul lor
øi pentru ca sæ poatæ menﬂine
ceea ce duømanii lor numeau
cauza creøtinilor.
11 Iar Moroni era un om puternic øi tare; era un om cu a înﬂelegerea perfectæ; da, un om
care nu se bucura de værsare de
sânge; un om al cærui suflet
se bucura pentru libertatea øi
independenﬂa ﬂærii sale øi a
fraﬂilor sæi din subjugare øi
sclavie;
12 Da, un om a cærui inimæ
creøtea în recunoøtinﬂæ cætre
Dumnezeul sæu pentru numeroasele privilegii øi binecuvântæri pe care El le-a acordat poporului sæu; un om care lucra
nespus de mult pentru a bunæstarea øi siguranﬂa poporului sæu.
13 Da, øi era un om care era
neclintit în credinﬂa pentru
Hristos øi se legase cu a juræmânt
sæ apere poporul sæu, drepturile
sale øi ﬂara sa øi religia sa, chiar
pânæ la værsarea sângelui sæu.
14 Acum, nefiﬂii au fost instruiﬂi sæ se apere pe ei înøiøi
împotriva duømanilor lor, chiar
pânæ la værsarea sângelui dacæ
era necesar; da, øi, de asemenea, au fost educaﬂi ca a niciodatæ sæ nu aducæ o ofensæ, da,
øi niciodatæ sæ nu ridice sabia
decât împotriva unui duøman,
decât ca sæ-øi apere vieﬂile.
15 Øi aceasta era credinﬂa lor,
cum cæ, dacæ fæceau aøa, atunci
Dumnezeu va face ca ei sæ

12a gs Bunæstare.
13a Alma 46:20–22.
14a Alma 43:46–47;
3 Ne. 3:20–21;

Morm. 3:10–11;
D&L 98:16.

Alma 48:16–25
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prospere în ﬂaræ sau, cu alte cuvinte, dacæ erau credincioøi în
ﬂinerea poruncilor lui Dumnezeu, atunci El îi va face pe ei
sæ prospere în ﬂaræ; da, îi va
avertiza sæ fugæ sau sæ se pregæteascæ de ræzboi, dupæ cum
era pericolul lor;
16 Øi, de asemenea, cæ Dumnezeu le va face lor cunoscut
dacæ ei trebuia sæ se ducæ øi
sæ se apere de duømanii lor øi
fæcând astfel, Domnul îi va elibera; øi aceasta era credinﬂa lui
Moroni øi inima lui se bucura
în aceasta; a nu în værsarea de
sânge, ci fæcând bine, apærând
poporul sæu, da, ﬂinând poruncile lui Dumnezeu, da, øi rezistând nedreptæﬂii.
17 Da, adeværat, adeværat væ
spun vouæ, dacæ toﬂi oamenii
ar fi fost øi ar fi øi vor fi în viitor
la fel ca Moroni, iatæ, însæøi puterile iadului ar fi zdruncinate
pentru veønicie; da, a diavolul nu
ar avea putere niciodatæ asupra
inimilor copiilor oamenilor.
18 Iatæ, el era un om asemænætor cu Amon, fiul lui Mosia, da,
øi chiar cu ceilalﬂi fii ai lui Mosia,
da, øi, de asemenea, cu Alma
øi cu fiii lui, cæci ei toﬂi erau
oameni ai lui Dumnezeu.
19 Acum iatæ, Helaman øi fraﬂii lui nu erau mai puﬂin de
folos poporului decât Moroni;
cæci ei au predicat cuvântul lui
Dumnezeu øi au botezat pentru
pocæinﬂæ pe toﬂi oamenii care
voiau sæ asculte de cuvintele lor.
20 Øi astfel au mers ei, iar
16a Alma 55:19.
17a 1 Ne. 22:26;
3 Ne. 6:15.

oamenii se a umileau datoritæ
cuvintelor lor într-atât, încât au
fost mult b favorizaﬂi de cætre
Domnul; øi astfel, nu au avut
ræzboaie øi conflicte printre ei,
da, øi anume, timp de patru ani.
21 Dar, aøa dupæ cum am
spus, cætre sfârøitul celui de al
nouæsprezecelea an, da, în ciuda
pæcii dintre ei, au fost siliﬂi cu
forﬂa sæ intre în conflict cu
fraﬂii lor, lamaniﬂii.
22 Da, øi în sfârøit, ræzboaiele
lor cu lamaniﬂii nu s-au terminat
niciodatæ timp de mulﬂi ani, în
ciuda opoziﬂiei lor mari.
23 Acum, lor le pærea a ræu sæ
ia armele împotriva lamaniﬂilor,
pentru cæ nu se bucurau de værsarea de sânge; da, øi aceasta
nu a fost totul — lor le pærea ræu
sæ fie mijlocul prin care mulﬂi
dintre fraﬂii lor sæ fie trimiøi
din aceastæ lume într-o lume
veønicæ, nepregætiﬂi sæ-L întâlneascæ pe Dumnezeul lor.
24 Cu toate acestea, nu au putut îngædui sæ-øi piardæ vieﬂile,
ca a nevestele lor øi copiii lor sæ
fie mæcelæriﬂi de cætre cruzimea
barbaræ a acelora care odatæ fuseseræ fraﬂii lor, da, øi care se
b
despærﬂiseræ de Biserica lor øi
îi pæræsiseræ pe ei øi se duseseræ
ca sæ-i distrugæ pe ei, unindu-se
cu lamaniﬂii.
25 Da, ei nu puteau suporta
ca fraﬂii lor sæ se bucure de
sângele nefiﬂilor atât timp cât
existau unii care sæ ﬂinæ poruncile lui Dumnezeu, cæci fægæduiala Domnului era cæ, dacæ

20a gs Umil, umilinﬂæ.
b 1 Ne. 17:35.
23a D&L 42:45.

24a Alma 46:12.
b gs Apostazie.
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ﬂineau poruncile Lui, atunci ei
vor prospera în ﬂaræ.
CAPITOLUL 49
Lamaniﬂii invadatori nu sunt capabili sæ cucereascæ oraøele fortificate
ale lui Amoniha øi Noe — Amalichia Îl blestemæ pe Dumnezeu øi
juræ sæ bea sângele lui Moroni —
Helaman øi fraﬂii lui continuæ sæ
întæreascæ Biserica. Circa 72 î.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ în cea
de a unsprezecea lunæ al celui
de-al nouæsprezecelea an, în
cea de a zecea zi a lunii, oøtirile
lamaniﬂilor au fost væzute apropiindu-se de ﬂara lui Amoniha.
2 Øi iatæ, oraøul fusese reconstruit, iar Moroni îøi stabilise o
oøtire lângæ graniﬂele oraøului
ei au aruncat pæmânt de
jur-împrejur ca sæ-l apere de sægeﬂile øi de pietrele lamaniﬂilor;
cæci iatæ, ei se luptau cu pietre
øi cu sægeﬂi.
3 Iatæ, eu am spus cæ oraøul lui
a
Amoniha fusese reconstruit.
Væ spun vouæ, da, cæ a fost
reconstruit în parte; øi pentru
cæ lamaniﬂii îl distruseseræ
odatæ, din cauza nedreptæﬂii
poporului, ei au presupus cæ
acesta iaræøi ar fi o pradæ uøoaræ
pentru ei.
4 Dar iatæ cât de mare a fost
dezamægirea lor; cæci iatæ, nefiﬂii sæpaseræ un mal de pæmânt
de jur-împrejurul lui, care era
atât de înalt, încât lamaniﬂii nu
puteau sæ-øi arunce pietrele lor
øi sægeﬂile lor cætre ei cu efect øi
49 3a Alma 16:2–3, 9, 11.
8 a Alma 48:7–10.

nici nu puteau sæ nævæleascæ
asupra lor decât prin locul de
intrare.
5 Acum, la timpul acesta, cæpitanii-øefi ai lamaniﬂilor erau
foarte miraﬂi datoritæ înﬂelepciunii nefiﬂilor în pregætirea
locurilor de adæpost.
6 Acum, conducætorii lamaniﬂilor au presupus, din cauza
numærului lor mare, da, au presupus cæ ei trebuia sæ fie privilegiaﬂi sæ nævæleascæ asupra lor
aøa cum fæcuseræ pânæ atunci;
da, øi, de asemenea, se pregætiseræ cu scuturi øi cu platoøe; øi,
de asemenea, se pregætiseræ cu
veøminte de piele, da, veøminte
foarte groase ca sæ-øi acopere
goliciunea.
7 Øi fiind astfel pregætiﬂi, ei au
presupus cæ puteau uøor sæ-i
cucereascæ øi sæ-i supunæ pe
fraﬂii lor la jugul sclaviei, sæ-i
ucidæ øi sæ-i mæcelæreascæ dupæ
plæcerea lor.
8 Dar iatæ, spre mirarea lor
foarte mare, ei erau a pregætiﬂi
pentru ei într-un fel care nu
mai fusese cunoscut niciodatæ
printre copiii lui Lehi. Acum, ei
erau pregætiﬂi pentru lamaniﬂi
ca sæ se lupte dupæ felul instrucﬂiunilor lui Moroni.
9 Øi s-a întâmplat cæ lamaniﬂii
sau amalichiaﬂii erau nespus
de miraﬂi de felul pregætirii lor
pentru ræzboi.
10 Acum, dacæ regele Amalichia ar fi venit jos, afaræ din
a
ﬂara lui Nefi, în fruntea oøtirii
sale, poate cæ el i-ar fi fæcut pe
lamaniﬂi sæ-i atace pe nefiﬂi la

10a 2 Ne. 5:8; Omni 1:12;
Alma 47:1.
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oraøul lui Amoniha; cæci iatæ, lui
nu-i pæsa de sângele poporului
sæu.
11 Dar iatæ, Amalichia nu a
venit jos el însuøi ca sæ se lupte.
Øi iatæ, cæpitanii-øefi ai lui nu
au îndræznit sæ-i atace pe nefiﬂi
la oraøul lui Amoniha pentru
cæ Moroni schimbase conducerea treburilor printre nefiﬂi
într-atât, încât lamaniﬂii au fost
dezamægiﬂi în locurile lor de
refugiu øi nu au putut sæ nævæleascæ asupra lor.
12 De aceea, s-au retras în pustiu øi øi-au luat tabæra øi au
mærøæluit cætre ﬂara lui Noe,
presupunând cæ acesta era urmætorul loc, cel mai bun pentru
ei ca sæ nævæleascæ împotriva
nefiﬂilor.
13 Cæci ei nu øtiau cæ Moroni
fortificase ori zidise a forturi de
siguranﬂæ pentru fiecare oraø în
toatæ ﬂara de jur-împrejur; de
aceea, au mærøæluit înainte cætre
ﬂara lui Noe, cu o mare hotærâre;
da, cæpitanii-øefi ai lor au
înaintat øi au depus juræmânt
cum cæ vor distruge poporul
acelui oraø.
14 Dar iatæ, spre mirarea lor,
oraøul lui Noe, care pânæ atunci
fusese un loc slab, devenise
acum puternic prin mijloacele
lui Moroni, da, chiar mai puternic decât oraøul lui Amoniha.
15 Øi acum, iatæ, aceasta era
înﬂelepciune din partea lui Moroni; cæci el a presupus cæ ei ar fi
înfricoøaﬂi la oraøul lui Amoniha; øi cum oraøul lui Noe fusese
pânæ atunci cea mai slabæ parte
13a Alma 48:8.

din ﬂaræ, de aceea, ei au vrut sæ
mærøæluiascæ într-acolo ca sæ se
lupte; øi astfel, a fost în acord
cu dorinﬂele lui.
16 Øi iatæ, Moroni îl numise
pe Lehi sæ fie cæpitan-øef peste
oamenii din acel oraø; øi era
a
acelaøi Lehi care se luptase cu
lamaniﬂii în valea de la ræsæritul râului Sidon.
17 Øi acum iatæ, s-a întâmplat
cæ atunci când lamaniﬂii au
aflat cæ Lehi comanda oraøul, ei
au fost iaræøi dezamægiﬂi, cæci se
temeau nespus de mult de Lehi;
cu toate acestea, cæpitanii-øefi
ai lor juraseræ cu juræmânt sæ
atace oraøul; de aceea, ei øi-au
adus oøtirile.
18 Acum iatæ, lamaniﬂii nu au
putut sæ pætrundæ în forturile
lor de refugiu prin nici o altæ
cale decât pe la intrare, din cauza înælﬂimii malului care fusese
ridicat øi al adâncimii øanﬂului
care fusese sæpat de jur-împrejur în afara intrærii.
19 Øi astfel au fost nefiﬂii pregætiﬂi sæ-i distrugæ pe cei care
încercau sæ se caﬂere ca sæ intre
în fort pe orice altæ cale, aruncând pietre øi sægeﬂi cætre ei.
20 Astfel, ei au fost pregætiﬂi,
da, o ceatæ de oameni dintre cei
mai puternici ai lor, cu sæbiile
øi cu praøtiile lor, ca sæ-i doboare
pe toﬂi cei care ar încerca sæ vinæ
la locul lor de siguranﬂæ pe la
locul de intrare; øi astfel erau ei
pregætiﬂi sæ se apere împotriva
lamaniﬂilor.
21 Øi s-a întâmplat cæ atunci,
cæpitanii lamaniﬂilor øi-au adus

16a Alma 43:35.
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oøtirile în faﬂa locului de intrare
øi au început sæ se lupte cu nefiﬂii ca sæ intre în locul lor de
refugiu; dar iatæ, ei au fost
goniﬂi înapoi din când în când
într-atât, încât au fost mæcelæriﬂi
într-un mæcel imens.
22 Acum, când au væzut cæ nu
puteau obﬂine putere asupra
nefiﬂilor la trecætoare, au început sæ sape sub malurile de
pæmânt pentru ca sæ poatæ
obﬂine o trecere spre oøtirile lor,
pentru ca sæ poatæ avea o øansæ
egalæ ca sæ se lupte; dar iatæ, în
aceste încercæri au fost ciuruiﬂi
de pietrele øi de sægeﬂile care
erau aruncate cætre ei; øi în loc
ca ei sæ umple øanﬂurile împingând în jos malurile de pæmânt,
acestea s-au umplut cu trupurile
lor ucise øi rænite.
23 Astfel, nefiﬂii au avut toatæ
puterea asupra duømanilor lor;
øi astfel, lamaniﬂii au încercat
sæ-i distrugæ pe nefiﬂi pânæ
când toﬂi cæpitanii-øefi ai lor au
fost uciøi; da, øi mai mult de o
mie de lamaniﬂi au fost uciøi în
timp ce, pe de altæ parte, nu a
fost nici un singur suflet dintre
nefiﬂi care sæ fi fost ucis.
24 Aproape cincizeci au fost
ræniﬂi, care fuseseræ expuøi la
sægeﬂile lamaniﬂilor prin trecætoare, dar ei au fost apæraﬂi de
scuturile øi de platoøele lor øi
de coifurile lor într-atât, încât
rænile le erau la picioare, multe
fiind foarte grave.
25 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când lamaniﬂii au væzut cæ toﬂi
cæpitanii-øefi ai lor au fost
27a gs Blasfemie.
b Fapte 23:12.

uciøi, ei au fugit în pustiu. Øi
s-a întâmplat cæ s-au reîntors în
ﬂara lui Nefi ca sæ-l informeze
despre marea lor pierdere pe
regele lor, Amalichia, care era
un nefit prin naøtere.
26 Øi s-a întâmplat cæ el a fost
nespus de mânios pe poporul
sæu pentru cæ nu-øi împlinise
dorinﬂa asupra nefiﬂilor; el nu îi
subjugase pe ei la jugul sclaviei.
27 Da, a fost foarte mânios øi
L-a a blestemat pe Dumnezeu,
precum øi pe Moroni, jurând
cu un b juræmânt cæ îi va bea
sângele; øi aceasta, pentru cæ
Moroni ﬂinuse poruncile lui
Dumnezeu, pregætindu-se pentru siguranﬂa poporului sæu.
28 Øi s-a întâmplat cæ, pe de
altæ parte, poporul lui Nefi i-a
a
mulﬂumit Domnului, Dumnezeului lor datoritæ puterii Lui
færæ de egal, salvându-i pe ei
din mâinile duømanilor lor.
29 Øi astfel s-a terminat cel
de-al nouæsprezecelea an al
domniei judecætorilor asupra
poporului nefiﬂilor.
30 Da, øi a fost o pace neîntreruptæ printre ei, precum øi o
mare prosperitate în Bisericæ
datoritæ atenﬂiei øi sârguinﬂei
pe care ei le-au arætat cuvântului lui Dumnezeu, care a fost
vestit cætre ei de cætre Helaman
øi Øiblon øi Corianton øi Amon
øi fraﬂii lui, da, øi de cætre
toﬂi cei care fuseseræ rânduiﬂi
de ordinul a sfânt al lui Dumnezeu, fiind botezaﬂi spre pocæinﬂæ
øi fiind trimiøi ca sæ predice
poporului.

28a gs Recunoscætor,
recunoøtinﬂæ.

30a Alma 43:2.

Alma 50:1–11
CAPITOLUL 50
Moroni fortificæ pæmânturile nefiﬂilor — Ei construiesc multe oraøe
noi—Ræzboaie øi distrugeri li s-au
întâmplat nefiﬂilor în zilele ticæloøiei øi ale lucrurilor lor abominabile—
Morianton øi disidenﬂii lui sunt
învinøi de cætre Teancum — Nefiha moare, iar fiul lui, Pahoran,
ocupæ scaunul de judecatæ. Circa
72–67 î.H.
Øi a c u m , s-a î n t â m p l a t c æ
Moroni nu a oprit pregætirile
pentru ræzboi sau apærarea
poporului sæu împotriva lamaniﬂilor; cæci el a fæcut ca oøtirile
sale, la începutul celui de-al
douæzecilea an al domniei judecætorilor, sæ înceapæ sæ sape
movile de pæmânt de jur-împrejurul oraøelor, prin toatæ ﬂara
care era stæpânitæ de nefiﬂi.
2 Iar la vârful acestor maluri,
el a pus sæ se punæ buøteni din
lemn, da, lucræri de lemn construite de înælﬂimea unui om,
de jur-împrejurul oraøelor.
3 Øi el a fæcut ca pe aceste lucræri de lemn sæ fie un cadru
din ﬂæruøi construit pe buøteni,
de jur-împrejur; øi acestea erau
puternice øi înalte.
4 Øi el a fæcut ca turnuri sæ
fie ridicate, care dominau peste
acele lucræri de ﬂæruøi, øi el a
fæcut ca locuri de adæpost sæ
fie construite pe aceste turnuri
pentru ca pietrele øi sægeﬂile
lamaniﬂilor sæ nu-i loveascæ.
5 Øi ei erau pregætiﬂi ca sæ poatæ
sæ arunce pietre de pe vârfurile
50 10a Alma 49:18–22.
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acestora, dupæ placul øi puterea
lor, øi sæ-l ucidæ pe acela care ar
încerca sæ se apropie de zidurile
oraøului.
6 Astfel Moroni a pregætit
fortificaﬂii împotriva venirii duømanilor lor, de jur-împrejurul
fiecærui oraø din ﬂaræ.
7 Øi s-a întâmplat cæ Moroni a
fæcut ca oøtirile sale sæ meargæ
în pustiul de la ræsærit; da, øi au
mers înainte øi i-au mânat pe
toﬂi lamaniﬂii care erau la ræsærit în pustiu în pæmânturile lor
proprii, care erau la miazæzi de
ﬂara lui Zarahemla.
8 Iar ﬂara lui Nefi mergea în
linie dreaptæ de la marea de la
ræsærit la cea de la apus.
9 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Moroni i-a alungat pe toﬂi
lamaniﬂii din pustiul de la ræsærit, care era la miazænoapte
de pæmânturile stæpânirilor lor,
el a fæcut ca locuitorii din ﬂara
lui Zarahemla øi din ﬂara de
jur-împrejurul ei sæ se ducæ
în pustiul de la ræsærit, chiar
pânæ la graniﬂele de la ﬂærmul
mærii, øi sæ punæ stæpânire
pe ﬂaræ.
10 Øi el, de asemenea, a aøezat
oøtiri la miazæzi, la graniﬂele
stæpânirilor lor øi a fæcut ca
acestea sæ ridice a fortificaﬂii
pentru ca sæ poatæ apæra oøtirile øi oamenii lor de mâinile
duømanilor.
11 Øi astfel, el a retezat toate
fortificaﬂiile lamaniﬂilor din pustiul de la ræsærit, da, øi, de asemenea, de la apus, fortificând
linia dintre nefiﬂi øi lamaniﬂi,
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dintre ﬂara lui Zarahemla øi ﬂara
lui Nefi, de la marea de la ræsærit, mergând pe la izvorul râului
Sidon — nefiﬂii stæpânind toatæ
ﬂara de la miazænoapte, da,
chiar toatæ ﬂara care era la miazænoapte de ﬂara Abundenﬂei,
dupæ plæcerea lor.
12 Astfel, Moroni cu oøtirile
sale, care creøteau în fiecare zi
datoritæ asigurærii protecﬂiei pe
care le-o dædeau construcﬂiile
lui, a cæutat sæ reteze tæria øi
puterea lamaniﬂilor din afara
pæmânturilor stæpânirilor lor
pentru ca ei sæ nu aibæ nici o
putere asupra pæmânturilor
stæpânirilor lor.
13 Øi s-a întâmplat cæ nefiﬂii au
început sæ construiascæ temeliile unui oraø, iar ei au dat
numele acelui oraø Moroni; øi
acesta era lângæ marea de la
apus; øi era la miazæzi de linia
stæpânirilor lamaniﬂilor.
14 Øi ei, de asemenea, au început temeliile unui oraø între
oraøul lui Moroni øi oraøul lui
Aaron, unind graniﬂele lui Aaron
øi Moroni; øi ei au dat numele
acelui oraø, sau ﬂinut, Nefiha.
15 Øi ei, de asemenea, au început în acelaøi an sæ construiascæ
multe oraøe la miazænoapte,
unul dintre ele într-un fel deosebit, pe care l-au numit Lehi,
care era la miazænoapte, lângæ
graniﬂele de la malul mærii.
16 Øi astfel s-a terminat cel
de-al douæzecilea an.
17 Øi în aceste circumstanﬂe
prospere era poporul lui Nefi
la începutul celui de-al douæ20a D&L 1:14.

zeci øi unulea an al domniei
judecætorilor asupra poporului
lui Nefi.
18 Øi ei au prosperat nespus
de mult øi au devenit nespus de
bogaﬂi; da, øi s-au înmulﬂit øi au
devenit puternici în ﬂaræ.
19 Øi astfel, vedem noi cât de
miloase øi drepte sunt toate
faptele Domnului pentru îndeplinirea tuturor cuvintelor Lui
faﬂæ de copiii oamenilor; da,
noi putem sæ vedem cæ sunt
adeverite chiar øi la timpul
acesta, cuvintele Lui pe care El
le-a vorbit cætre Lehi, zicând:
20 Binecuvântat eøti tu øi copiii
tæi; øi ei vor fi binecuvântaﬂi; în
mæsura în care vor ﬂine poruncile Mele, ei vor prospera în
ﬂaræ. Dar aduceﬂi-væ aminte, în
mæsura în care ei nu vor ﬂine
poruncile Mele, vor fi a alungaﬂi
din prezenﬂa Domnului.
21 Øi noi vedem cæ aceste fægæduieli au fost adeverite pentru
poporul lui Nefi; cæci au fost
printre ei certuri øi conflicte, da,
crime øi jafuri, idolatrie, curvie
øi lucruri abominabile, care au
adus asupra lor ræzboaiele øi
distrugerile lor.
22 Iar cei care erau credincioøi
în ﬂinerea poruncilor Domnului
au fost eliberaﬂi întotdeauna, în
timp ce mii dintre fraﬂii lor
cei pæcætoøi au fost trimiøi în
sclavie sau sæ piaræ prin sabie
sau sæ rætæceascæ în necredinﬂæ
øi sæ se amestece cu lamaniﬂii.
23 Dar iatæ, niciodatæ nu a fost
un timp a mai fericit pentru poporul lui Nefi, din zilele lui Nefi,

23a Mosia 2:41.
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decât în zilele lui Moroni, da,
chiar la timpul acesta, în cel
de-al douæzeci øi unulea an al
domniei judecætorilor.
24 Øi s-a întâmplat cæ cel de-al
douæzeci øi doilea an al domniei
judecætorilor, de asemenea, s-a
terminat în pace; da, øi, de
asemenea, cel de-al douæzeci øi
treilea an.
25 Øi s-a întâmplat cæ la începutul celui de-al douæzeci øi
patrulea an al domniei judecætorilor, de asemenea, ar fi fost
pace printre poporul lui Nefi,
dacæ nu ar fi fost un a conflict
care a avut loc printre ei în
legæturæ cu ﬂara lui Lehi øi ﬂara
lui Morianton, care se uneau la
graniﬂele lui Lehi; amândouæ
fiind la graniﬂele de lângæ malul mærii.
26 Cæci iatæ, oamenii care
stæpâneau ﬂara lui Morianton
au cerut o parte din ﬂara lui
Lehi; de aceea, a început sæ fie
un conflict aprins între ei
într-atât, încât oamenii din
Morianton au pus mâna pe
arme împotriva fraﬂilor lor øi
au fost hotærâﬂi sæ-i ucidæ pe
ei cu sabia.
27 Dar iatæ, oamenii care
stæpâneau ﬂara lui Lehi au fugit
în tabæra lui Moroni øi au apelat la el pentru ajutor; cæci iatæ,
ei nu erau vinovaﬂi.
28 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când oamenii lui Morianton,
care erau conduøi de un om al
cærui nume era Morianton, au
aflat cæ oamenii lui Lehi fugiseræ
în tabæra lui Moroni, au fost
nespus de înfricoøaﬂi cæ oøtirea
25a gs Disputæ.

lui Moroni va nævæli asupra lor
øi-i va distruge.
29 De aceea, Morianton le-a
pus în inimæ ideea ca ei sæ fugæ
în ﬂara care era cætre miazænoapte, care era acoperitæ de
mari întinderi de ape, øi sæ
punæ stæpânire pe ﬂara care era
cætre miazænoapte.
30 Øi iatæ, ei øi-ar fi dus acest
plan la îndeplinire (ceea ce ar fi
fost motiv de multe regrete),
dar iatæ, Morianton fiind un om
cu multæ pasiune, a fost mânios
pe una dintre slujitoarele sale
øi s-a næpustit asupra ei øi a
bætut-o foarte tare.
31 Øi s-a întâmplat cæ ea a fugit
øi a venit la tabæra lui Moroni øi
i-a spus lui Moroni toate lucrurile în legæturæ cu acea problemæ øi în legæturæ cu intenﬂiile
lor de a fugi în ﬂara de la miazænoapte.
32 Acum iatæ, oamenii care
erau în ﬂara Abundenﬂei, sau
mai degrabæ în Moroni, s-au
temut cæ ei vor asculta de cuvintele lui Morianton øi se vor uni
cu poporul sæu øi în felul acesta
el va obﬂine stæpânire pe acele
pærﬂi din ﬂaræ, ceea ce ar pune
bazele unor consecinﬂe serioase
printre oamenii lui Nefi, da, care
consecinﬂe ar duce la ræsturnarea
a
libertæﬂii lor.
33 De aceea, Moroni a trimis
o oøtire, cu tabæra lor, ca sæ-i
înfrunte pe oamenii lui Morianton, ca sæ opreascæ fuga lor
în ﬂara de la miazænoapte.
34 Øi s-a întâmplat cæ ei nu
i-au înfruntat pânæ când nu au
ajuns la graniﬂele ﬂærii a Pustiu;

32a gs Liber, libertate.

34a Alma 46:17.
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iar acolo, ei i-au înfruntat lângæ
trecætoarea îngustæ care ducea
pe mare pânæ în ﬂara de la miazænoapte, da, pe mare, la apus
øi la ræsærit.
35 Øi s-a întâmplat cæ oøtirea
care fusese trimisæ de Moroni,
care era condusæ de un om al
cærui nume era Teancum, s-a
întâlnit cu oamenii lui Morianton; iar oamenii lui Morianton
erau atât de încæpæﬂânaﬂi (fiind
inspiraﬂi de ticæloøia lui øi de
cuvintele lui mægulitoare), încât
a început între ei o luptæ, în care
Teancum l-a ucis pe Morianton
øi i-a învins oøtirea øi i-a luat
prizonieri pe ei, iar apoi s-a
reîntors în tabæra lui Moroni.
Øi astfel, s-a terminat cel de-al
douæzeci øi patrulea an al domniei judecætorilor asupra poporului lui Nefi.
36 Øi astfel au fost oamenii lui
Morianton aduøi înapoi. Øi pe
baza legæmântului lor de a pæstra pacea, au fost reintegraﬂi în
ﬂara lui Morianton øi o alianﬂæ
s-a încheiat între ei øi poporul
lui Lehi; øi ei, de asemenea, au
fost reintegraﬂi în ﬂinuturile lor.
37 Øi s-a întâmplat cæ în acelaøi an în care poporul lui Nefi
reinstaurase pacea printre ei,
Nefiha, cel de-al doilea judecætor-øef a murit, dupæ ce a ocupat scaunul de judecatæ cu o
dreptate deplinæ înaintea lui
Dumnezeu.
38 Cu toate acestea, el a refuzat
ca Alma sæ punæ stæpânire pe
scrierile acelea øi pe acele lucruri
care erau considerate de cætre
Alma øi de cætre stræmoøii lui ca
fiind sfinte; de aceea, Alma le

Alma 50:35–51:1
dæduse pe acestea fiului sæu,
Helaman.
39 Iatæ, s-a întâmplat cæ fiul
lui Nefiha a fost numit ca sæ
ocupe scaunul de judecatæ în
locul tatælui sæu; da, el a fost
numit judecætor-øef øi guvernator peste popor, cu un juræmânt
øi o rânduialæ sfântæ ca sæ judece
cu dreptate øi sæ apere pacea øi
libertatea poporului øi sæ le dea
privilegiile lor sfinte de a se ruga
la Domnul, Dumnezeul lor, da,
ca sæ sprijine øi sæ apere cauza lui
Dumnezeu în toate zilele lui; øi
sæ-i aducæ pe cei pæcætoøi înaintea judecæﬂii, potrivit crimei lor.
40 Acum iatæ, numele lui a
fost Pahoran. Øi Pahoran a ocupat scaunul tatælui sæu øi a
început domnia sa la sfârøitul
celui de-al douæzeci øi patrulea
an asupra poporului lui Nefi.
CAPITOLUL 51
Regaliøtii cautæ sæ schimbe legea
øi sæ întroneze un rege — Pahoran
øi oamenii liberi sunt sprijiniﬂi
de glasul poporului — Moroni îi
forﬂeazæ pe regaliøti sæ-øi apere
ﬂara sau, dacæ nu, atunci vor fi
omorâﬂi — Amalichia øi lamaniﬂii
captureazæ multe oraøe fortificate—
Teancum respinge invazia lamaniﬂilor øi îl ucide pe Amalichia în
cortul lui. Circa 67–66 î.H.
Øi acum, s-a întâmplat la începutul celui de-al douæzeci øi
cincilea an al domniei judecætorilor asupra poporului lui
Nefi, ei aveau pacea stabilitæ între poporul lui Lehi øi poporul
lui Morianton în legæturæ cu
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pæmânturile lor øi au început
cel de al douæzeci øi cincilea an
în pace;
2 Cu toate acestea, ei nu au
menﬂinut pace deplinæ în ﬂaræ
pentru mult timp, cæci a început
sæ fie un conflict între oameni
în legæturæ cu judecætorul-øef
Pahoran; cæci iatæ, era o parte
din popor care dorea ca anumite
puncte ale legii sæ fie modificate.
3 Dar iatæ, Pahoran nu voia s-o
modifice øi nici nu a permis ca
legea sæ fie modificatæ; de aceea,
el nu a ascultat de aceia care prin
glasurile lor øi-au trimis petiﬂiile
în legæturæ cu modificarea legii.
4 De aceea, cei care doreau ca
legea sæ fie modificatæ erau
mânioøi pe el øi doreau ca el sæ
nu mai fie judecætor-øef peste
ﬂaræ; de aceea, s-a iscat o disputæ
aprinsæ despre aceastæ problemæ, dar nu pânæ la værsare de
sânge.
5 Øi s-a întâmplat cæ aceia care
doreau ca Pahoran sæ fie detronat din scaunul de judecatæ
erau numiﬂi regaliøti, pentru cæ
ei doreau ca legea sæ fie modificatæ în aøa fel ca guvernul liber
sæ fie înlæturat øi sæ se stabileascæ un rege peste ﬂaræ.
6 Iar cei care doreau ca Pahoran sæ ræmânæ judecætor-øef
peste ﬂaræ øi-au luat asupra lor
numele de oameni liberi; øi
aceasta a fost diviziunea dintre
ei, cæci oamenii liberi juraseræ
sau fæcuseræ un legæmânt ca
sæ-øi menﬂinæ drepturile øi privilegiile religiei lor printr-un
guvern liber.
51 8a gs Mândrie.

7 Øi s-a întâmplat cæ aceastæ
problemæ a conflictului lor a fost
rezolvatæ prin glasul poporului. Øi s-a întâmplat cæ glasul
poporului a venit în favoarea
oamenilor liberi øi Pahoran øi-a
pæstrat scaunul de judecatæ,
ceea ce a adus mare bucurie
printre fraﬂii lui Pahoran, precum øi printre mulﬂi dintre
oamenii libertæﬂii, care, de asemenea, i-au redus la tæcere pe
regaliøti, aøa încât ei nu îndræzneau sæ se opunæ, ci erau obligaﬂi sæ menﬂinæ cauza libertæﬂii.
8 Acum, aceia care erau în favoarea regelui erau cei næscuﬂi
într-o clasæ a superioaræ øi ei cæutau sæ fie regi; øi ei erau sprijiniﬂi
de cætre cei care cæutau putere
øi autoritate asupra poporului.
9 Dar iatæ, acesta era un timp
nepotrivit pentru ca asemenea
conflicte sæ fie printre poporul
nefiﬂilor; cæci iatæ, Amalichia
iaræøi aﬂâﬂase inimile poporului
lamaniﬂilor împotriva poporului
nefiﬂilor; øi el aduna laolaltæ
soldaﬂi din toate pærﬂile ﬂærii sale
înarmându-i øi pregætindu-i de
ræzboi cu toatæ silinﬂa; cæci el a jurase sæ bea sângele lui Moroni.
10 Dar iatæ, noi vom vedea cæ
fægæduiala pe care a fæcut-o a
fost pripitæ; cu toate acestea,
s-a pregætit el însuøi øi oøtirile
sale ca sæ vinæ sæ se lupte împotriva nefiﬂilor.
11 Acum, oøtirile lui nu erau
atât de mari cum fuseseræ pânæ
atunci, din cauza multelor mii
care fuseseræ uciøi de cætre mâna nefiﬂilor; dar, în ciuda marii

9 a Alma 49:26–27.
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lor pierderi, Amalichia adunase
laolaltæ o oøtire extrem de mare
într-atât, încât el nu s-a temut
sæ vinæ jos în ﬂara lui Zarahemla.
12 Da, chiar øi însuøi Amalichia
a venit jos, în fruntea lamaniﬂilor. Øi a fost în cel de-al douæzeci øi cincilea an al domniei
judecætorilor; øi a fost în acelaøi
timp în care ei începuseræ sæ
rezolve problemele certurilor lor
în legæturæ cu judecætorul-øef
Pahoran.
13 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când oamenii care erau numiﬂi
regaliøti au auzit cæ lamaniﬂii
veneau jos ca sæ se lupte împotriva lor, au fost bucuroøi în
inimile lor; øi au refuzat sæ punæ mâna pe arme, cæci erau atât
de mânioøi pe judecætorul-øef,
precum øi pe a oamenii libertæﬂii,
încât nu au vrut sæ punæ mâna
pe arme ca sæ-øi apere patria.
14 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Moroni a væzut aceasta,
øi, de asemenea, a væzut cæ lamaniﬂii veneau cætre graniﬂele
ﬂærii, el a fost nespus de mânios
din cauza încæpæﬂânærii acelor
oameni pentru care el muncise
cu atâta silinﬂæ ca sæ-i apere;
da, el a fost nespus de mânios;
sufletul lui a fost umplut de
mânie împotriva lor.
15 Øi s-a întâmplat cæ a trimis
o petiﬂie cu glasul poporului
cætre guvernatorul ﬂærii, dorind
ca el sæ o citeascæ øi sæ-i dea lui
(Moroni) puterea sæ-i forﬂeze
pe disidenﬂi sæ-øi apere patria
sau, altfel, sæ-i omoare.
16 Cæci a fost prima lui grijæ
13a Alma 46:10–16.

sæ punæ capæt unor asemenea
conflicte øi neînﬂelegeri printre
popor; cæci iatæ, aceasta fusese
pânæ atunci o cauzæ a întregii
lor distrugeri. Øi s-a întâmplat
cæ s-a petrecut dupæ glasul
poporului.
17 Øi s-a întâmplat cæ Moroni a
poruncit ca oøtirea lui sæ meargæ împotriva acelor regaliøti sæ
le doboare mândria øi nobleﬂea
øi sæ-i facæ una cu pæmântul ori,
ei trebuia sæ punæ mâna pe arme
øi sæ sprijine cauza libertæﬂii.
18 Øi s-a întâmplat cæ oøtirile
au mærøæluit împotriva lor; øi
au doborât mândria lor øi nobleﬂea lor într-atât, încât, în
timp ce ei îøi ridicau armele de
ræzboi ca sæ se lupte împotriva
oamenilor lui Moroni, erau doborâﬂi øi fæcuﬂi una cu pæmântul.
19 Øi s-a întâmplat cæ erau patru mii dintre a disidenﬂii aceia
care au fost doborâﬂi de sabie;
iar aceia dintre conducætorii
lor care nu au fost uciøi în luptæ
au fost luaﬂi øi aruncaﬂi în închisoare, cæci nu era vreme pentru
judecæﬂile lor în acel moment.
20 Iar restul disidenﬂilor acelora, decât sæ fie doborâﬂi la
pæmânt de sabie, mai degrabæ
s-au supus a stindardelor libertæﬂii øi au fost forﬂaﬂi sæ înalﬂe
drapelul libertæﬂii pe turnurile
lor øi în oraøele lor øi sæ punæ
mâna pe arme în apærarea
patriei lor.
21 Øi astfel, Moroni a pus
capæt acelor regaliøti, aøa încât
nu mai era nici unul cunoscut
sub numele de regalist; øi astfel

19a Alma 60:16.

20a Alma 46:12–13.
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a pus el capæt încæpæﬂânærii øi
mândriei acelor oameni care
pretindeau sæ aibæ sânge nobil;
ci ei au fost coborâﬂi ca sæ se
umileascæ laolaltæ cu fraﬂii lor
øi sæ lupte cu vitejie pentru
eliberarea lor din sclavie.
22 Iatæ, s-a întâmplat cæ în
timp ce a Moroni punea capæt
ræzboaielor øi certurilor dintre
oamenii sæi øi îi aducea la pace
øi civilizaﬂie øi fæcea reguli de
pregætire pentru ræzboi împotriva lamaniﬂilor, iatæ, lamaniﬂii
nævæliseræ în ﬂara lui Moroni,
care era la graniﬂele de lângæ
malul mærii.
23 Øi s-a întâmplat cæ nefiﬂii
nu erau destul de puternici în
oraøul lui Moroni; de aceea,
Amalichia i-a alungat ucigând
pe mulﬂi dintre ei. Øi s-a întâmplat cæ Amalichia a pus stæpânire pe oraø, da, a pus stæpânire
pe toate fortificaﬂiile lor.
24 Øi cei care au fugit din oraøul
lui Moroni au venit în oraøul
lui Nefiha; øi, de asemenea,
oamenii din oraøul lui Lehi
s-au adunat laolaltæ øi au fæcut
pregætiri øi au fost gata sæ-i primeascæ pe lamaniﬂi la luptæ.
25 Dar s-a întâmplat cæ Amalichia nu a suferit ca lamaniﬂii sæ
se ducæ la luptæ împotriva oraøului lui Nefiha, ci i-a ﬂinut lângæ malul mærii, læsând oameni
în fiecare oraø ca sæ-l pæstreze
øi sæ-l apere.
26 Øi astfel, el a înaintat punând stæpânire pe multe oraøe,
pe oraøul lui Nefiha øi pe oraøul
lui Lehi, pe oraøul lui Morianton
22a gs Moroni,
cæpitanul.

øi pe oraøul lui Omner, pe oraøul
lui Ghid øi pe oraøul lui Mulec,
toate aceste oraøe fiind cætre
graniﬂele de la ræsærit, lângæ
malul mærii.
27 Øi astfel, au obﬂinut lamaniﬂii atât de multe oraøe din
cauza vicleniei lui Amalichia
øi din cauza oøtirilor lor færæ
numær, toate aceste oraøe fiind
fortificate puternic dupæ felul
a
fortificaﬂiilor lui Moroni; toate
acestea oferind bune fortificaﬂii
lamaniﬂilor.
2 8 Ø i s-a î n t â m p l a t c æ a u
mærøæluit cætre graniﬂele ﬂærii
Abundenﬂei, alungându-i pe
nefiﬂi din faﬂa lor øi ucigându-i
pe mulﬂi dintre ei.
29 Dar s-a întâmplat cæ înaintea lor a ieøit Teancum, care-l
a
ucisese pe Morianton øi condusese poporul sæu la fugæ.
30 Øi s-a întâmplat cæ el, de
asemenea, a luat-o înaintea lui
Amalichia care mærøæluia cu
oøtirea sa numeroasæ ca sæ punæ
stæpânire pe ﬂara Abundenﬂei,
precum øi pe ﬂara de la miazænoapte.
31 Dar iatæ, el a fost dezamægit
sæ fie respins de cætre Teancum
øi oamenii lui, cæci ei erau mari
ræzboinici; cæci fiecare om al lui
Teancum îi întrecea pe lamaniﬂi
în puterea lor øi în dibæcia lor în
ræzboi într-atât, încât ei au câøtigat avantaj în faﬂa lamaniﬂilor.
32 Øi s-a întâmplat cæ ei i-au
hærﬂuit pe aceøtia într-atât, încât
i-au mæcelærit pe ei, chiar pânæ
când a cæzut întunericul. Øi
s-a întâmplat cæ Teancum øi

27a Alma 48:8–9.
29a Alma 50:35.
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oamenii sæi øi-au instalat corturile la graniﬂele ﬂærii Abundenﬂei; øi Amalichia øi-a instalat
corturile sale la graniﬂæ, pe plaja
de la ﬂærmul mærii øi în felul
acesta ei au fost alungaﬂi.
33 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când noaptea a cæzut, Teancum
øi slujitorul sæu s-au strecurat
în ascuns în timpul nopﬂii øi
s-au dus în tabæra lui Amalichia;
øi iatæ, somnul i-a doborât pe ei
din cauza oboselii lor mari, din
cauza muncilor øi cældurii din
timpul zilei.
34 Øi s-a întâmplat cæ Teancum
s-a strecurat în ascuns în cortul
regelui øi a înfipt o suliﬂæ în inima lui; øi a provocat moartea
imediatæ a regelui, aøa încât el
nu a putut sæ-øi scoale slujitorii.
35 Øi iaræøi s-a reîntors în ascuns în propria tabæræ; øi iatæ,
oamenii lui erau adormiﬂi, iar
el i-a sculat øi le-a spus despre
toate lucrurile pe care le fæcuse.
36 Øi a fæcut ca oøtirile sale sæ
stea gata pregætite, în caz cæ
lamaniﬂii s-ar scula øi ar nævæli
asupra lor.
37 Øi astfel s-a terminat cel de
al douæzeci øi cincilea an al
domniei judecætorilor asupra
poporului lui Nefi; øi astfel s-au
terminat zilele lui Amalichia.
CAPITOLUL 52
Amoron îl urmeazæ pe Amalichia
ca rege al lamaniﬂilor — Moroni,
Teancum øi Lehi îi conduc pe nefiﬂi
într-un ræzboi victorios împotriva
lamaniﬂilor — Oraøul lui Mulec
este recapturat, iar Iacov zoramitul
este ucis. Circa 66–64 î.H.

Øi acum, s-a întâmplat cæ în cel
de-al douæzeci øi øaselea an al
domniei judecætorilor asupra
poporului nefiﬂilor, iatæ, atunci
când lamaniﬂii s-au trezit în
prima dimineaﬂæ din prima
lunæ, iatæ, au aflat cæ Amalichia
era mort în propriul sæu cort;
øi, de asemenea, au væzut cæ
Teancum era gata sæ se lupte cu
ei în ziua aceea.
2 Øi acum, când lamaniﬂii au
væzut aceasta, s-au înfricoøat; øi
øi-au pæræsit planul de a mærøælui în ﬂara de la miazænoapte; øi
s-au retras cu toatæ oøtirea lor
în oraøul lui Mulec; øi au cæutat
protecﬂie în fortificaﬂiile lor.
3 Øi s-a întâmplat cæ fratele lui
Amalichia a fost numit rege
peste popor; iar numele lui era
Amoron; øi astfel, regele Amoron, fratele regelui Amalichia,
a fost numit sæ domneascæ în
locul lui.
4 Øi s-a întâmplat cæ el a dat
poruncæ poporului sæu ca sæ
pæstreze acele oraøe pe care
le cuceriseræ prin værsare de
sânge; cæci ei nu luaseræ nici un
oraø decât prin værsare de mult
sânge.
5 Øi acum, Teancum a væzut
cæ lamaniﬂii erau hotærâﬂi sæ
pæstreze acele oraøe pe care le
cuceriseræ, precum øi acele
pærﬂi din ﬂaræ pe care puseseræ
stæpânire; øi, de asemenea,
væzând numærul lor enorm de
mare, Teancum s-a gândit cæ
nu era potrivit sæ încerce sæ-i
atace pe ei în forturile lor.
6 Ci øi-a pæstrat oamenii în
preajma sa ca øi cum ar face
pregætiri de ræzboi; da, øi
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într-adevær se pregætea sæ se
apere împotriva lor, a ridicând
ziduri de jur-împrejur øi pregætind locuri de apærare.
7 Øi s-a întâmplat cæ au continuat astfel sæ se pregæteascæ de
ræzboi pânæ când Moroni a trimis un numær mare de oameni
ca sæ întæreascæ oøtirea lui.
8 Iar Moroni, de asemenea, a
trimis cætre el porunci sæ-i pæstreze pe toﬂi prizonierii care
cædeau în mâna lui; cæci tot aøa
cum lamaniﬂii luaseræ mulﬂi
prizonieri, tot aøa el trebuia sæ
pæstreze pe toﬂi prizonierii lamaniﬂi ca o ræzbunare pentru
aceia pe care lamaniﬂii îi luaseræ.
9 Øi, de asemenea, a trimis porunci cætre el ca sæ fortifice ﬂara
Abundenﬂei øi sæ apere trecætoarea a îngustæ care ducea cætre
ﬂara de la miazænoapte, pentru
ca lamaniﬂii sæ nu ocupe acel
punct øi astfel sæ obﬂina putere
sæ-i hærﬂuiascæ pe ei din orice
parte.
10 Øi Moroni, de asemenea, a
trimis dupæ el, dorind ca el sæ
fie credincios în a apæra acea
parte din ﬂaræ øi sæ caute orice
prilej sæ-i hærﬂuiascæ pe lamaniﬂi
în acel ﬂinut, atât de mult cât
era în puterea lui pentru ca sæ
poatæ sæ recaptureze iaræøi
printr-un øiretlic sau prin alte
mijloace acele oraøe care fuseseræ luate din mâinile lor; øi ca
el, de asemenea, sæ fortifice øi
sæ întæreascæ oraøele dimprejur,
care nu cæzuseræ în mâinile
lamaniﬂilor.
11 Øi, de asemenea, i-a spus
52 6a Alma 50:1–6;
53:3–5.

lui, eu voi veni la tine, dar iatæ,
lamaniﬂii sunt asupra noastræ
între graniﬂele ﬂærii de lângæ
marea de la apus; øi iatæ, eu
merg împotriva lor, de aceea,
nu pot sæ vin la tine.
12 Acum, regele (Amoron)
plecase din ﬂara lui Zarahemla,
øi îi anunﬂase reginei moartea
fratelui sæu, øi adunase laolaltæ
un numær mare de oameni, øi
pornise în marø împotriva nefiﬂilor la ﬂærmurile de lângæ marea
dinspre apus.
13 Øi astfel, el se stræduia sæ-i
hærﬂuiascæ pe nefiﬂi øi sæ mâne
o parte din forﬂele lor cætre acea
parte a ﬂærii în timp ce comanda
pe aceia pe care îi læsase ca sæ
punæ stæpânire asupra oraøelor
pe care le ocupase, ca ei, de asemenea, sæ-i hærﬂuiascæ pe nefiﬂi
la graniﬂele de lângæ marea de
la ræsærit øi sæ punæ stæpânire
pe pæmânturile lor, atât cât le
era în putinﬂæ, dupæ puterea oøtirilor lor.
14 Øi astfel erau nefiﬂii în
acele împrejuræri periculoase, la
sfârøitul celui de-al douæzeci
øi øaselea an al domniei judecætorilor asupra poporului lui
Nefi.
15 Dar iatæ, s-a întâmplat în
cel de-al douæzeci øi øaptelea
an al domniei judecætorilor, cæ
Teancum la porunca lui Moroni — care întemeiase oøtiri ca
sæ apere graniﬂele de la miazæzi
øi de la apus ale ﬂærii øi îøi începuse marøul împotriva ﬂærii
Abundenﬂei pentru ca sæ-l poatæ
ajuta pe Teancum cu oamenii

9 a Alma 22:32;
Morm. 2:29.
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sæi sæ recucereascæ oraøele pe
care le pierduseræ —
16 Øi s-a întâmplat cæ Teancum
primise porunci sæ atace oraøul
lui Mulec øi sæ-l recaptureze,
dacæ aceasta era posibil.
17 Øi s-a întâmplat cæ Teancum
a fæcut pregætiri ca sæ atace oraøul lui Mulec øi sæ înainteze cu
oøtirea sa împotriva lamaniﬂilor;
dar a væzut cæ nu era posibil
sæ-i învingæ pe ei în timp ce
erau în fortificaﬂiile lor; de aceea, øi-a pæræsit planurile øi s-a
reîntors la oraøul Abundenﬂei
ca sæ aøtepte venirea lui Moroni
pentru ca sæ capete întæriri la
oøtirile sale.
18 Øi s-a întâmplat cæ Moroni a
sosit cu oøtirea sa în ﬂara Abundenﬂei cætre sfârøitul celui de-al
douæzeci øi øaptelea an al
domniei judecætorilor asupra
poporului lui Nefi.
19 Iar la începutul celui de-al
douæzeci øi optulea an, Moroni
øi Teancum øi mulﬂi dintre cæpitanii-øefi au ﬂinut un consiliu
de ræzboi — despre ceea ce trebuia sæ facæ pentru a-i face pe
lamaniﬂi sæ vinæ la luptæ împotriva lor; sau pentru ca ei sæ
poatæ prin vreun mijloc sæ-i
ademeneascæ afaræ din poziﬂiile
lor întærite, pentru ca ei sæ poatæ
sæ obﬂinæ avantaj asupra lor øi sæ
recaptureze oraøul lui Mulec.
20 Øi s-a întâmplat cæ au trimis
soli cætre oøtirea lamaniﬂilor care
apæra oraøul lui Mulec, la conducætorul lor al cærui nume era
Iacov, dorind ca el sæ vinæ cu
oøtirile sale cætre câmpiile dintre cele douæ oraøe. Dar iatæ
Iacov, care era un zoramit, nu a
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vrut sæ vinæ cu oøtirea sa øi sæ-i
întâlneascæ pe ei pe câmpiile
acelea.
21 Øi s-a întâmplat cæ Moroni,
neavând nici o nædejde sæ-i întâlneascæ pe ei pe terenuri egale,
a hotærât un plan ca sæ-i ademeneascæ pe lamaniﬂi afaræ din
întæriturile lor.
22 De aceea, a fæcut ca Teancum sæ ia un numær mic de
oameni øi sæ se ducæ jos lângæ
malul mærii; iar Moroni øi
oøtirea sa, la vreme de noapte,
s-au dus în pustiu, la apus de
oraøul lui Mulec; øi astfel, în
ziua urmætoare, atunci când
gærzile lamaniﬂilor l-au descoperit pe Teancum, au fugit øi
i-au dat de veste lui Iacov,
conducætorul lor.
23 Øi s-a întâmplat cæ oøtirile
lamaniﬂilor au mærøæluit împotriva lui Teancum, crezând cæ
prin numærul lor îl vor învinge
pe Teancum din cauza micimii
numærului lor. Øi când Teancum a væzut oøtirile lamaniﬂilor
venind împotriva lui, a început
sæ se retragæ cætre malul mærii,
la miazænoapte.
24 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când lamaniﬂii au væzut cæ el a
început sæ fugæ, au prins curaj
øi i-au urmærit pe ei cu vigoare.
Øi în timp ce Teancum îi alunga
astfel pe lamaniﬂii care în zadar
îi urmæreau pe ei, iatæ, Moroni
a poruncit ca o parte din oøtirea
sa care era cu el sæ se ducæ în
oraø øi sæ punæ stæpânire pe
acesta.
25 Øi astfel au fæcut ei øi i-au
ucis pe toﬂi aceia care fuseseræ
læsaﬂi sæ pæzeascæ oraøul, da, pe
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toﬂi aceia care nu voiau sæ-øi
lepede armele de ræzboi.
26 Øi astfel, Moroni a pus
stæpânire pe oraøul Mulec cu o
parte din oøtirea sa, în timp ce
el mærøæluia cu cealaltæ parte a
oøtirii sale ca sæ-i întâlneascæ
pe lamaniﬂi atunci când ei trebuia sæ se reîntoarcæ din urmærirea lui Teancum.
27 Øi s-a întâmplat cæ lamaniﬂii
l-au urmærit pe Teancum pânæ
când au venit aproape de oraøul
Abundenﬂei, iar apoi au fost
întâlniﬂi de cætre Lehi øi de o
oøtire micæ ce fusese læsatæ ca
sæ apere oraøul Abundenﬂei.
28 Øi acum, iatæ, atunci când
cæpitanii-øefi ai lamaniﬂilor l-au
væzut pe Lehi cu oøtirea lui
venind cætre ei, au fugit în mare
dezordine, de teamæ cæ nu vor
cæpæta oraøul Mulec înainte ca
Lehi sæ-i cucereascæ; cæci erau
obosiﬂi din cauza marøului lor,
pe când oamenii lui Lehi erau
odihniﬂi.
29 Acum, lamaniﬂii nu øtiau cæ
Moroni fusese în spatele lor cu
oøtirea sa; øi lor le era fricæ
numai de Lehi øi de oamenii lui.
30 Acum, Lehi nu dorea sæ-i
cucereascæ pe ei înainte ca ei
sæ-l întâlneascæ pe Moroni øi
oøtirea lui.
31 Øi s-a întâmplat cæ înainte
ca lamaniﬂii sæ se fi retras departe, ei au fost înconjuraﬂi de
cætre nefiﬂi, de cætre oamenii lui
Moroni pe de o parte øi de cætre
oamenii lui Lehi pe de altæ parte, ei toﬂi fiind odihniﬂi øi plini
de putere; iar lamaniﬂii erau
33a Alma 31:12.

408
obosiﬂi din cauza marøului lor
îndelungat.
32 Iar Moroni le-a poruncit
oamenilor sæi ca sæ nævæleascæ
asupra lor pânæ când ei îøi vor
abandona armele de ræzboi.
33 Øi s-a întâmplat cæ Iacov,
fiind conducætorul lor, el fiind,
de asemenea, un a zoramit øi
având un spirit de necucerit,
i-a condus pe lamaniﬂi la bætælie
cu o furie nespusæ împotriva
lui Moroni.
34 Moroni fiind în marø, Iacov
era hotærât sæ-i ucidæ øi sæ-øi
taie drum prin oraøul lui Mulec.
Dar iatæ, Moroni øi oamenii lui
erau mai puternici; de aceea,
nu au cedat drumul în faﬂa
lamaniﬂilor.
35 Øi s-a întâmplat cæ s-au luptat de amândouæ pærﬂile cu furie
nespusæ; øi mulﬂi au fost uciøi
de amândouæ pærﬂile; da, iar
Moroni a fost rænit, iar Iacov a
fost ucis.
36 Iar Lehi i-a forﬂat din urmæ
cu atâta furie, cu oamenii lui
cei puternici, încât lamaniﬂii din
spate øi-au abandonat armele
de ræzboi; iar cei ræmaøi dintre
ei, fiind mult dezorientaﬂi, nu
øtiau încotro sæ se ducæ sau încotro sæ loveascæ.
37 Acum, Moroni væzând
dezordinea lor, le-a spus, zicând: Dacæ voi veﬂi aduce aici
armele voastre de ræzboi øi le
veﬂi preda, iatæ, noi ne vom abﬂine de a værsa sângele vostru.
38 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când lamaniﬂii au auzit aceste
cuvinte, cæpitanii-øefi ai lor,
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toﬂi aceia care nu fuseseræ uciøi,
au înaintat øi øi-au abandonat
armele lor de ræzboi la picioarele
lui Moroni øi, de asemenea,
le-au poruncit oamenilor lor ca
øi ei sæ facæ acelaøi lucru.
39 Dar iatæ, mulﬂi au fost aceia
care nu au vrut sæ facæ lucrul
acesta; iar cei care nu au vrut
sæ-øi abandoneze sæbiile lor au
fost luaﬂi øi legaﬂi, iar armele
lor de ræzboi au fost luate de la
ei, iar ei au fost siliﬂi sæ meargæ
în marø împreunæ cu fraﬂii lor
în ﬂara Abundenﬂei.
40 Øi acum, numærul prizonierilor care au fost luaﬂi era mai
mare decât numærul acelora
care fuseseræ uciøi, da, mai mare
decât numærul celor care fuseseræ uciøi de amândouæ pærﬂile.
CAPITOLUL 53
Prizonierii lamaniﬂi sunt folosiﬂi
ca sæ fortifice oraøul Abundenﬂa —
Conflictele dintre nefiﬂi dau naøtere
la victoriile lamaniﬂilor—Helaman
ia comanda celor douæ mii de tineri
fii ai poporului lui Amon. Circa
64–63 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ ei au pus
gærzi de pazæ peste prizonierii
lamaniﬂi øi i-au forﬂat pe aceøtia
sæ meargæ øi sæ-øi îngroape
morﬂii, da, øi, de asemenea,
morﬂii nefiﬂilor care fuseseræ
uciøi; øi Moroni a pus oameni
ca sæ-i pæzeascæ în timp ce îøi
realizau muncile.
2 Iar Moroni s-a dus la oraøul
lui Mulec împreunæ cu Lehi øi a
53 2a Alma 48:16–17.

luat comanda oraøului øi l-a dat
pe mâna lui Lehi. Acum iatæ,
acest Lehi era un om care fusese
a
împreunæ cu Moroni în cea
mai mare parte din toate bætæliile lui; øi era un om care se
asemæna cu Moroni, iar fiecare
dintre ei se bucura de siguranﬂa
celuilalt; da, ei se iubeau unul
pe altul øi, de asemenea, erau
iubiﬂi de toﬂi oamenii lui Nefi.
3 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ
ce lamaniﬂii au terminat sæ-øi
îngroape morﬂii lor, precum øi
morﬂii nefiﬂilor, ei au mærøæluit
înapoi în ﬂara Abundenﬂa; iar
Teancum, la poruncile lui Moroni, a fæcut ca ei sæ înceapæ sæ
munceascæ la construirea unui
øanﬂ de jur-împrejurul ﬂærii sau
al oraøului Abundenﬂa.
4 Øi el i-a pus sæ construiascæ
un a parapet de lemn pe malul
dinæuntru al øanﬂului; øi au
aruncat pæmânt din øanﬂ înspre
parapetul de lemn; øi astfel au
fæcut ei ca lamaniﬂii sæ munceascæ pânæ când au înconjurat
oraøul Abundenﬂa de jur-împrejur cu un zid puternic de
lemn øi de pæmânt, de o înælﬂime
nespus de mare.
5 Iar acest oraø a devenit o
foarte mare fortæreaﬂæ de atunci
încolo; iar în acest oraø ei i-au
pæstrat pe prizonierii lamaniﬂilor; da, øi anume înæuntrul unui
zid pe care i-au pus a-l zidi
cu propriile lor mâini. Acum,
Moroni a fost forﬂat sæ-i facæ pe
lamaniﬂi sæ munceascæ pentru
cæ era uøor sæ-i pæzeascæ pe ei
în timp ce ei munceau; øi el

4 a Alma 50:2–3.
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dorea sæ aibæ toate forﬂele sale
atunci când trebuia sæ-i atace
pe lamaniﬂi.
6 Øi s-a întâmplat cæ Moroni a
câøtigat astfel o victorie asupra
uneia dintre cele mai mari oøtiri ale lamaniﬂilor øi a obﬂinut
stæpânire asupra oraøului lui
Mulec, care era unul dintre cele
mai puternice stæpâniri ale lamaniﬂilor în ﬂara lui Nefi; øi astfel, el, de asemenea, a construit
o fortæreaﬂæ ca sæ-i pæstreze pe
prizonierii sæi.
7 Øi s-a întâmplat cæ el nu
a mai încercat sæ se lupte cu
lamaniﬂii în anul acela, ci i-a
folosit pe oamenii sæi ca sæ se
pregæteascæ de ræzboi, da, øi sæ
facæ fortificaﬂii de pazæ împotriva lamaniﬂilor, da, øi, de asemenea, sæ apere pe femeile lor
øi pe copiii lor de la foamete øi
suferinﬂe øi sæ facæ rost de mâncare pentru oøtirile lor.
8 Øi acum, s-a întâmplat cæ
oøtirile lamaniﬂilor de la marea
de la apus la miazæzi, în lipsa
lui Moroni, din cauza unor intrigi dintre nefiﬂi care au cauzat
neînﬂelegeri printre ei, câøtigaseræ teren întrucâtva asupra
nefiﬂilor, da, într-atât de mult,
încât puseseræ stæpânire pe un
numær de oraøe de-ale lor în
acea parte a ﬂærii.
9 Øi astfel, din cauza nedreptæﬂii din mijlocul lor, da, din
cauza neînﬂelegerilor øi a intrigilor dintre ei, ei se aflau în împrejurærile cele mai periculoase.
10 Øi acum iatæ, eu am ceva de
10a Alma 27:24–26.
b Alma 23:8–13.
11a Alma 24:17–19.

spus despre a oamenii lui Amon,
care la început erau lamaniﬂi;
dar datoritæ lui Amon øi a fraﬂilor lui sau, mai degrabæ, datoritæ
puterii øi a cuvântului lui Dumnezeu, ei fuseseræ b convertiﬂi
cætre Domnul; øi fuseseræ aduøi
jos, în ﬂara lui Zarahemla, øi de
atunci încolo fuseseræ apæraﬂi
de cætre nefiﬂi.
11 Øi datoritæ juræmântului
lor, nu puteau sæ punæ mâna
pe arme împotriva fraﬂilor lor;
cæci ei fæcuseræ un juræmânt
ca a niciodatæ sæ nu mai facæ
værsare de sânge; øi în acord cu
juræmântul lor, ei ar fi pierit;
da, ar fi suferit ei înøiøi sæ fi
cæzut în mâinile fraﬂilor lor
dacæ nu ar fi fost mila øi dragostea nespus de mare pe care
Amon øi fraﬂii lui le aveau
pentru ei.
12 Øi din aceastæ cauzæ, au fost
aduøi jos, în ﬂara lui Zarahemla;
øi de atunci încolo ei fuseseræ
a
apæraﬂi de cætre nefiﬂi.
13 Dar s-a întâmplat cæ atunci
când ei au væzut pericolul øi
multele suferinﬂe øi necazuri pe
care nefiﬂii le-au suferit pentru
ei, au fost emoﬂionaﬂi de milæ øi
au a dorit sæ punæ mâna pe arme
în apærarea ﬂærii lor.
14 Dar iatæ, pe când erau gata
sæ-øi ia armele de ræzboi, au
fost copleøiﬂi de rugæminﬂile lui
Helaman øi ale fraﬂilor lui,
pentru cæ ei erau gata sæ-øi
a
calce b juræmântul pe care îl
fæcuseræ.
15 Øi Helaman s-a temut ca, nu

12a Alma 27:23.
13a Alma 56:7.
14a Num. 30:2.

b gs Juræmânt.
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cumva, fæcând aøa, sæ-øi piardæ
sufletele; de aceea, toﬂi acei
care intraseræ în acest legæmânt
erau constrânøi sæ-øi priveascæ
fraﬂii trecând prin suferinﬂele lor, în situaﬂiile lor periculoase din acest timp.
16 Dar iatæ, s-a întâmplat cæ
aveau mulﬂi fii care nu intraseræ
în legæmântul de a nu-øi lua
armele de ræzboi ca sæ se apere
de duømanii lor; de aceea, ei
s-au adunat laolaltæ atunci, toﬂi
câﬂi au putut sæ punæ mâna pe
arme; øi øi-au luat numele de
nefiﬂi.
17 Øi ei au intrat într-un legæmânt ca sæ lupte pentru libertatea nefiﬂilor, da, ca sæ apere ﬂara
pânæ la jertfirea vieﬂilor lor; da,
øi chiar au fæcut un legæmânt
solemn ca sæ nu jertfeascæ
niciodatæ a libertatea lor, ci sæ se
lupte în toate împrejurærile ca
sæ-i apere pe nefiﬂi øi pe ei înøiøi
de sclavie.
18 Acum iatæ, aceøti tineri,
care au intrat în acest legæmânt
øi care au luat armele de ræzboi
ca sæ-øi apere patria erau în
numær de douæ mii.
19 Øi acum, iatæ, cum ei niciodatæ pânæ acum nu fuseseræ o
povaræ pentru nefiﬂi, ei deveniseræ acum de mare ajutor; cæci
au pus mâna pe armele lor de
ræzboi øi au dorit ca Helaman
sæ fie conducætorul lor.
20 Øi erau cu toﬂii oameni
tineri øi erau nespus de viteji
øi a curajoøi; øi, de asemenea,
puternici øi energici; dar iatæ,
17a Alma 56:47.
gs Liber, libertate.
20a gs Curaj, curajos.

aceasta nu era totul — ei erau
oameni b adeværaﬂi oricând, în
orice lucru li se încredinﬂa lor.
21 Da, erau oameni ai adeværului øi ai sobrietæﬂii, cæci ei au
fost învæﬂaﬂi sæ ﬂinæ poruncile
lui Dumnezeu øi sæ a pæøeascæ
drepﬂi înaintea Lui.
22 Øi acum, s-a întâmplat cæ
Helaman a mers înaintea celor
a
douæ mii de soldaﬂi tineri ai
sæi în ajutorul oamenilor de la
graniﬂele ﬂærii la sud, de lângæ
marea de la apus.
23 Øi astfel s-a terminat cel
de-al douæzeci øi optulea an al
domniei judecætorilor asupra
poporului lui Nefi.
CAPITOLUL 54
Amoron øi Moroni negociazæ pentru schimbul de prizonieri — Moroni cere ca lamaniﬂii sæ se retragæ
øi sæ înceteze atacurile lor ucigætoare—Amoron cere ca nefiﬂii sæ-øi
lepede armele øi sæ devinæ supuøi
ai lamaniﬂilor. Circa 63 î.H.
Øi acum, s-a întâmplat la începutul celui de-al douæzeci øi
nouælea an al judecætorilor cæ
a
Amoron a trimis la Moroni dorind ca ei sæ facæ un schimb de
prizonieri.
2 Øi s-a întâmplat cæ Moroni
s-a bucurat nespus de mult de
aceastæ cerere, cæci el dorea ca
proviziile care erau consumate
pentru întreﬂinerea prizonierilor
lamaniﬂi sæ fie folosite pentru
întreﬂinerea propriilor sæi oa-

b gs Integritate.
21a gs (a) Merge,
(a) merge cu

Dumnezeu.
22a Alma 56:3–5.
54 1a Alma 52:3.
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meni; øi, de asemenea, îi dorea
pe oamenii sæi pentru întærirea
oøtirii sale.
3 Acum, lamaniﬂii luaseræ
multe femei øi copii; iar printre
toﬂi prizonierii lui Moroni sau
printre prizonierii pe care Moroni îi luase, nu era nici o femeie øi nici un copil; de aceea, Moroni s-a hotærât la un øiretlic ca
sæ capete pe cât era posibil cât
mai mulﬂi prizonieri nefiﬂi de la
lamaniﬂi.
4 De aceea, el a scris o scrisoare
øi a trimis-o prin slujitorul lui
Amoron, acelaøi care îi adusese
o scrisoare lui Moroni. Acum,
acestea sunt cuvintele pe care el
le-a scris lui Amoron, zicându-i:
5 Iatæ, Amoron, eu ﬂi-am scris
ﬂie ceva despre acest ræzboi pe
care tu l-ai purtat împotriva oamenilor mei sau mai degrabæ
pe care a fratele tæu l-a purtat
împotriva lor øi pe care voi încæ
mai sunteﬂi hotærâﬂi sæ-l continuaﬂi dupæ moartea lui.
6 Iatæ, aø vrea sæ-ﬂi spun
ﬂie ceva despre a dreptatea lui
Dumnezeu øi despre sabia mâniei Sale atotputernice care
atârnæ asupra voastræ, dacæ voi
nu væ pocæiﬂi øi dacæ nu væ retrageﬂi oøtirile pe pæmânturile
voastre proprii sau în ﬂara
stæpânirilor voastre, care este
ﬂara lui Nefi.
7 Da, aø dori sæ-ﬂi spun ﬂie
aceste lucruri, dacæ ai fi în stare
sæ le asculﬂi; da, aø dori sæ-ﬂi
spun ﬂie despre acel a iad îngrozitor care aøteaptæ sæ-i primeascæ pe b ucigaøii de felul tæu øi ai
5 a Alma 48:1.
6 a gs Dreptate.

fratelui tæu, dacæ nu te pocæieøti øi nu renunﬂi la scopurile
tale ucigaøe øi nu te reîntorci cu
oøtirile în propria ta ﬂaræ.
8 Dar cum tu odatæ ai refuzat
aceste lucruri øi te-ai luptat
împotriva poporului Domnului, tot aøa mæ aøtept sæ faci
øi acum.
9 Øi acum, iatæ, noi suntem
pregætiﬂi sæ te primim; da, øi
dacæ renunﬂi la scopurile tale,
iatæ, vei atrage asupra ta mânia
lui Dumnezeu pe care tu L-ai
respins, chiar pentru distrugerea ta totalæ.
10 Dar aøa cum Domnul træieøte, tot aøa oøtirile noastre vor
nævæli asupra ta, dacæ nu te vei
retrage, iar tu vei fi în curând
vizitat de moarte, cæci noi ne
vom pæstra oraøele øi pæmânturile noastre; da, øi ne vom
pæstra religia noastræ øi cauza
Dumnezeului nostru.
11 Dar iatæ, cred cæ vorbesc
în zadar cu tine despre aceste
lucruri; sau cred cæ tu eøti un
a
copil al iadului; de aceea, îmi
închei scrisoarea spunându-ﬂi
cæ nu voi face schimb de prizonieri decât cu condiﬂia ca tu sæ
eliberezi un bærbat øi nevasta
sa øi copiii sæi pentru fiecare
prizonier; dacæ va fi ca tu sæ
faci aceasta, atunci eu voi face
schimbul.
12 Øi iatæ, dacæ nu faci aceasta,
voi veni împotriva ta cu oøtirile
mele; da, øi îmi voi înarma
chiar femeile øi copiii øi voi veni
împotriva ta øi te voi urmæri
chiar pânæ în propria ta ﬂaræ,

7 a gs Iad.
b Alma 47:18, 22–24.

gs (a) Omorî.
11a Ioan 8:42–44.
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care este ﬂara primei a noastre
moøteniri; da, øi va fi sânge
pentru sânge, da, viaﬂæ pentru
viaﬂæ; øi mæ voi lupta cu tine
chiar pânæ când vei fi distrus
de pe faﬂa pæmântului.
13 Iatæ, sunt mânios øi tot aøa
este øi poporul meu; tu ai cæutat sæ ne ucizi, iar noi am cæutat
numai sæ ne apæræm pe noi
înøine. Dar iatæ, dacæ tu încæ
mai cauﬂi sæ ne distrugi pe
noi, atunci noi vom cæuta sæ te
distrugem pe tine; da, øi vom
cæuta sæ luæm pæmântul nostru,
pæmântul primei noastre moøteniri.
14 Acum eu închei scrisoarea
mea. Eu sunt Moroni; eu sunt
un conducætor al poporului
nefiﬂilor.
15 Acum, s-a întâmplat cæ
Amoron, atunci când a primit
scrisoarea, a fost mânios; øi el
a scris o altæ scrisoare lui Moroni; øi acestea sunt cuvintele
pe care le-a scris, zicând:
16 Eu sunt Amoron, regele
lamaniﬂilor; eu sunt fratele lui
Amalichia, cel pe care voi l-aﬂi
a
ucis. Iatæ, voi ræzbuna sângele
lui asupra voastræ, da, voi veni
cu oøtirile mele asupra voastræ,
cæci nu mæ tem de ameninﬂærile
voastre.
17 Cæci iatæ, stræmoøii voøtri
au greøit în faﬂa fraﬂilor lor
într-atât, încât i-au jefuit pe ei
de a dreptul lor la guvern atunci
când acesta într-adevær le aparﬂinea lor.
18 Øi acum iatæ, dacæ voi væ
veﬂi abandona armele voastre
12a 2 Ne. 5:5–8.
16a Alma 51:34.

øi væ veﬂi preda ca sæ fiﬂi guvernaﬂi de cætre aceia cærora
guvernul le aparﬂine pe drept,
atunci eu voi face ca oamenii
mei sæ-øi abandoneze armele øi
sæ nu mai fie ræzboi.
19 Iatæ, voi aﬂi pomenit multe
ameninﬂæri împotriva mea øi
a oamenilor mei; dar iatæ, noi
nu ne temem de ameninﬂærile
voastre.
20 Cu toate acestea, voi fi de
acord ca sæ facem schimb de
prizonieri, în acord cu cererea
ta, cu bucurie pentru ca eu sæ
pot sæ pæstrez mâncarea pentru
oamenii mei de ræzboi; øi noi
vom purta un ræzboi care va fi
færæ de sfârøit, fie ca sæ-i supunem pe nefiﬂi autoritæﬂii noastre,
fie ca sæ-i nimicim pe ei pentru
veønicie.
21 Iar despre acel Dumnezeu
despre care tu spui cæ noi L-am
respins, iatæ, nu cunoaøtem nici
o astfel de Fiinﬂæ; øi nici voi nu
O cunoaøteﬂi; dar dacæ ar fi ca o
asemenea Fiinﬂæ sæ fie, noi øtim
numai cæ El ne-a fæcut pe noi,
tot aøa cum El v-a fæcut øi pe voi.
22 Øi dacæ va fi ca sæ fie un
diavol øi un iad, iatæ, nu væ va
trimite El pe voi acolo ca sæ locuiﬂi împreunæ cu fratele meu
pe care voi l-aﬂi ucis, despre
care aﬂi fæcut aluzie cum cæ s-a
dus într-un asemenea loc? Dar
iatæ, aceste lucruri nu au nici o
importanﬂæ.
23 Eu sunt Amoron øi un urmaø al lui a Zoram, pe care stræmoøii voøtri l-au constrâns øi
l-au scos din Ierusalim.

17a 2 Ne. 5:1–4;
Mosia 10:12–17.

23a 1 Ne. 4:31–35.
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24 Øi iatæ, acum eu sunt un
lamanit viteaz; iatæ, acest ræzboi
a fost purtat ca sæ ræzbunæm nedreptæﬂile care le-au fost fæcute
øi ca sæ pæstræm øi sæ cæpætæm
drepturile lor la guvernare; øi
eu îmi închei scrisoarea mea
cætre Moroni.
CAPITOLUL 55
Moroni refuzæ sæ schimbe prizonieri — Gærzile lamaniﬂilor sunt
ademenite sæ se îmbete, iar prizonierii nefiﬂi sunt eliberaﬂi—Oraøul
Ghid este capturat færæ curgere de
sânge. Circa 63–62 î.H.
Acum s-a întâmplat cæ, atunci
când Moroni a primit aceastæ
scrisoare, el a fost øi mai mânios,
cæci øtia cæ Amoron avea o
cunoaøtere perfectæ despre a înøelæciunea lui; da, øtia cæ Amoron øtia cæ aceasta nu era o
cauzæ dreaptæ care-l fæcuse pe
el sæ poarte ræzboi împotriva
poporului lui Nefi.
2 Øi el a zis: Iatæ, nu voi face
schimb de prizonieri cu Amoron
decât dacæ el îøi va retrage
planurile, aøa cum am spus eu
în scrisoarea mea; cæci nu îi voi
aproba lui sæ aibæ mai multæ
putere decât aceea pe care a
obﬂinut-o.
3 Iatæ, cunosc locul în care
lamaniﬂii îi pæzesc pe oamenii
mei pe care i-au luat prizonieri;
øi cum Amoron nu vrea sæ-mi
aprobe scrisoarea, iatæ, îi voi da
lui dupæ cuvintele mele; da, voi
55 1a Alma 47:12–35.

cæuta moartea printre ei pânæ
când vor cere pace.
4 Øi acum s-a întâmplat cæ,
atunci când Moroni a spus aceste cuvinte, a fæcut ca o cercetare
sæ fie fæcutæ printre oamenii sæi
pentru ca el sæ poatæ gæsi printre ei pe vreun om care era un
urmaø al lui Laman.
5 Øi s-a întâmplat cæ au gæsit
pe unul, al cærui nume era Laman; øi era a unul dintre slujitorii
regelui care fusese ucis de cætre
Amalichia.
6 Acum, Moroni a fæcut ca
Laman øi un numær mic dintre
oamenii sæi sæ meargæ la gærzile care îi pæzeau pe nefiﬂi.
7 Acum, nefiﬂii erau pæziﬂi în
oraøul lui Ghid; de aceea, Moroni l-a numit pe Laman øi a pus
ca un numær mic de oameni sæ
meargæ cu el.
8 Øi atunci când s-a læsat întunericul, Laman s-a dus la gærzile
care îi pæzeau pe nefiﬂi øi iatæ, ele
l-au væzut venind øi au strigat
cætre el; dar el spune cætre ele:
Nu væ temeﬂi; iatæ, eu sunt un
lamanit. Iatæ, noi am scæpat de
la nefiﬂi, iar ei sunt adormiﬂi; øi
iatæ, noi am luat din vinul lor øi
l-am adus cu noi.
9 Acum, când lamaniﬂii au
auzit aceste cuvinte, l-au primit
pe el cu bucurie; øi au græit
cætre el: Dæ-ne nouæ din vinul
tæu ca sæ bem; noi suntem
bucuroøi cæ tu ai adus vin cæci
noi suntem obosiﬂi.
10 Dar Laman le-a spus: Læsaﬂi-ne sæ pæstræm vinul nostru
pânæ când noi vom merge

5 a Alma 47:29.
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împotriva nefiﬂilor ca sæ ne luptæm. Dar aceste vorbe i-a fæcut
pe ei sæ doreascæ øi mai mult sæ
bea din vin;
11 Cæci, au spus ei: Noi suntem obosiﬂi, de aceea, lasæ-ne
pe noi sæ luæm din vin øi sæ
primim din când în când raﬂia
de vin care ne va întæri pe
noi ca sæ mergem împotriva
nefiﬂilor.
12 Iar Laman le-a spus: Voi
puteﬂi sæ faceﬂi dupæ dorinﬂele
voastre.
13 Øi s-a întâmplat cæ ei au luat
din vin færæ mæsuræ; øi le-a
fæcut plæcere øi, de aceea, au
bæut øi mai mult; iar acesta era
tare, fiind pregætit sæ fie tare.
14 Øi s-a întâmplat cæ au bæut
øi s-au veselit; øi încetul cu
încetul s-au îmbætat.
15 Øi acum, când Laman øi
oamenii sæi au væzut cæ toﬂi
erau beﬂi øi erau adormiﬂi
într-un somn adânc, s-au întors
la Moroni øi i-au povestit toate
lucrurile care se întâmplaseræ.
16 Øi acum, aceasta s-a întâmplat dupæ planul lui Moroni.
Iar Moroni îi pregætise pe oamenii sæi cu arme de ræzboi; øi
s-a dus la oraøul Ghid în timp
ce lamaniﬂii erau într-un somn
adânc øi erau beﬂi; øi au aruncat
arme de ræzboi prizonierilor
într-atât de mult, încât aceøtia
erau înarmaﬂi;
17 Da, chiar øi femeilor lor øi
tuturor copiilor lor care erau în
stare sæ foloseascæ o armæ de
ræzboi, atunci când Moroni i-a
înarmat pe toﬂi acei prizonieri;
19a Alma 48:16.

Alma 55:11–24
øi toate acele lucruri au fost
fæcute într-o tæcere profundæ.
18 Dar dacæ i-ar fi trezit pe lamaniﬂi, iatæ, aceøtia erau beﬂi, iar
nefiﬂii ar fi putut sæ-i ucidæ pe ei.
19 Dar iatæ, aceasta nu era dorinﬂa lui Moroni; el nu se bucura
sæ ucidæ sau sæ facæ a værsare de
sânge, ci se bucura sæ elibereze
poporul sæu de la distrugere; øi
pentru cauza aceasta el nu putea
sæ aducæ asupra lui nedreptate,
el nu voia sæ nævæleascæ asupra
lamaniﬂilor øi sæ-i distrugæ pe ei
în beﬂia lor.
20 Dar îøi îndeplinise dorinﬂele
sale; cæci îi înarmase pe prizonierii aceia nefiﬂi, care erau
înæuntrul zidurilor oraøului, øi
le dæduse lor puterea sæ câøtige
stæpânirea acelor pærﬂi care
erau înæuntrul zidurilor.
21 Øi apoi, a fæcut ca oamenii
care erau cu el sæ se retragæ un
pas de la ei øi sæ înconjoare oøtirile lamaniﬂilor.
22 Acum iatæ, aceasta s-a întâmplat în timpul nopﬂii, aøa
încât atunci când lamaniﬂii s-au
trezit dimineaﬂa, au væzut cæ
erau înconjuraﬂi de cætre nefiﬂii
din afaræ øi cæ prizonierii lor
erau înarmaﬂi înæuntru.
23 Øi astfel, au væzut cæ nefiﬂii
aveau putere asupra lor; øi în
aceste împrejuræri, au gæsit cæ
nu era potrivit ca sæ se lupte cu
nefiﬂii; de aceea, cæpitanii lor
le-au cerut armele de ræzboi, iar
ei le-au adus øi le-au abandonat
la picioarele nefiﬂilor, rugându-se pentru milæ.
24 Acum iatæ, aceasta era

Alma 55:25–56:1
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dorinﬂa lui Moroni. El i-a luat
pe ei prizonieri de ræzboi øi a
pus stæpânire pe oraø; øi a fæcut
ca toﬂi prizonierii care erau nefiﬂi
sæ fie eliberaﬂi; iar aceøtia s-au
unit cu armata lui Moroni øi
a fost o mare întærire pentru
armata lui.
25 Øi s-a întâmplat cæ el a fæcut
ca lamaniﬂii pe care îi luase prizonieri sæ înceapæ sæ a munceascæ la întærirea fortificaﬂiilor de
jur-împrejurul oraøului Ghid.
26 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când a fortificat oraøul Ghid
dupæ dorinﬂa sa, el a fæcut ca
prizonierii sæi sæ fie luaﬂi în
oraøul Abundenﬂa; øi el, de asemenea, a pæzit oraøul acela cu o
forﬂæ nespus de mare.
27 Øi s-a întâmplat cæ în ciuda
tuturor intrigilor lamaniﬂilor,
ei i-au pæstrat øi i-au protejat pe
toﬂi prizonierii pe care îi luaseræ;
øi, de asemenea, au pæstrat toate terenurile øi toate avantajele
pe care le luaseræ înapoi.
28 Øi s-a întâmplat cæ nefiﬂii au
început iaræøi sæ fie victorioøi øi
sæ-øi cearæ din nou drepturile øi
privilegiile lor.
29 De multe ori au încercat lamaniﬂii sæ-i înconjoare în timpul
nopﬂii, dar în aceste încercæri
au pierdut mulﬂi prizonieri.
30 Øi de multe ori au încercat
ei sæ le dea din vinul lor nefiﬂilor, pentru ca sæ-i poatæ distruge
cu otravæ sau pentru a-i îmbæta.
31 Dar iatæ, nefiﬂii nu erau înceﬂi în a-øi aduce a aminte de
Domnul Dumnezeul lor în timpurile lor de suferinﬂæ. Ei nu au
25a Alma 53:3–5.

putut sæ fie prinøi în capcanæ;
da, ei nu au vrut sæ guste din
vinul lor, decât dacæ mai întâi
dædeau din el unora dintre prizonierii lamaniﬂi.
32 Øi astfel ei au fost grijulii ca
nici o otravæ sæ nu le fie datæ
printre ei; cæci dacæ vinul lor ar
otrævi pe un lamanit, acesta ar
otrævi, de asemenea, øi pe un
nefit; øi astfel au încercat ei toate
bæuturile lor.
33 Øi acum, s-a întâmplat cæ era
potrivit pentru Moroni sæ facæ
pregætiri ca sæ atace oraøul Morianton; cæci iatæ, lamaniﬂii, prin
muncile lor, fortificaseræ oraøul
Morianton pânæ când acesta
devenise nespus de puternic.
34 Øi ei aduceau mereu forﬂe
noi în acel oraø precum øi noi
transporturi de provizii.
35 Øi astfel s-a terminat cel
de-al douæzeci øi nouælea an al
domniei judecætorilor asupra
poporului lui Nefi.
CAPITOLUL 56
Helaman îi trimite o scrisoare lui
Moroni povestind despre starea de
ræzboi cu lamaniﬂii — Antipus øi
Helaman câøtigæ o mare victorie
asupra lamaniﬂilor — Cei douæ mii
de tineri fii ai lui Helaman se luptæ
cu o putere miraculoasæ øi nici unul
dintre ei nu este ucis. Versetul 1,
circa 62 î.H.; versetele 2–19, circa
66 î.H.; øi versetele 20–57, circa
65–64 î.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ la începutul celui de-al treizecilea

31a Alma 62:49–51.
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an al domniei judecætorilor, în
cea de-a doua zi a primei luni,
Moroni a primit o scrisoare de
la Helaman, care spunea despre
treburile poporului în acea parte
a ﬂærii.
2 Øi acestea sunt cuvintele pe
care el le-a scris, zicând: Dragul
øi preaiubitul meu frate, Moroni,
în Domnul, la fel ca øi în suferinﬂele noastre din ræzboi; iatæ,
fratele meu preaiubit, eu
am ceva sæ-ﬂi spun ﬂie despre
starea de ræzboi din aceastæ
parte a ﬂærii.
3 Iatæ, a douæ mii dintre fiii
acelor oameni pe care Amon i-a
adus jos din ﬂara lui Nefi —
acum tu øtiai cæ aceøtia erau urmaøii lui Laman, care era fiul cel
mai mare al tatælui nostru, Lehi;
4 Acum, nu trebuie sæ-ﬂi repet
despre tradiﬂiile lor sau despre
necredinﬂa lor, cæci tu øtii despre
toate aceste lucruri —
5 De aceea, este destul pentru
mine sæ-ﬂi spun cæ douæ mii
dintre aceøti oameni tineri au
pus mâna pe armele lor de ræzboi; øi ei au dorit ca eu sæ fiu
conducætorul lor; øi noi am mers
ca sæ ne apæræm ﬂara.
6 Øi acum tu øtii, de asemenea,
despre a legæmântul pe care
stræmoøii lor l-au fæcut, ca ei sæ
nu punæ mâna pe arme de ræzboi împotriva fraﬂilor lor ca sæ
facæ værsare de sânge.
7 Dar în cel de-al douæzeci øi
øaselea an, atunci când ei au
væzut suferinﬂele noastre øi îndurærile noastre pentru ei, au
fost gata sæ a încalce legæmântul
56 3a Alma 53:22.
6 a Alma 24:17–18.

pe care îl fæcuseræ øi sæ punæ
mâna pe arme în apærarea
noastræ.
8 Dar eu nu am îngæduit ca ei
sæ-øi încalce acest legæmânt pe
care îl fæcuseræ, crezând cæ
Dumnezeu ne va întæri pe noi
într-atât, încât noi nu vom mai
suferi din cauza îndeplinirii juræmântului pe care îl fæcuseræ.
9 Dar iatæ, aici este un lucru în
care noi am putea sæ avem bucurie mare. Cæci iatæ, în cel
de-al douæzeci øi øaselea an, eu,
Helaman, am pornit în marø în
fruntea acestor douæ mii de oameni tineri cætre oraøul Iudeii
ca sæ-l ajut pe Antipus, pe care
tu l-ai numit conducætor peste
oamenii din acea parte a ﬂærii.
10 Iar eu m-am unit cu cei douæ
mii de fii ai mei (cæci ei sunt
vrednici sæ fie numiﬂi fii) cu oøtirea lui Antipus, iar Antipus
s-a bucurat nespus de mult de
aceastæ întærire; cæci iatæ, oøtirea lui fusese împuﬂinatæ de
cætre lamaniﬂi, pentru cæ forﬂele
lor uciseseræ un mare numær
dintre oamenii noøtri, din care
cauzæ noi avem de jelit.
11 Cu toate acestea, noi ne
putem consola cu faptul cæ au
murit pentru cauza patriei lor
øi a Dumnezeului lor, da, øi ei
sunt a fericiﬂi.
12 Iar lamaniﬂii, de asemenea,
reﬂinuseræ mulﬂi prizonieri, toﬂi
dintre ei fiind cæpitani øefi, cæci
pe nimeni alﬂii n-au læsat în viaﬂæ. Øi noi credem cæ ei sunt
acum, în timpul acesta, în ﬂara

7 a Alma 53:13–15.
11a Alma 28:12.
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lui Nefi; asta aøa este, dacæ ei
nu au fost uciøi.
13 Øi acum, acestea sunt oraøele pe care lamaniﬂii au pus
stæpânire prin værsarea sângelui atât de multor oameni viteji
de-ai noøtri:
14 ﬁara lui Manti sau oraøul
lui Manti, precum øi oraøul lui
Zeezrom, oraøul lui Cumeni øi
oraøul lui Antipara.
15 Øi acestea sunt oraøele pe
care ei le stæpâneau atunci când
noi am sosit în oraøul Iudeii;
iar eu l-am gæsit pe Antipus øi
pe oamenii lui muncind din
toate puterile lor ca sæ fortifice
oraøul.
16 Da, øi erau slæbiﬂi, atât în
trup, cât øi în spirit, cæci se luptaseræ cu vitejie în timpul zilei
øi munciseræ în timpul nopﬂii
ca sæ-øi pæstreze oraøele; øi astfel, ei înduraseræ mari suferinﬂe
de tot felul.
17 Øi acum, ei erau hotærâﬂi sæ
cucereascæ acest loc sau sæ moaræ; de aceea, tu poﬂi foarte bine
sæ crezi cæ aceastæ forﬂæ micæ pe
care am adus-o cu mine, da, acei
fii ai mei, le-au dat lor multe
nædejdi øi multæ bucurie.
18 Øi acum s-a întâmplat cæ,
atunci când lamaniﬂii au væzut
cæ Antipus primise întærire
pentru oøtirea lui, ei au fost forﬂaﬂi de poruncile lui Amoron sæ
nu se ducæ împotriva oraøului
Iudeii sau împotriva noastræ ca
sæ se lupte.
19 Øi astfel am fost noi favorizaﬂi de cætre Domnul; cæci dacæ
ei ar fi venit asupra noastræ în
slæbiciunea aceasta a noastræ,
ei poate cæ ar fi distrus mica
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noastræ armatæ; dar aøa, noi am
fost cruﬂaﬂi.
20 Lor li se dæduse poruncæ de
cætre Amoron ca sæ pæstreze
acele oraøe pe care ei le luaseræ.
Øi astfel s-a terminat cel de-al
douæzeci øi øaselea an. Iar la începutul celui de-al douæzeci øi
øaptelea an, noi ne pregætisem
oraøele noastre øi pe noi înøine
pentru apærare.
21 Acum, noi doream ca lamaniﬂii sæ nævæleascæ peste noi;
cæci nu doream sæ-i atacæm pe
ei în locurile lor întærite.
22 Øi s-a întâmplat cæ noi am
ﬂinut spioni de jur-împrejur ca
sæ observe miøcærile lamaniﬂilor,
pentru ca aceøtia sæ nu ne depæøeascæ în timpul nopﬂii øi nici sæ
nu atace în timpul zilei celelalte
oraøe ale noastre care erau în
partea de miazænoapte.
23 Cæci noi øtiam cæ în acele
oraøe ei nu erau destul de puternici ca sæ-i întâlneascæ pe ei;
de aceea, noi doream ca, dacæ
ei ne-ar fi depæøit, atunci noi sæ
cædem în spatele lor øi astfel
sæ-i atacæm pe la spate în timp
ce ei erau întâlniﬂi în faﬂæ. Noi
credeam cæ îi vom putea învinge; dar iatæ, am fost dezamægiﬂi
în dorinﬂa noastræ.
24 Ei nu au îndræznit sæ treacæ
înaintea noastræ cu toatæ oøtirea øi nici mæcar cu o parte, de
teamæ cæ nu erau destul de
puternici øi de fricæ sæ nu cadæ.
25 Øi nici nu au îndræznit ei sæ
se ducæ în marø împotriva oraøului lui Zarahemla; nici n-au
îndræznit ei sæ treacæ izvorul
Sidonului, de partea cealaltæ,
în oraøul lui Nefiha.
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26 Øi astfel, cu forﬂele lor, ei
erau hotærâﬂi sæ pæstreze acele
oraøe pe care le luaseræ.
27 Øi acum s-a întâmplat în cea
de-a doua lunæ a acestui an cæ
multe provizii ne-au fost aduse
nouæ de la pærinﬂii celor douæ
mii de fii ai mei.
28 Øi, de asemenea, douæ mii
de oameni au fost trimiøi la noi
din ﬂara lui Zarahemla. Øi astfel
eram noi pregætiﬂi cu zece mii
de oameni øi cu provizii pentru
ei, precum øi pentru nevestele
lor øi pentru copiii lor.
29 Iar lamaniﬂii, væzând cum
creøteau forﬂele noastre în fiecare zi øi cæ provizii veneau în
sprijinul nostru, au început sæ
se teamæ øi au început sæ iasæ
din ascunziøurile lor pentru ca,
dacæ ar fi posibil, sæ opreascæ
sæ primim noi provizii øi întæriri.
30 Acum, când noi am væzut
cæ lamaniﬂii au început sæ se neliniøteascæ în felul acesta, am
dorit sæ facem un øiretlic împotriva lor; de aceea, Antipus a
dat ordin ca eu sæ înaintez în
marø împreunæ cu fiii mei cei
tineri pânæ la un oraø vecin, ca
øi cum noi cæram provizii la un
oraø vecin.
31 Øi trebuia sæ mergem în
marø pe lângæ oraøul lui Antipara, ca øi cum ne duceam la
oraøul de dincolo de acesta, la
graniﬂele de lângæ malul mærii.
32 Øi s-a întâmplat cæ noi am
mærøæluit înainte, ca øi cum ne
duceam cu provizii la oraøul
acela.
33 Øi s-a întâmplat cæ Antipus
a înaintat mærøæluind cu o parte
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din armata sa, læsând cealaltæ
parte ca sæ apere oraøul. Dar el
nu a mers înainte pânæ când eu
nu am înaintat cu oøtirea mea
cea micæ øi pânæ când eu nu am
ajuns lângæ oraøul lui Antipara.
34 Øi acum, în oraøul lui Antipara era staﬂionatæ cea mai puternicæ oøtire a lamaniﬂilor; da,
cea mai numeroasæ.
35 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când ei au fost anunﬂaﬂi de cætre
spionii lor, au înaintat cu oøtirea
lor øi au venit în marø împotriva
noastræ.
36 Øi s-a întâmplat cæ noi am
fugit de ei cætre miazænoapte.
Øi astfel, noi am alungat în rætæcire pe cea mai puternicæ oøtire
a lamaniﬂilor;
37 Da, øi anume pânæ la o distanﬂæ destul de mare într-atât,
încât atunci când ei au væzut
oøtirea lui Antipus urmærindu-i
cu puterea sa, ei nu s-au întors
nici la dreapta øi nici la stânga, ci
au continuat marøul lor în linie
dreaptæ dupæ noi; øi, dupæ pærerea noastræ, intenﬂia lor era sæ ne
ucidæ pe noi înainte ca Antipus
sæ-i cucereascæ pe ei; øi aceasta,
pentru ca ei sæ nu poatæ fi
înconjuraﬂi de oamenii noøtri.
38 Øi acum Antipus, væzând
pericolul nostru, a înteﬂit marøul
oøtirii sale. Dar iatæ, era noapte;
de aceea, ei nu ne-au cucerit pe
noi øi nici Antipus nu i-a cucerit
pe ei; de aceea, noi am fæcut
tabæræ pentru noapte.
39 Øi s-a întâmplat cæ înainte
de zorii dimineﬂii, iatæ, lamaniﬂii
ne urmæreau pe noi. Acum, noi
nu eram destul de puternici ca
sæ ne luptæm cu ei; da, eu nu
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am putut sæ rabd ca fiii mei cei
tineri sæ cadæ în mâinile lor; de
aceea, noi am continuat marøul
nostru øi ne-am îndreptat marøul cætre pustiu.
40 Acum, ei nu au îndræznit sæ
se întoarcæ nici la dreapta øi nici
la stânga, de fricæ sæ nu fie înconjuraﬂi; øi nici eu nu am vrut
sæ mæ întorc nici la dreapta øi
nici la stânga, de teamæ ca ei sæ
nu mæ cucereascæ pe mine øi ca
noi sæ nu putem sæ rezistæm împotriva lor, ci sæ fim uciøi, iar ei
sæ scape; øi astfel, noi am fugit
toatæ ziua aceea în pustiu, chiar
pânæ când s-a fæcut întuneric.
41 Øi iaræøi s-a întâmplat cæ
atunci când a venit lumina dimineﬂii, i-am væzut pe lamaniﬂi
asupra noastræ øi noi am fugit
din faﬂa lor.
42 Dar s-a întâmplat cæ ei nu
ne-au urmærit pe noi departe øi
s-au oprit; øi aceasta a fost în
dimineaﬂa celei de-a treia zi a
celei de-a øaptea luni.
43 Øi acum, dacæ ei au fost cuceriﬂi de cætre Antipus, noi nu
øtiam; dar le-am spus oamenilor mei: Iatæ, noi nu øtim, dar ei
s-au oprit cu scopul ca noi sæ
nævælim împotriva lor, pentru ca
ei sæ ne prindæ în capcana lor;
44 De aceea, ce spuneﬂi voi, fiii
mei, vreﬂi voi sæ væ duceﬂi la
luptæ împotriva lor?
45 Øi acum îﬂi spun eu ﬂie, confratele meu preaiubit, Moroni,
cæ niciodatæ nu am væzut un
a
curaj atât de mare; nu, nu
printre toﬂi nefiﬂii.
46 Cæci, dupæ cum eu îi nu45a Alma 53:20–21.
47a Alma 53:16–18.

meam pe ei fiii mei (cæci ei toﬂi
erau foarte tineri), tot aøa mi-au
spus ei: Tatæ, iatæ, Dumnezeul
nostru este cu noi; øi El nu
va permite ca noi sæ cædem;
atunci, sæ mergem înainte;
noi nu-i vom ucide pe fraﬂii
noøtri dacæ ei ne vor læsa în
pace; de aceea, sæ mergem
pentru ca ei sæ nu învingæ
armata lui Antipus.
47 Acum, ei nu se luptaseræ
niciodatæ, dar nu se temeau
de moarte; øi s-au gândit mai
mult la a libertatea pærinﬂilor lor
decât la viaﬂa lor; da, fuseseræ
învæﬂaﬂi de cætre b mamele lor cæ
dacæ ei nu se vor îndoi, atunci
Dumnezeu îi va elibera.
48 Øi ei mi-au repetat mie cuvintele mamelor lor, zicând: Noi
nu ne îndoim cæ mamele noastre
au øtiut aceasta.
49 Øi s-a întâmplat cæ eu m-am
întors cu cei douæ mii ai mei
împotriva acestor lamaniﬂi care
ne urmæriseræ. Øi acum iatæ, oøtirile lui Antipus îi ajunseseræ pe
ei øi o luptæ groaznicæ începuse.
50 Oøtirea lui Antipus, fiind
obositæ din cauza marøului atât
de lung într-un timp atât de
scurt, era cât pe ce sæ cadæ în
mâinile lamaniﬂilor; øi dacæ eu
nu m-aø fi întors cu cei douæ
mii ai mei, atunci ei øi-ar fi împlinit scopul lor.
51 Cæci Antipus cæzuse sub
sabie, precum øi mulﬂi dintre
conducætorii lui, din cauza oboselii lor care se datora vitezei
marøului lor — de aceea, oamenii lui Antipus, fiind derutaﬂi

b Alma 57:21.
gs Mamæ.
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din cauza cæderii conducætorilor
lor, începuseræ sæ se predea în
faﬂa lamaniﬂilor.
52 Øi s-a întâmplat cæ lamaniﬂii
øi-au luat curajul øi au început
sæ-i urmæreascæ; øi astfel lamaniﬂii i-au urmærit pe ei cu mare
vigoare atunci când Helaman
a venit din spatele lor cu cei
douæ mii ai sæi øi a început
sæ-i ucidæ foarte mult într-atât,
încât întreaga oøtire a lamaniﬂilor s-a oprit øi s-a întors cætre
Helaman.
53 Acum, când oamenii lui
Antipus au væzut cæ lamaniﬂii
i-au întors pe ei, øi-au adunat
laolaltæ pe oamenii lor øi au
venit iaræøi pe la spatele lamaniﬂilor.
54 Øi acum s-a întâmplat cæ
noi, oamenii lui Nefi, oamenii
lui Antipus øi cu mine, împreunæ cu cei douæ mii ai mei, i-am
înconjurat pe lamaniﬂi øi i-am
ucis; da, într-atât, încât ei au fost
forﬂaﬂi sæ-øi abandoneze armele
lor de ræzboi, precum øi pe ei
înøiøi, ca prizonieri de ræzboi.
55 Øi acum s-a întâmplat cæ
atunci când ei ni s-au predat
nouæ, iatæ, eu i-am numærat pe
oamenii aceia tineri care se luptaseræ împreunæ cu mine, de
teamæ cæ mulﬂi dintre ei fuseseræ uciøi.
56 Dar iatæ, spre marea mea
bucurie, a nici un suflet dintre ei
nu cæzuse la pæmânt; da, øi ei se
luptaseræ ca øi cum ar fi avut
puterea lui Dumnezeu; da, niciodatæ nu a fost cunoscut ca
alﬂi oameni sæ se fi luptat cu o
56a Alma 57:25; 58:39.

putere atât de miraculoasæ; øi
cu o astfel de putere mæreaﬂæ au
nævælit ei asupra lamaniﬂilor,
încât i-au înfricoøat pe aceøtia;
øi din cauza aceasta, lamaniﬂii
s-au predat ei înøiøi ca prizonieri
de ræzboi.
57 Øi cum noi nu aveam nici
un loc pentru prizonierii noøtri
ca sæ-i pæzim, ca sæ-i ﬂinem deoparte de oøtirile lamaniﬂilor, de
aceea, noi i-am trimis pe ei în
ﬂara lui Zarahemla øi cu parte
dintre oamenii aceia care nu
fuseseræ uciøi de cætre Antipus.
Iar pe cei ræmaøi i-am luat eu øi
i-am unit cu aAmoniﬂii cei tineri
øi am pornit marøul nostru
înapoi cætre oraøul Iudeii.
CAPITOLUL 57
Helaman povesteøte cucerirea Antiparei, capitularea øi apoi apærarea oraøului Cumeni — Amoniﬂii
lui tineri se luptæ vitejeøte; sunt
ræniﬂi cu toﬂii, dar nici unul dintre
ei nu este ucis — Ghid raporteazæ
uciderea øi evadarea prizonierilor
lamaniﬂi. Circa 63 î.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ eu am
primit o epistolæ de la Amoron,
regele, spunând cæ, dacæ i-aø
elibera pe prizonierii aceia de
ræzboi pe care noi îi luaseræm,
atunci el ne va preda nouæ oraøul Antipara.
2 Dar eu am trimis o epistolæ
cætre rege, spunând cæ noi eram
siguri cæ forﬂele noastre erau
destule ca sæ cucereascæ oraøul
lui Antipara prin tæria noastræ;

57a Alma 27:26;
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øi cæ dacæ noi i-am preda pe prizonieri pentru acel oraø, aceasta
nu ar fi înﬂelept din partea noastræ; øi cæ noi am vrea sæ-i eliberæm pe prizonierii noøtri numai
printr-un schimb de prizonieri.
3 Øi Amoron a refuzat epistola
mea, cæci nu a vrut sæ facæ
schimb de prizonieri; de aceea,
noi am început sæ facem pregætiri ca sæ mergem împotriva
oraøului lui Antipara.
4 Dar oamenii din Antipara au
pæræsit oraøul øi au fugit în celelalte oraøe ale lor pe care le
stæpâneau, ca sæ le fortifice; øi
astfel, oraøul lui Antipara a cæzut în mâinile noastre.
5 Øi astfel s-a terminat cel de-al
douæzeci øi optulea an al domniei judecætorilor.
6 Øi s-a întâmplat cæ la începutul celui de-al douæzeci øi
nouælea an, noi am primit o
încærcæturæ de provizii øi un
supliment la armata noastræ,
din ﬂara lui Zarahemla øi din
ﬂinutul dimprejur, în numær de
øase mii de oameni, în afaræ de
cei øaizeci dintre a fiii Amoniﬂilor
care veniseræ sæ se uneascæ
cu fraﬂii lor, ceata mea cea micæ
de douæ mii. Øi acum iatæ,
noi eram puternici, da, øi, de
asemenea, aveam provizii din
beløug aduse nouæ.
7 Øi s-a întâmplat cæ era dorinﬂa noastræ sæ purtæm o bætælie
cu armata care era pusæ ca sæ
pæzeascæ oraøul Cumeni.
8 Øi acum, iatæ, îﬂi voi aræta ﬂie
cæ noi curând ne-am înfæptuit
dorinﬂa; da, cu forﬂa noastræ
57 6a Alma 53:16–18.
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puternicæ, sau cu o parte din
forﬂa noastræ puternicæ, noi am
înconjurat în timp de noapte
oraøul Cumeni, puﬂin înainte
de timpul când ei trebuia sæ
primeascæ o încærcæturæ cu
provizii.
9 Øi s-a întâmplat cæ noi am
fæcut tabæræ de jur-împrejurul
oraøului timp de mai multe
nopﬂi; dar noi am dormit pe sæbiile noastre øi am ﬂinut gærzi
pentru ca lamaniﬂii sæ nu vinæ
noaptea øi sæ ne ucidæ, ceea ce
ei au încercat sæ facæ de multe
ori; dar de câte ori au încercat
sæ facæ aceasta, sângele lor a
fost værsat.
10 În sfârøit, proviziile lor au
sosit øi ei erau gata sæ intre în
oraø în timpul nopﬂii. Iar noi, în
loc sæ fim lamaniﬂi, eram nefiﬂi;
de aceea, noi i-am luat atât pe
ei, cât øi proviziile lor.
11 Øi în ciuda faptului cæ lamaniﬂii erau lipsiﬂi de sprijinul
lor în felul acesta, ei încæ mai
erau hotærâﬂi sæ pæstreze oraøul; de aceea, devenise potrivit
ca noi sæ luæm acele provizii øi
sæ le trimitem în Iudea, iar pe
prizonieri sæ-i trimitem în ﬂara
lui Zarahemla.
12 Øi s-a întâmplat cæ n-au trecut multe zile înainte ca lamaniﬂii sæ înceapæ sæ-øi piardæ toate
nædejdile de a cæpæta adæpost;
de aceea, ei au predat oraøul în
mâinile noastre; øi astfel, noi
am înfæptuit planurile noastre
de a cæpæta oraøul Cumeni.
13 Dar s-a întâmplat cæ prizonierii noøtri erau atât de
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numeroøi încât, în ciuda numærului nostru enorm de mare,
noi am fost forﬂaﬂi sæ ne folosim
toatæ puterea ca sæ-i pæstræm
sau sæ-i omorâm.
14 Cæci iatæ, ei încercau sæ se
revolte în numær mare øi sæ se
lupte cu pietre øi cu bâte sau cu
orice obiect pe care puteau pune
mâna într-atât, încât noi am
ucis mai mult de douæ mii dintre ei dupæ ce ei s-au predat ca
prizonieri de ræzboi.
15 De aceea, a devenit potrivit
pentru noi ca sæ punem capæt
vieﬂilor lor sau sæ-i pæzim cu
sabia în mânæ, pânæ în vale la
ﬂara lui Zarahemla; øi, de asemenea, proviziile noastre nu mai
erau suficiente pentru oamenii
noøtri, ca sæ nu mai pomenim
pe acelea pe care le luasem de
la lamaniﬂi.
16 Øi acum, în acele împrejuræri
critice, a devenit o problemæ
foarte serioasæ sæ se ia o hotærâre
în legæturæ cu aceøti prizonieri
de ræzboi; cu toate acestea, noi
am hotærât sæ-i trimitem pe ei
la vale în ﬂara lui Zarahemla; de
aceea, noi am ales o parte dintre
oamenii noøtri øi le-am dat lor
ræspunderea prizonierilor noøtri
ca sæ-i ducæ la vale în ﬂara lui
Zarahemla.
17 Dar s-a întâmplat cæ în ziua
urmætoare ei s-au întors. Øi
acum iatæ, noi nu i-am întrebat
pe ei despre prizonieri; cæci iatæ, lamaniﬂii nævæliseræ asupra
noastræ, iar ei se reîntorseseræ
la timp ca sæ ne salveze pe noi
de a cædea în mâinile lor. Cæci
21a Alma 56:47–48.
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iatæ, Amoron trimisese în sprijinul lor un nou transport cu
provizii, precum øi o numeroasæ
oøtire de oameni.
18 Øi s-a întâmplat cæ acei oameni pe care noi îi trimisesem
cu prizonierii sosiseræ la timp
ca sæ-i respingæ pe aceøtia, tocmai când ei erau gata sæ ne
cucereascæ.
19 Dar iatæ, trupa mea cea micæ
de douæ mii øi øaizeci s-a luptat
cu mare disperare; da, ei au
fost curajoøi în faﬂa lamaniﬂilor
øi au ræspândit moarte printre
toﬂi aceia care li s-au opus.
20 Øi în timp ce oøtirea noastræ, ceea ce mai ræmæsese din
ea, era gata sæ se predea în faﬂa
lamaniﬂilor, iatæ, acei douæ mii
øi øaizeci au fost viteji øi nedescurajaﬂi.
21 Da, øi ei s-au supus øi au
avut grijæ sæ execute fiecare cuvânt al poruncii întocmai; da, øi
astfel lor li s-a întâmplat aøa
dupæ cum era credinﬂa lor; øi eu
mi-am adus aminte de cuvintele despre care ei mi-au spus cæ
a
mamele lor îi învæﬂaseræ pe ei.
22 Øi acum iatæ, acestor fii ai
mei, precum øi oamenilor acelora care fuseseræ aleøi ca sæ-i conducæ pe prizonieri, le datoram
noi aceastæ mare victorie; cæci ei
au fost cei care i-au bætut pe
lamaniﬂi; de aceea, ei au fost goniﬂi înapoi în oraøul lui Manti.
23 Iar noi ne-am pæstrat oraøul
nostru, Cumeni, øi nu am fost
distruøi cu toﬂii de sabie; cu
toate acestea, noi suferisem o
mare pierdere.
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24 Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce
lamaniﬂii au fugit, eu am dat
imediat porunci ca oamenii mei
care fuseseræ ræniﬂi sæ fie luaﬂi
dintre cei morﬂi øi am pus ca
rænile lor sæ fie îngrijite.
25 Øi s-a întâmplat cæ erau
douæ sute dintre cei douæ mii øi
øaizeci ai mei care leøinaseræ
din cauza pierderii de sânge;
cu toate acestea, potrivit bunætæﬂii lui Dumnezeu øi spre
marea noastræ mirare, precum
øi spre bucuria întregii noastre
oøtiri, nu a fost a nici mæcar un
suflet dintre ei care sæ fi pierit;
da, øi, de asemenea, n-a fost
nici un suflet dintre ei care sæ fi
primit multe ræni.
26 Øi acum, supravieﬂuirea lor
era de uimire pentru întreaga
noastræ oøtire, da, faptul cæ ei
fuseseræ cruﬂaﬂi în timp ce o
mie dintre fraﬂii noøtri fuseseræ
uciøi. Iar noi atribuim pe bunæ
dreptate aceasta a puterii miraculoase a lui Dumnezeu, datoritæ b credinﬂei lor nespus de
mari în ceea ce fuseseræ ei învæﬂaﬂi sæ creadæ — øi anume cæ era
un Dumnezeu drept øi cæ toﬂi
cei care nu se îndoiau de aceasta erau cruﬂaﬂi prin puterea Lui
minunatæ.
27 Acum, aceasta era credinﬂa
acestora despre care eu am vorbit; ei sunt tineri, iar minﬂile lor
sunt curajoase; øi ei øi-au pus
încrederea lor în Dumnezeu,
întotdeauna.
28 Øi acum s-a întâmplat cæ
dupæ ce noi am îngrijit astfel pe
ræniﬂii noøtri øi ne-am îngropat
25a Alma 56:56.

26a gs Putere.

morﬂii, precum øi pe morﬂii lamaniﬂilor, care erau numeroøi,
iatæ, noi l-am întrebat pe Ghid
despre prizonierii cu care ei
începuseræ sæ se ducæ la vale
cætre ﬂara lui Zarahemla.
29 Acum, Ghid era cæpitanul-øef peste trupa care fusese
numitæ sæ-i pæzeascæ pe aceøtia
pe drumul la vale cætre acel
ﬂinut.
30 Øi acum, acestea sunt cuvintele pe care Ghid le-a spus cætre
mine: Iatæ, noi am început sæ
mergem la vale cætre ﬂara lui
Zarahemla împreunæ cu prizonierii noøtri. Øi s-a întâmplat cæ
noi ne-am întâlnit cu spionii
armatelor noastre care fuseseræ
trimiøi ca sæ observe tabæra
lamaniﬂilor.
31 Øi ei au strigat cætre noi,
zicând — Iatæ, oøtirile lamaniﬂilor mærøæluiesc cætre oraøul lui
Cumeni; øi iatæ, ei vor nævæli
asupra lor, da, øi-i vor distruge
pe oamenii noøtri.
32 Øi s-a întâmplat cæ prizonierii noøtri au auzit strigætele
lor, ceea ce i-a fæcut pe ei sæ
capete curaj; øi s-au ridicat în
ræzvrætire împotriva noastræ.
33 Øi s-a întâmplat cæ din cauza ræzvrætirii lor, noi am fæcut
ca sæbiile noastre sæ cadæ asupra
lor. Øi s-a întâmplat cæ ei s-au
aruncat ca unul singur asupra
sæbiilor noastre; øi, fæcând astfel,
cei mai mulﬂi dintre ei au fost
uciøi; iar cei ræmaøi dintre ei au
scæpat øi au fugit de la noi.
34 Øi iatæ, atunci când au fugit
øi nu am putut sæ-i prindem,
b gs Credinﬂæ.
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noi am început sæ mærøæluim
repede cætre oraøul Cumeni; øi
iatæ, am ajuns la timp ca sæ-i
ajutæm pe fraﬂii noøtri în apærarea oraøului.
35 Øi iatæ, noi suntem iaræøi
eliberaﬂi din mâinile duømanilor noøtri. Øi binecuvântat este
numele lui Dumnezeu; cæci iatæ,
El este Acela care ne-a salvat pe
noi; da, care a fæcut acest lucru
mare pentru noi.
36 Acum s-a întâmplat cæ
atunci când eu, Helaman, am
auzit aceste cuvinte ale lui Ghid,
eu am fost plin de o bucurie
nespusæ datoritæ bunætæﬂii lui
Dumnezeu pentru apærarea
noastræ, pentru ca noi sæ nu
pierim; da, øi eu cred cæ sufletele acelora care au fost uciøi
au a intrat în odihna Dumnezeului lor.
CAPITOLUL 58
Helaman, Ghid øi Teomner captureazæ oraøul Manti printr-un vicleøug—Lamaniﬂii se retrag—Fiii
poporului lui Amon sunt salvaﬂi
în timp ce ei ræmân neclintiﬂi în
apærarea libertæﬂii øi a credinﬂei
lor. Circa 63–62 î.H.
Øi iatæ, acum s-a întâmplat cæ
scopul nostru urmætor era sæ
cæpætæm oraøul lui Manti; dar
iatæ, nu a fost nici o posibilitate
ca noi sæ-i alungæm pe ei din
oraø cu trupele noastre mici.
Cæci iatæ, ei îøi aduceau aminte
de ceea ce noi fæcusem pânæ
atunci; de aceea, noi nu puteam
36a Alma 12:34.

sæ-i a amægim pe ei afaræ din
fortæreﬂele lor.
2 Øi ei erau atât de numeroøi
faﬂæ de oøtirea noastræ încât
noi nu am îndræznit sæ înaintæm øi sæ-i atacæm pe ei în fortæreﬂele lor.
3 Da, øi a devenit potrivit ca noi
sæ-i folosim pe oamenii noøtri
pentru ca sæ pæstræm acele pærﬂi
din ﬂaræ pe care noi le recæpætasem dintre stæpânirile noastre;
de aceea, devenise potrivit ca
noi sæ aøteptæm pentru ca sæ
primim mai multe întæriri din
ﬂara lui Zarahemla, precum øi o
nouæ încærcæturæ cu provizii.
4 Øi s-a întâmplat cæ eu am trimis astfel un ambasador cætre
guvernatorul ﬂærii noastre ca
sæ-l informez pe el despre treburile poporului nostru. Øi s-a
întâmplat cæ noi am aøteptat ca
sæ primim provizii øi întæriri
din ﬂara lui Zarahemla.
5 Dar iatæ, aceasta ne-a fost
nouæ numai de puﬂin folos; cæci
lamaniﬂii, de asemenea, primeau
întæriri mari de la o zi la alta,
precum øi multe provizii; øi
acestea erau împrejurærile în
care ne aflam noi în aceastæ perioadæ de timp.
6 Iar lamaniﬂii nævæleau din
când în când asupra noastræ,
fiind hotærâﬂi sæ ne distrugæ prin
vicleøuguri; cu toate acestea, noi
nu am putut sæ ne ducem la luptæ împotriva lor din cauza ascunziøurilor øi a fortæreﬂelor lor.
7 Øi s-a întâmplat cæ noi am
aøteptat în aceste împrejuræri
grele, timp de multe luni, chiar

58 1a Alma 52:21; 56:30.
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pânæ când era cât pe ce sæ murim de foame.
8 Dar s-a întâmplat cæ noi am
primit alimente, care au fost
pæzite de o oøtire de douæ mii
de oameni trimiøi în ajutorul
nostru; øi acesta era tot ajutorul
pe care l-am primit, ca sæ ne
apæræm pe noi înøine øi patria
noastræ de la cæderea în mâinile duømanilor noøtri, da, ca sæ
ne luptæm cu un duøman care
era nenumærat de mare.
9 Øi acum, pricina acestei încurcæturi, sau pricina pentru
care ei nu ne-au trimis mai multe întæriri, noi nu o cunoaøtem;
de aceea, noi eram supæraﬂi øi
plini de teamæ ca nu cumva prin
orice mijloace judecata lui Dumnezeu sæ nu vinæ asupra ﬂærii
noastre, pentru subjugarea øi
distrugerea noastræ totalæ.
10 De aceea, noi ne-am reværsat sufletele noastre în rugæciune cætre Dumnezeu, pentru ca
El sæ ne întæreascæ øi sæ ne elibereze din mâinile duømanilor
noøtri, da, øi, de asemenea, sæ
ne dea nouæ putere ca sæ putem
sæ ne apæræm oraøele noastre øi
pæmânturile noastre øi avuﬂiile
noastre pentru sprijinul poporului nostru.
11 Da, øi s-a întâmplat cæ Domnul Dumnezeul nostru ne-a vizitat pe noi cu asigurarea cæ El
ne va elibera; da, într-atât, încât
El a vorbit cuvinte aducætoare
de pace cætre sufletele noastre
øi ne-a adus nouæ multæ credinﬂæ øi a fæcut ca noi sæ nædæjduim
cæ vom fi eliberaﬂi de El.
12a Alma 46:12–13;

12 Øi noi am cæpætat curaj cu
forﬂele noastre mici pe care le
primisem; øi am fost fermi
hotærâﬂi sæ-i cucerim pe duømanii noøtri øi sæ ne a pæstræm
pæmânturile noastre øi bunurile
noastre øi nevestele noastre øi
copiii noøtri øi cauza b libertæﬂii
noastre.
13 Øi astfel, noi ne-am dus cu
toatæ puterea noastræ împotriva lamaniﬂilor care erau în oraøul lui Manti; øi ne-am instalat
corturile la marginea pustiului,
care era lângæ oraø.
14 Øi s-a întâmplat cæ în ziua
urmætoare, atunci când lamaniﬂii au væzut cæ noi eram la graniﬂele de lângæ pustiul care era
lângæ oraø, ei øi-au trimis spionii
de jur-împrejurul nostru, pentru
ca sæ descopere numærul nostru
øi puterea oøtirii noastre.
15 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când ei au væzut cæ noi nu eram
puternici, dupæ numærul nostru,
øi temându-se cæ noi le vom tæia
lor drumul cætre ajutoarele lor,
dacæ nu vor nævæli sæ se batæ
împotriva noastræ øi sæ ne omoare øi, de asemenea, crezând cæ
ei puteau sæ ne distrugæ cu uøurinﬂæ cu oøtirile lor numeroase,
ei au început sæ facæ pregætiri
ca sæ nævæleascæ asupra noastræ în bætælie.
16 Øi atunci când noi am væzut
cæ ei fæceau pregætiri ca sæ nævæleascæ împotriva noastræ, iatæ,
eu am fæcut ca Ghid, împreunæ
cu un numær mic de oameni, sæ
se strecoare în ascuns în pustiu
øi, de asemenea, ca øi Teomner

Morm. 2:23.
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împreunæ cu un numær mic de
oameni sæ se strecoare în ascuns
în pustiu.
17 Acum, Ghid øi oamenii lui
erau în partea dreaptæ, iar ceilalﬂi erau în partea stângæ; øi
atunci când ei s-au strecurat
astfel în ascuns, iatæ, eu am ræmas împreunæ cu restul oøtirii
mele în acelaøi loc în care noi
ne instalasem corturile de la început, pânæ când lamaniﬂii ar fi
ieøit la luptæ.
18 Øi s-a întâmplat cæ lamaniﬂii
au ieøit împreunæ cu oøtirile lor
numeroase împotriva noastræ.
Øi atunci când ei au venit øi erau
cât pe ce sæ nævæleascæ asupra
noastræ cu sæbiile, eu am fæcut
ca oamenii mei, aceia care erau
cu mine, sæ se retragæ în pustiu.
19 Øi s-a întâmplat cæ lamaniﬂii
ne-au urmærit cu mare repeziciune, cæci ei doreau foarte mult
sæ ne cucereascæ øi sæ ne ucidæ;
de aceea, ei ne-au urmærit pe
noi în pustiu; iar noi am trecut
printre Ghid øi Teomner, în aøa
fel încât ei nu au fost descoperiﬂi de cætre lamaniﬂi.
20 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când lamaniﬂii au trecut sau
când oøtirea a trecut, atunci
Ghid øi Teomner s-au ridicat
din locurile lor secrete øi le-au
tæiat drumul spionilor lamaniﬂilor pentru ca ei sæ nu poatæ sæ
se reîntoarcæ în oraø.
21 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când ei le-au retezat lor drumul,
ei au fugit cætre oraø øi au cæzut
peste stræjile care fuseseræ læsate
ca sæ pæzeascæ, în aøa fel încât ei
i-au distrus pe aceøtia øi au pus
stæpânire pe oraø.

Alma 58:17–28
22 Acum, aceasta s-a întâmplat pentru cæ lamaniﬂii au îngæduit ca întreaga lor oøtire, în
afaræ numai de câteva stræji, sæ
fie dusæ în rætæcire în pustiu.
23 Øi s-a întâmplat cæ Ghid øi
Teomner au cæpætat în felul
acesta stæpânire peste întæriturile lor. Øi s-a întâmplat cæ noi
ne-am dus în drumul nostru,
dupæ ce cælætorisem mult prin
pustiu cætre ﬂara lui Zarahemla.
24 Iar atunci când lamaniﬂii au
væzut cæ ei mærøæluiau înspre
ﬂara lui Zarahemla, ei au fost
nespus de înfricoøaﬂi ca nu
cumva sæ fi fost un plan pentru
ca ei sæ fie duøi cætre distrugere;
de aceea, au început iaræøi sæ se
retragæ în pustiu, da, øi anume
înapoi pe acelaøi drum pe care
veniseræ.
25 Øi iatæ, era noapte øi ei øi-au
pus corturile, cæci cæpitanii-øefi
ai lamaniﬂilor credeau cæ nefiﬂii
erau obosiﬂi din cauza marøului
lor; øi crezând cæ ei alungaseræ
întreaga lor oøtire, de aceea,
nu s-au gândit de loc la oraøul
lui Manti.
26 Acum, s-a întâmplat cæ
atunci când s-a læsat noaptea, eu
am fæcut ca oamenii mei sæ nu
doarmæ, ci sæ înainteze în marø
pe alt drum cætre ﬂara lui Manti.
27 Øi din cauza marøului acestuia al nostru în timp de noapte, iatæ, în ziua urmætoare noi
eram dincolo de lamaniﬂi în aøa
fel încât noi am ajuns înaintea
lor în oraøul lui Manti.
28 Øi astfel s-a întâmplat cæ
prin acest øiretlic noi am pus
stæpânire pe oraøul lui Manti
færæ værsare de sânge.

Alma 58:29–41
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29 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când oøtirile lamaniﬂilor au
ajuns lângæ oraø øi au væzut cæ
noi eram pregætiﬂi sæ-i întâlnim, au fost nespus de uimiﬂi øi
loviﬂi de o mare fricæ într-atât,
încât au fugit în pustiu.
30 Da, øi s-a întâmplat cæ oøtirile lamaniﬂilor au fugit din toatæ
aceastæ parte a ﬂærii. Dar iatæ, ei
au luat cu ei pe multe femei øi
copii afaræ din ﬂaræ.
31 Øi a acele oraøe care fuseseræ ocupate de lamaniﬂi, toate
sunt acum în stæpânirea noastræ; iar pærinﬂii noøtri øi femeile
noastre øi copiii noøtri se reîntorc la casele lor, în afaræ de cei
care au fost luaﬂi prizonieri øi
duøi afaræ de cætre lamaniﬂi.
32 Dar iatæ, oøtirile noastre
sunt mici pentru ca sæ apere un
numær atât de mare de oraøe øi
avuﬂii atât de mari.
33 Dar iatæ, noi credem în
Dumnezeul nostru care ne-a
dat nouæ victorii asupra acelor
ﬂinuturi într-atât, încât noi am
cæpætat acele oraøe øi acele pæmânturi care erau ale noastre.
34 Acum, noi nu cunoaøtem
pricina pentru care guvernul
nu ne dæ nouæ mai multæ putere; øi nici acei oameni care au
nævælit la noi nu cunosc pricina
pentru care noi nu am primit
putere mai mare.
35 Iatæ, noi nu øtim decât cæ
voi nu aveﬂi succes øi cæ voi v-aﬂi
retras forﬂele în acel colﬂ de ﬂaræ;
dacæ este aøa, atunci noi nu
vrem sæ cârtim.
36 Øi dacæ nu este aøa, atunci
31a Alma 56:14.
36a Alma 61:1–5.

iatæ, noi ne temem cæ este o
a
dezbinare în guvern øi de aceea nouæ nu ni s-au trimis mai
mulﬂi oameni în ajutor; cæci noi
øtim cæ ei sunt mai mulﬂi decât
aceia pe care ni i-au trimis.
37 Dar iatæ, aceasta nu are nici
o importanﬂæ — noi avem încredere cæ Dumnezeu ne va a elibera, în ciuda slæbiciunii oøtirilor
noastre, da, øi ne va elibera din
mâinile duømanilor noøtri.
38 Iatæ, acesta este cel de-al
douæzeci øi nouælea an, cætre
sfârøitul lui, øi noi suntem în
posesia pæmânturilor noastre;
iar lamaniﬂii au fugit în ﬂara lui
Nefi.
39 Iar aceia dintre fiii oamenilor lui Amon despre care eu am
vorbit cu atâta laudæ sunt cu
mine în oraøul lui Manti; iar
Domnul i-a sprijinit pe ei øi i-a
pæzit ca sæ nu cadæ sub sabie
într-atât, încât nici mæcar a un
suflet nu a fost ucis.
40 Dar iatæ, ei au primit multe ræni; cu toate acestea, au stat
neclintiﬂi în acea a libertate prin
care Dumnezeu i-a fæcut pe ei
liberi; øi ei sunt riguroøi în a-øi
aminti de Domnul, Dumnezeul
lor în fiecare zi; da, ei sunt
atenﬂi, continuu, la pæstrarea
statutelor Lui øi a judecæﬂilor
Lui øi a poruncilor Lui; iar credinﬂa lor în profeﬂiile despre
ceea ce va veni este puternicæ.
41 Øi acum, fratele meu preaiubit, Moroni, fie ca Domnul
Dumnezeul nostru, care ne-a
mântuit pe noi øi ne-a eliberat
pe noi, sæ te pæstreze pe tine

37a 2 Regi 17:38–39.
39a Alma 56:56.
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întotdeauna în prezenﬂa Sa; da,
øi fie ca El sæ favorizeze acest
popor, în aøa fel încât voi sæ
aveﬂi succes în cæpætarea tuturor avuﬂiilor pe care lamaniﬂii
le-au luat de la noi, care erau
pentru sprijinul nostru. Øi
acum, iatæ, eu termin epistola
mea. Eu sunt Helaman, fiul lui
Alma.
CAPITOLUL 59
Moroni îi cere lui Pahoran sæ întæreascæ forﬂele lui Helaman — lamaniﬂii cuceresc oraøul Nefiha —
Moroni este furios pe guvern. Circa 62 î.H.
Acum, s-a întâmplat în cel de al
treizecilea an al domniei judecætorilor asupra poporului lui
Nefi, dupæ ce Moroni a primit
øi a citit a epistola lui Helaman,
cæ el a fost nespus de bucuros
datoritæ prosperitæﬂii, da, a succesului nespus de mare pe care
Helaman îl avusese, cæpætând
acele pæmânturi care fuseseræ
pierdute.
2 Da, øi el a fæcut cunoscut
cætre întregul sæu popor, în tot
ﬂinutul dimprejur, în partea aceea unde era el, cæ øi ei trebuia sæ
se bucure.
3 Øi s-a întâmplat cæ el a trimis
imediat o a epistolæ cætre b Pahoran, dorind ca el sæ-i facæ pe
oameni sæ se adune laolaltæ ca
sæ-l întæreascæ pe Helaman sau
pe oøtirile lui Helaman, într-atât,
încât el sæ poatæ cu uøurinﬂæ sæ
apere acea parte a ﬂærii pe care
59 1a Alma 56:1.

el o cucerise cu succes într-un
chip atât de miraculos.
4 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Moroni a trimis aceastæ
epistolæ cætre ﬂara lui Zarahemla, el a început iaræøi sæ facæ un
plan ca sæ poatæ cæpæta restul
acelor posesiuni øi oraøe pe care
lamaniﬂii le luaseræ de la ei.
5 Øi s-a întâmplat cæ în timp ce
Moroni fæcea astfel pregætiri sæ
meargæ la bætælie împotriva
lamaniﬂilor, iatæ, oamenii lui
Nefiha, care erau adunaﬂi laolaltæ din oraøul lui Moroni øi
din oraøul lui Lehi øi din oraøul
lui Morianton, au fost atacaﬂi
de cætre lamaniﬂi.
6 Da, chiar øi aceia care fuseseræ forﬂaﬂi sæ fugæ din ﬂara lui
Manti, precum øi din ﬂinutul
dimprejur, veniseræ øi se uniseræ cu lamaniﬂii în aceastæ parte
a ﬂærii.
7 Øi astfel, ei fiind nespus de
numeroøi, da, øi primind întæriri
în fiecare zi, la porunca lui Amoron, au mers înainte împotriva
poporului lui Nefiha øi au început sæ-i mæcelæreascæ pe aceøtia
într-un mæcel foarte mare.
8 Iar oøtirile lor erau atât de
numeroase, încât cei ræmaøi
dintre oamenii lui Nefiha au
fost forﬂaﬂi sæ fugæ din faﬂa lor;
øi ei chiar au venit øi s-au unit
cu armata lui Moroni.
9 Øi acum, cum Moroni credea
cæ trebuia sæ fie oameni trimiøi
în oraøul lui Nefiha ca sæ-i ajute
pe oameni sæ pæstreze oraøul
øi øtiind cæ era mai uøor ca oraøul sæ fie apærat sæ nu cadæ în

3 a Alma 60:1–3.

b Alma 50:40.

Alma 59:10–60:6

430

mâinile lamaniﬂilor decât sæ-l
recaptureze de la ei, el a crezut
cæ era mai uøor pentru ei sæ
pæstreze acel oraø.
10 De aceea, el øi-a pæstrat toatæ forﬂa ca sæ apere acele locuri
pe care el le recucerise.
11 Øi acum, când Moroni a væzut cæ oraøul lui Nefiha a fost
pierdut, el a fost foarte supærat
øi a început sæ se întrebe, din
cauza ticæloøiei poporului, dacæ
nu cumva ei vor cædea în mâinile fraﬂilor lor.
12 Acum, acesta a fost cazul
cu toﬂi cæpitanii-øefi ai lui. Ei
s-au îndoit øi, de asemenea,
s-au minunat din cauza ticæloøiei poporului; øi aceasta din
cauza succesului lamaniﬂilor
asupra lor.
13 Øi s-a întâmplat cæ Moroni a
fost furios pe guvern din cauza
a
indiferenﬂei sale în ceea ce privea libertatea ﬂærii lor.
CAPITOLUL 60
Moroni se plânge lui Pahoran despre neglijarea armatelor de cætre
guvern — Domnul îngæduie ca cei
drepﬂi sæ fie uciøi — Nefiﬂii trebuie
sæ-øi foloseascæ toatæ puterea øi mijloacele lor pentru ca sæ se elibereze
de duømani—Moroni ameninﬂæ sæ
lupte împotriva guvernului dacæ
nu li se dæ ajutor armatelor sale.
Circa 62 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ el a scris iaræøi cætre guvernatorul ﬂærii,
care era Pahoran; øi acestea sunt
cuvintele pe care el le-a scris,
13a Alma 58:34; 61:2–3.

zicând: Iatæ, eu adresez epistola
mea cætre Pahoran, în oraøul lui
Zarahemla, care este judecætor
a
øef øi guvernator peste ﬂaræ,
precum øi cætre toﬂi aceia care
au fost aleøi de acest popor ca
sæ guverneze øi sæ conducæ treburile acestui ræzboi.
2 Cæci iatæ, eu am sæ le spun
ceva, într-un fel de condamnare;
cæci iatæ, voi înøivæ øtiﬂi cæ aﬂi
fost numiﬂi pentru ca sæ adunaﬂi
laolaltæ oameni øi sæ-i înarmaﬂi
cu sæbii øi cu paloøe øi cu tot
felul de arme de ræzboi de toate
felurile øi sæ-i trimiteﬂi împotriva lamaniﬂilor, în orice parte pe
unde aceøtia ar veni în ﬂara
noastræ.
3 Øi acum iatæ, îﬂi spun ﬂie cæ
eu însumi, precum øi oamenii
mei øi, de asemenea, Helaman
øi oamenii lui, am suferit nespus
de multe suferinﬂe; da, pânæ øi
foame, sete øi obosealæ øi tot felul de suferinﬂe de toate felurile.
4 Dar iatæ, dacæ acestea ar fi
singurele suferinﬂe pe care le-am
avut, atunci noi nu am cârti øi
nici nu ne-am plânge.
5 Dar iatæ, mare a fost mæcelul
printre oamenii noøtri; da, mii
au cæzut sub sabie, în timp ce ar
fi putut sæ fie altfel dacæ voi aﬂi
fi dat oøtirilor noastre destulæ
putere øi ajutor pentru ei. Da,
mare a fost neglijenﬂa voastræ
faﬂæ de noi.
6 Øi acum iatæ, noi dorim sæ
cunoaøtem pricina acestei nespus de mari neglijenﬂe; da, noi
dorim sæ cunoaøtem pricina
stærii voastre de nepæsare.

60 1a Alma 50:39–40.
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7 Puteﬂi voi sæ væ gândiﬂi sæ
staﬂi pe tronurile voastre într-o
stare de încremenire nepæsætoare, în timp ce duømanii voøtri
împræøtie lucrarea morﬂii printre voi? Da, în timp ce ei ucid
pe mii dintre fraﬂii voøtri —
8 Da, chiar øi aceia care s-au
uitat în sus cætre voi pentru
protecﬂie, da, v-au pus pe voi
într-o poziﬂie din care voi aﬂi fi
putut sæ-i ajutaﬂi pe ei, da, voi
aﬂi fi putut sæ le trimiteﬂi lor
oøtiri, sæ-i întæriﬂi pe ei øi sæ salvaﬂi mii dintre ei de la cæderea
sub sabie.
9 Dar iatæ, aceasta nu este
totul — voi aﬂi refuzat sæ le daﬂi
lor din proviziile voastre
într-atât, încât mulﬂi dintre ei
au luptat øi øi-au sângerat vieﬂile din cauza dorinﬂelor mari pe
care ei le-au avut pentru bunæstarea acestui popor; da, øi ei au
fæcut aceasta atunci când erau
gata sæ a piaræ de foame din
cauza neglijenﬂei voastre nespus de mari faﬂæ de ei.
10 Øi acum, fraﬂii mei preaiubiﬂi — cæci voi ar trebui sæ fiﬂi
iubiﬂi; da, øi voi ar trebui sæ
munciﬂi cu mai multæ sârguinﬂæ
pentru bunæstarea øi libertatea
acestui popor; dar iatæ, voi i-aﬂi
neglijat pe ei atât de mult, încât
sângele multor mii va veni asupra capului vostru pentru ræzbunare; da, cæci lui Dumnezeu
îi erau cunoscute toate strigætele øi suferinﬂele lor —
11 Iatæ, aﬂi putut voi sæ credeﬂi
cæ puteaﬂi sæ staﬂi pe tronurile
voastre øi cæ datoritæ bunætæﬂii
9 a Alma 58:7.
12a Luca 13:1–5.

færæ margini a lui Dumnezeu
voi puteaﬂi sæ nu faceﬂi nimic øi
totuøi El v-ar fi eliberat pe voi?
Iatæ, dacæ voi aﬂi crezut aceasta,
atunci aﬂi crezut în zadar.
12 a Credeﬂi voi cæ, deoarece
atât de mulﬂi dintre fraﬂii voøtri
au fost uciøi, aceasta este din
cauza ticæloøiei lor? Væ zic eu
vouæ, dacæ voi aﬂi crezut aceasta, atunci voi aﬂi crezut în zadar;
cæci, væ spun eu vouæ, mulﬂi
sunt aceia care au cæzut sub sabie; øi iatæ, aceasta este condamnarea voastræ;
13 Cæci Domnul a îngæduit ca
cei a drepﬂi sæ fie uciøi, în aøa fel
încât dreptatea øi judecata Lui
sæ se abatæ asupra celor pæcætoøi; de aceea, voi nu trebuie sæ
credeﬂi cæ cei drepﬂi sunt pierduﬂi pentru cæ sunt uciøi; dar
iatæ, ei intræ în odihna Domnului, Dumnezeului lor.
14 Øi acum iatæ, væ spun eu
vouæ, mæ tem nespus de mult
cæ judecæﬂile lui Dumnezeu vor
veni asupra acestui popor din
cauza indolenﬂei lui, da, øi anume din cauza indolenﬂei guvernului nostru øi a neglijenﬂei
sale nespus de mari faﬂæ de
fraﬂii lor, da, faﬂæ de aceia care
au fost uciøi.
15 Cæci, dacæ nu ar fi fost a ticæloøia care a început întâi în
capul nostru, noi am fi putut
rezista duømanilor noøtri, iar ei
nu ar fi putut sæ câøtige putere
asupra noastræ.
16 Da, dacæ nu ar fi fost pentru
a
ræzboiul care a izbucnit între
noi înøine; da, dacæ nu ar fi fost

13a Alma 14:10–11;
D&L 42:46–47.

15a Alma 51:9, 13.
16a Alma 51:16–19.
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pentru aceøti b regaliøti, din cauza cærora a fost atât de multæ
værsare de sânge printre noi; da,
la timpul acela noi aveam conflicte între noi înøine; dacæ noi
ne-am fi unit puterile aøa cum
fæcusem pânæ atunci; da, dacæ
nu ar fi fost pentru dorinﬂa de
putere øi autoritate pe care acei
regaliøti doreau sæ o aibæ asupra
noastræ; dacæ ei ar fi fost credincioøi cauzei libertæﬂii noastre øi
dacæ s-ar fi unit cu noi øi dacæ
ar fi mers înainte împotriva
duømanilor noøtri, în loc sæ-øi
ia sæbiile împotriva noastræ, ceea ce a fost pricina unei værsæri
de sânge atât de mari printre
noi; da, dacæ noi am fi mers
înainte împotriva lor, cu puterea
Domnului, noi am fi putut sæ-i
împræøtiem pe duømanii noøtri,
cæci lucrul acesta ar fi fost fæcut în acord cu îndeplinirea
cuvântului Lui.
17 Dar iatæ, acum lamaniﬂii vin
asupra noastræ, punând stæpânire pe pæmânturile noastre; øi ei îi
ucid pe oamenii noøtri cu sabia,
da, femeile noastre øi copiii
noøtri; øi, de asemenea, îi iau pe
ei robi, fæcându-i sæ sufere tot
felul de suferinﬂe; øi aceasta din
cauza ticæloøiei mari a acelora
care cautæ putere øi autoritate,
da, øi anume a acelor regaliøti.
18 Dar de ce aø mai spune eu
despre acest lucru? Cæci noi nu
øtim dacæ nu cumva chiar voi
înøivæ cæutaﬂi autoritate. Noi
nu øtim dacæ nu cumva voi înøivæ sunteﬂi trædætori ai patriei
voastre.
16b Alma 51:5, 8.

19 Ori, este adeværat cæ voi
ne-aﬂi neglijat pe noi pentru cæ
voi sunteﬂi în inima ﬂærii noastre
øi sunteﬂi înconjuraﬂi de siguranﬂæ, cæ voi nu aﬂi pus ca sæ ni
se trimitæ nouæ mâncare øi, de
asemenea, oameni ca sæ ne întæreascæ oøtirile noastre?
20 Aﬂi uitat voi poruncile Domnului, Dumnezeului vostru? Da,
aﬂi uitat voi robia stræmoøilor
voøtri? Aﬂi uitat voi de cât de
multe ori am fost eliberaﬂi din
mâinile duømanilor noøtri?
21 Sau credeﬂi voi cæ Domnul
încæ ne va mai elibera pe noi,
atunci când noi øedem pe tronurile noastre øi nu ne folosim
de mijloacele pe care Domnul
ni le-a dat nouæ?
22 Da, veﬂi øedea voi în lenevie,
în timp ce sunteﬂi înconjuraﬂi
de mii, da, de zeci de mii, care,
de asemenea, stau în lenevie, în
timp ce mii în jurul vostru, la
graniﬂele ﬂærii, cad sub sabie,
da, ræniﬂi øi sângerând?
23 Credeﬂi voi cæ Dumnezeu va
privi la voi ca la niøte oameni
færæ de pæcat, în timp ce voi staﬂi
nemiøcaﬂi øi priviﬂi la aceste lucruri? Iatæ, væ zic eu vouæ: Nu.
Acum, aø vrea ca voi sæ væ aduceﬂi aminte cæ Dumnezeu a spus
cæ vasul trebuie sæ fie curæﬂat
mai întâi pe a dinæuntru, iar apoi
vasul trebuie, de asemenea, sæ
fie curæﬂat pe dinafaræ.
24 Øi acum, dacæ voi nu væ pocæiﬂi pentru ceea ce aﬂi fæcut øi
dacæ nu începeﬂi sæ væ ridicaﬂi
øi sæ væ miøcaﬂi øi sæ trimiteﬂi
mâncare øi oameni cætre noi

23a Mat. 23:25–26.
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øi cætre Helaman, pentru ca el
sæ poatæ sæ sprijine acele pærﬂi
ale ﬂærii pe care le-a recâøtigat øi
pentru ca noi sæ putem, de asemenea, sæ recâøtigæm ceea ce a
mai ræmas din posesiunile
noastre în aceste regiuni, iatæ,
atunci va fi potrivit ca noi sæ
nu ne mai luptæm cu lamaniﬂii
pânæ când nu vom curæﬂa vasul
nostru pe dinæuntru, da, chiar
capul cel mare al guvernului
nostru.
25 Øi dacæ voi nu îmi aprobaﬂi
epistola øi nu veniﬂi øi nu-mi arætaﬂi un adeværat a spirit de libertate øi dacæ nu væ stræduiﬂi sæ ne
întæriﬂi øi sæ ne fortificaﬂi oøtirile
noastre øi sæ le daﬂi lor mâncare
pentru sprijinul lor, atunci iatæ,
eu voi læsa o parte dintre oamenii mei cei liberi ca sæ apere
aceastæ parte a ﬂærii noastre øi
voi læsa puterea øi binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lor,
pentru ca nici o altæ putere sæ nu
poatæ acﬂiona împotriva lor —
26 Øi aceasta datoritæ credinﬂei
lor nespus de mari øi a ræbdærii
lor mari în mijlocul suferinﬂelor lor —
27 Øi voi veni la voi; øi dacæ va
exista vreunul dintre voi care
are dorinﬂæ de libertate, da, dacæ
va mai fi ræmas mæcar o scânteie de libertate, iatæ, eu voi aﬂâﬂa
ræscoale printre voi, chiar pânæ
când cei care au dorinﬂa sæ
uzurpe puterea øi autoritatea
vor fi nimiciﬂi.
28 Da, iatæ, eu nu mæ tem de
puterea sau de autoritatea voastræ, ci a Dumnezeul meu este
25a Alma 51:6; 61:15.

Acela de care eu mæ tem; øi
potrivit poruncilor Lui îmi iau
eu sabia ca sæ apær cauza patriei
mele; øi din cauza nedreptæﬂii
voastre am suferit noi o pierdere
atât de mare.
29 Iatæ, a venit timpul, da, timpul a venit când, dacæ voi nu væ
puneﬂi în miøcare cu repeziciune
pentru apærarea patriei voastre
øi a celor mici ai voøtri, atunci
a
sabia dreptæﬂii va atârna deasupra voastræ; da, øi ea va cædea
asupra voastræ øi se va abate
chiar pânæ la distrugerea voastræ totalæ.
30 Iatæ, eu aøtept ajutor de la
voi; øi dacæ nu ne daﬂi ajutor,
iatæ, eu voi veni la voi, chiar în
ﬂara lui Zarahemla, øi væ voi
lovi cu sabia într-atât, încât nu
veﬂi mai avea putere sæ frânaﬂi
progresul acestui popor, în
cauza noastræ pentru libertate.
31 Cæci iatæ, Domnul nu va îngædui ca voi sæ træiﬂi øi sæ væ
întæriﬂi în nedreptatea voastræ,
pentru ca sæ distrugeﬂi poporul
Lui cel drept.
32 Iatæ, puteﬂi voi sæ credeﬂi cæ
Domnul væ va cruﬂa pe voi øi va
veni cu judecatæ împotriva lamaniﬂilor, atunci când tradiﬂia
stræmoøilor lor este aceea care a
pricinuit ura lor, da, øi aceasta
a fost dublatæ de aceia care au
fost disidenﬂi dintre noi, în timp
ce nedreptatea voastræ este din
cauza dragostei voastre pentru
glorie øi pentru lucrurile deøarte ale lumii?
33 Voi øtiﬂi cæ încælcaﬂi legile
lui Dumnezeu; øi voi øtiﬂi cæ

28a Fapte 5:26–29.

29a Hel. 13:5; 3 Ne. 2:19.
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le cælcaﬂi pe acestea în picioare. Iatæ, Domnul mi-a spus:
Dacæ aceia pe care voi i-aﬂi
numit guvernatorii voøtri nu se
pocæiesc de pæcatele øi de
nedreptæﬂile lor, atunci voi va
trebui sæ væ duceﬂi sæ væ luptaﬂi
împotriva lor.
34 Øi acum iatæ, eu, Moroni,
sunt forﬂat, potrivit legæmântului pe care l-am fæcut ca sæ pæstrez poruncile lui Dumnezeu;
de aceea, eu doresc ca voi sæ
respectaﬂi cuvântul lui Dumnezeu øi sæ trimiteﬂi cu grabæ
cætre mine provizii øi oameni,
precum øi cætre Helaman.
35 Øi iatæ, dacæ voi nu veﬂi face
aceasta, atunci eu voi veni cætre
voi cu grabæ; cæci iatæ, Dumnezeu nu va îngædui ca noi sæ pierim de foame; de aceea, El ne va
da nouæ din mâncarea voastræ,
chiar dacæ aceasta se va întâmpla prin sabie. Acum vedeﬂi sæ
îndepliniﬂi cuvântul lui Dumnezeu.
36 Iatæ, eu sunt Moroni, cæpitanul-øef al vostru. Eu nu a caut
putere, ci caut ca s-o dobor pe
aceasta. Eu nu caut onoarea
lumii, ci slava Dumnezeului
meu, precum øi libertatea øi bunæstarea patriei mele. Øi astfel
îmi închei eu epistola.
CAPITOLUL 61
Pahoran îi spune lui Moroni despre
insurecﬂia øi ræzvrætirea împotriva
guvernului—Regaliøtii ocupæ Zarahemla øi sunt în uniune cu lama36a D&L 121:39–42.
61 1a Alma 50:39–40.

niﬂii—Pahoran cere ajutor militar
împotriva rebelilor. Circa 62 î.H.
Iatæ, acum s-a întâmplat cæ
scurt timp dupæ ce Moroni trimisese epistola sa cætre guvernatorul øef, el a primit o epistolæ
de la a Pahoran, guvernatorul
øef. Øi acestea sunt cuvintele pe
care le-a primit:
2 Eu, Pahoran, care sunt guvernatorul øef al acestei ﬂæri, trimit
aceste cuvinte lui Moroni, cæpitanul øef al armatei. Iatæ, îﬂi spun
ﬂie, Moroni, cæ nu mæ bucur de
a
suferinﬂele tale mari, da, øi
aceasta îmi întristeazæ sufletul.
3 Dar iatæ, existæ unii care se
bucuræ de suferinﬂele voastre,
da, într-atât, încât s-au ridicat
în rebeliune împotriva mea, precum øi a acelora dintre oamenii
mei care sunt oameni a liberi, da,
iar aceia care s-au ridicat sunt
foarte numeroøi.
4 Iar aceia care au cæutat sæ-mi
ia scaunul de judecatæ, aceia
sunt pricina acestei nedreptæﬂi
mari; cæci ei au folosit multe
linguøeli øi au dus în rætæcire
inimile multor oameni, ceea ce
va fi pricina unor mari suferinﬂe
printre noi; ei au împiedicat ca
proviziile noastre sæ fie trimise
øi i-au intimidat pe oamenii
noøtri liberi pentru ca aceøtia sæ
nu vinæ la voi.
5 Øi iatæ, ei m-au alungat pe
mine din faﬂa lor, iar eu am fugit
în ﬂara lui Ghedeon împreunæ
cu atât de mulﬂi oameni cât a
fost posibil sæ obﬂin.
6 Øi iatæ, am trimis o veste prin

2 a Alma 60:3–9.
3 a Alma 51:6–7.
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aceastæ parte a ﬂærii; øi iatæ, ei
se adunæ în cete mari pe lângæ
noi zilnic, cu armele lor, pentru
apærarea patriei lor øi a a libertæﬂii lor, precum øi pentru ca sæ
ræzbune nedreptæﬂile care ne-au
fost fæcute.
7 Øi ei au venit la noi aøa
încât cei care s-au ridicat în ræzvrætire împotriva noastræ sunt
învinøi, da, într-atât, încât ei se
tem de noi øi nu îndræznesc
sæ iasæ afaræ împotriva noastræ
ca sæ se batæ.
8 Ei au pus stæpânire pe
ﬂaræ sau pe oraøul lui Zarahemla; au numit un rege peste ei,
iar acesta i-a trimis o scrisoare
regelui lamaniﬂilor prin care a
intrat într-o alianﬂæ cu el; în
care alianﬂæ el a fost de acord ca
sæ pæstreze oraøul lui Zarahemla, ceea ce a crezut cæ-i va face
pe lamaniﬂi sæ cucereascæ restul
ﬂærii, iar el sæ fie pus rege peste
acest popor atunci când ei vor
fi cuceriﬂi de lamaniﬂi.
9 Øi acum, în epistola ta, m-ai
criticat pe mine, dar aceasta nu
are nici o importanﬂæ; eu nu
sunt mânios, ci mæ bucur de
mærinimia inimii tale. Eu, Pahoran, nu caut putere decât
numai ca sæ-mi pæstrez scaunul
de judecatæ pentru ca sæ apær
drepturile øi libertæﬂile poporului meu. Sufletul meu stæ
neclintit în acea libertate în
care Dumnezeul nostru ne-a
fæcut pe noi a liberi.
10 Øi acum, iatæ, noi ne vom
împotrivi ticæloøiei, chiar pânæ
6 a gs Liber, libertate.
9 a Ioan 8:31–36;
D&L 88:86.

la værsare de sânge. Noi nu
vom værsa sângele lamaniﬂilor
dacæ ei vor ræmâne în ﬂara lor.
11 Nu vom værsa sângele fraﬂilor noøtri dacæ ei nu se vor
ridica în ræzvrætire øi dacæ nu
vor lua sabia împotriva noastræ.
12 Noi ne vom supune jugului
sclaviei, dacæ lucrul acesta ar
fi cerut de cætre dreptatea lui
Dumnezeu sau dacæ El ne-ar
porunci s-o facem.
13 Dar iatæ, El nu ne va porunci sæ ne supunem pe noi
înøine duømanilor noøtri, ci sæ
ne punem a nædejdea în El, iar
El ne va elibera.
14 De aceea, fratele meu preaiubit, Moroni, sæ ne a împotrivim
ræului, iar oricærui ræu cæruia noi
nu putem sæ ne împotrivim prin
cuvânt, cum ar fi ræzvrætirile øi
neînﬂelegerile, sæ ne împotrivim
lor cu sæbiile noastre pentru ca
sæ ne putem pæstra libertatea,
pentru ca sæ ne putem bucura
de privilegiul cel mare al Bisericii noastre øi în cauza Mântuitorului øi Dumnezeului nostru.
15 De aceea, vino la mine cu
grabæ, împreunæ cu câﬂiva dintre
oamenii tæi øi lasæ-i pe ceilalﬂi
în seama lui Lehi øi a lui Teancum; dæ-le lor puterea sæ ducæ
ræzboiul în acea parte a ﬂærii, în
acord cu a Spiritul lui Dumnezeu
care este, de asemenea, spiritul
libertæﬂii care este în ei.
16 Iatæ, eu le-am trimis ceva
provizii pentru ca ei sæ nu piaræ
pânæ când tu vei veni la mine.
17 Adunæ laolaltæ oricât de

13a gs Credinﬂæ;
(a) se Încrede.
14a Alma 43:47.

15a 2 Cor. 3:17.
gs Duhul Sfânt.
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multæ forﬂæ poﬂi în timpul drumului tæu încoace, iar noi ne
vom duce în grabæ împotriva
acelor disidenﬂi, în puterea
Dumnezeului nostru, în acord
cu credinﬂa care este în noi.
18 Øi vom pune noi stæpânire
pe oraøul lui Zarahemla pentru
ca sæ putem obﬂin mai multe alimente ca sæ le trimitem lui Lehi
øi lui Teancum; da, vom merge
noi împotriva lor în puterea
Domnului øi vom pune capæt la
aceastæ mare nedreptate.
19 Øi acum, Moroni, eu mæ bucur de primirea scrisorii tale,
cæci am fost întrucâtva îngrijorat
în legæturæ cu ceea ce noi trebuia sæ facem, dacæ ar fi drept din
partea noastræ sæ mergem împotriva fraﬂilor noøtri.
20 Dar tu ai spus cæ dacæ ei
nu se pocæiesc, atunci Domnul
ﬂi-a poruncit ﬂie sæ mergi împotriva lor.
21 Vezi sæ-i a întæreøti pe Lehi
øi pe Teancum în Domnul; spune-le lor sæ nu se teamæ, cæci
Dumnezeu îi va elibera pe ei, da,
øi, de asemenea, pe toﬂi aceia
care stau neclintiﬂi în acea libertate prin care Dumnezeu i-a
fæcut pe ei liberi. Øi acum, eu
închei epistola mea cætre fratele
meu preaiubit, Moroni.
CAPITOLUL 62
Moroni mærøæluieøte în ajutorul
lui Pahoran în ﬂara lui Ghedeon —
Regaliøtii care refuzæ sæ-øi apere
ﬂara sunt omorâﬂi — Pahoran øi
21a Zah. 10:12.
62 1a Alma 60:18.

Moroni recaptureazæ Nefiha —
Mulﬂi lamaniﬂi se unesc cu poporul lui Amon — Teancum îl ucide pe Amoron øi este la rândul sæu
ucis — Lamaniﬂii sunt alungaﬂi
din ﬂaræ øi se stabileøte pacea —
Helaman se reîntoarce la slujire øi
întæreøte Biserica. Circa 62–57 î.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ atunci
când Moroni a primit aceastæ
epistolæ, inima lui a prins curaj;
øi el a fost plin de mare bucurie
datoritæ credinﬂei lui Pahoran,
pentru cæ el, de asemenea, nu
era un a trædætor al libertæﬂii øi
al cauzei patriei sale.
2 Dar el, de asemenea, a jelit
nespus de mult din cauza nedreptæﬂii acelora care-l alungaseræ pe Pahoran din scaunul de
judecatæ, da, în sfârøit, din cauza acelora care se ræzvrætiseræ
împotriva patriei lor øi, de asemenea, împotriva Dumnezeului lor.
3 Øi s-a întâmplat cæ Moroni a
luat un numær mic de oameni,
aøa cum era dorinﬂa lui Pahoran, øi le-a dat lui Lehi øi lui
Teancum comanda peste restul
armatei sale øi apoi a plecat în
marø cætre ﬂara lui Ghedeon.
4 Øi el a înælﬂat a drapelul b libertæﬂii în orice loc în care a
intrat øi a adunat orice forﬂe a
putut în marøul sæu cætre ﬂara
lui Ghedeon.
5 Øi s-a întâmplat cæ mii s-au
adunat sub steagul lui øi øi-au
luat sæbiile în apærarea libertæﬂii lor pentru ca ei sæ nu cadæ în
sclavie.

4 a Alma 46:12–13, 36.
gs Steag.

b gs Liber, libertate.
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6 Øi astfel, când Moroni a adunat laolaltæ pe toﬂi oamenii pe
care a putut sæ-i adune în tot
drumul sæu, el a ajuns în ﬂara
lui Ghedeon; øi unindu-øi forﬂele sale cu acelea ale lui Pahoran, ei au devenit peste mæsuræ
de puternici, chiar mai puternici
decât oamenii lui Pacus, care era
a
regele acelor disidenﬂi, care îi
alungaseræ pe b oamenii liberi
afaræ din ﬂara lui Zarahemla øi
pusesera stæpânire pe ﬂaræ.
7 Øi s-a întâmplat cæ Moroni øi
Pahoran au nævælit cu oøtirile
lor în ﬂara lui Zarahemla øi au
înaintat împotriva oraøului øi
i-au întâlnit pe oamenii lui Pacus, aøa încât ei s-au luptat cu ei.
8 Øi iatæ, Pacus a fost ucis, iar
oamenii lui au fost luaﬂi prizonieri, iar Pahoran a fost reinstalat în scaunul lui de judecatæ.
9 Iar oamenii lui Pacus øi-au
primit judecata lor în acord cu
legea øi, la fel, acei regaliøti
care fuseseræ luaﬂi øi aruncaﬂi în
închisoare; øi ei au fost a executaﬂi, în acord cu legea; da, acei
oameni ai lui Pacus øi acei regaliøti, toﬂi care nu voiau sæ punæ
mâna pe arme în apærarea patriei lor, dar care voiau sæ lupte
împotriva ei, au fost executaﬂi.
10 Øi astfel a devenit necesar ca
aceastæ lege sæ fie respectatæ cu
stricteﬂe pentru siguranﬂa patriei
lor; da, øi oricine a fost gæsit tægæduind libertatea lor a fost executat în grabæ, în acord cu legea.
11 Øi astfel s-a terminat cel
de-al treizecilea an al domniei
judecætorilor peste poporul lui
6 a Alma 61:4–8.
b Alma 51:5–7.

Nefi; Moroni øi Pahoran restabilind pacea în ﬂara lui Zarahemla printre poporul lor øi
aducând moarte tuturor acelora care nu au fost credincioøi
cauzei libertæﬂii.
12 Øi s-a întâmplat cæ la începutul celui de-al treizeci øi unulea
an al domniei judecætorilor asupra poporului lui Nefi, Moroni,
imediat, a fæcut ca fie trimise
provizii øi sæ fie trimisæ o oøtire
de øase mii de oameni lui Helaman ca sæ-l ajute pe el în apærarea acelei pærﬂi a ﬂærii.
13 Øi el, de asemenea, a fæcut ca
o oøtire de øase mii de oameni,
cu o cantitate destulæ de alimente, sæ fie trimisæ cætre oøtirile lui
Lehi øi Teancum. Øi s-a întâmplat cæ aceasta s-a fæcut pentru
ca sæ întæreascæ ﬂara împotriva
lamaniﬂilor.
14 Øi s-a întâmplat cæ Moroni
øi Pahoran, læsând o ceatæ mare
de oameni în ﬂara lui Zarahemla, au pornit în marø cu o ceatæ
mare de oameni cætre ﬂara lui
Nefiha, fiind hotærâﬂi sæ-i învingæ pe lamaniﬂi în oraøul acela.
15 Øi s-a întâmplat cæ în timp
ce ei mergeau în marø cætre ﬂaræ,
au luat o ceatæ mare de oameni
de la lamaniﬂi øi i-au ucis pe
mulﬂi dintre ei øi le-au luat proviziile øi armele lor de ræzboi.
16 Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce
i-au luat pe ei, i-au fæcut pe aceøtia sæ intre într-un legæmânt, øi
anume, cæ ei nu vor mai lua
armele de ræzboi împotriva
nefiﬂilor.
17 Øi atunci când au intrat în

9 a gs Pedeapsæ
capitalæ.

Alma 62:18–29
acest legæmânt, ei i-au trimis
pe ei sæ træiascæ împreunæ cu
poporul lui Amon; iar cei care
nu fuseseræ uciøi erau în numær
cam de patru mii.
18 Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce
i-au trimis pe ei, øi-au continuat
marøul lor cætre ﬂara lui Nefiha.
Øi s-a întâmplat cæ atunci când
au ajuns la oraøul lui Nefiha
øi-au pus corturile lor în câmpiile lui Nefiha, care erau lângæ
oraøul lui Nefiha.
19 Acum, Moroni dorea ca lamaniﬂii sæ vinæ afaræ øi sæ se
lupte împotriva lor în acele
câmpii; dar lamaniﬂii, cunoscându-le marele lor curaj øi
væzând numærul lor mare, nu
au îndræznit sæ iasæ afaræ împotriva lor; de aceea nu au venit
ca sæ se batæ în ziua aceea.
20 Iar atunci când a venit
noaptea, Moroni s-a dus prin
întunecimea nopﬂii øi a ajuns la
vârful zidului ca sæ spioneze øi
sæ vadæ în care parte a oraøului
îøi fæcuseræ lamaniﬂii tabæræ
împreunæ cu oøtirea lor.
21 Øi s-a întâmplat cæ ei erau
cætre ræsærit, cætre locul de intrare; øi erau adormiﬂi. Øi acum
Moroni s-a reîntors la oøtirea sa
øi a fæcut ca ei sæ pregæteascæ la
repezealæ frânghii puternice øi
scæri ca sæ se coboare în jos de
pe vârful zidului în partea dinæuntru a zidului.
22 Øi s-a întâmplat cæ Moroni a
fæcut ca oamenii sæi sæ înainteze în marø øi sæ vinæ pânæ la
vârful zidului øi sæ se coboare
în jos în acea parte a oraøului,
27a gs Anti-nefi-lehiﬂi.
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da, øi anume, în partea de la
apus unde lamaniﬂii nu-øi fæcuseræ tabæræ cu oøtirile lor.
23 Øi s-a întâmplat cæ ei cu toﬂii,
au fost coborâﬂi în oraø în timpul
nopﬂii cu ajutorul frânghiilor
lor puternice øi al scærilor lor; øi
astfel, atunci când dimineaﬂa a
venit, ei cu toﬂii erau înæuntrul
zidurilor oraøului.
24 Øi acum, când lamaniﬂii s-au
trezit øi au væzut cæ oøtirile lui
Moroni erau înæuntrul zidurilor,
ei s-au înspæimântat într-atât
de mult, încât au fugit afaræ
prin trecætoare.
25 Øi acum, când Moroni a væzut cæ ei fugeau din faﬂa lor, a
fæcut ca oamenii sæi sæ meargæ
în marø împotriva lor; øi i-au
ucis pe mulﬂi øi pe mulﬂi alﬂii
i-au înconjurat øi i-au luat prizonieri; iar cei ræmaøi dintre
ei au fugit în ﬂara lui Moroni,
care era la graniﬂele de lângæ
malul mærii.
26 Astfel, Moroni øi Pahoran
au obﬂinut stæpânirea oraøului
lui Nefiha færæ pierderea nici
unui suflet; øi au fost mulﬂi dintre lamaniﬂi care au fost uciøi.
27 Acum, s-a întâmplat cæ
mulﬂi dintre lamaniﬂii care erau
prizonieri au vrut sæ se uneascæ
cu a poporul lui Amon øi sæ
devinæ oameni liberi.
28 Øi s-a întâmplat cæ tuturor
acelora care au dorit aceasta li
s-a dat dupæ dorinﬂele lor.
29 De aceea, toﬂi prizonierii lamaniﬂi s-au unit cu poporul lui
Amon øi au început sæ munceascæ foarte mult, cultivând
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pæmântul, crescând tot felul de
grâne øi turme øi cirezi de tot
felul; øi astfel au fost nefiﬂii
uøuraﬂi de o mare greutate; da,
într-atât, încât ei au fost uøuraﬂi
de toﬂi prizonierii lamaniﬂi.
30 Acum s-a întâmplat cæ
Moroni, dupæ ce a pus stæpânire pe oraøul lui Nefiha a luat
mulﬂi prizonieri, ceea ce a redus
foarte mult oøtirile lamaniﬂilor;
øi a recâøtigat pe mulﬂi dintre
nefiﬂii care fuseseræ luaﬂi prizonieri, ceea ce a întærit foarte mult
oøtirea lui Moroni; de aceea,
Moroni a plecat din ﬂara lui
Nefiha cætre ﬂara lui Lehi.
31 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când lamaniﬂii au væzut cæ
Moroni venea împotriva lor, au
fost iaræøi înfricoøaﬂi øi au fugit
din faﬂa oøtirii lui Moroni.
32 Øi s-a întâmplat cæ Moroni
øi oøtirea lui i-au urmærit pe ei
din oraø în oraø pânæ când au
fost întâlniﬂi de cætre Lehi øi
Teancum; iar lamaniﬂii au fugit
de Lehi øi de Teancum, øi anume, la vale cætre graniﬂele de
lângæ malul mærii pânæ când au
ajuns în ﬂara lui Moroni.
33 Iar oøtirile lamaniﬂilor erau
toate adunate laolaltæ aøa încât
ele erau toate într-un singur
corp de armatæ în ﬂara lui
Moroni. Acum Amoron, regele
lamaniﬂilor, era, de asemenea,
cu ei.
34 Øi s-a întâmplat cæ Moroni
øi Lehi øi Teancum au fæcut tabæræ împreunæ cu oøtirile lor de
jur-împrejur la graniﬂele ﬂærii
lui Moroni, în aøa fel încât la35a Alma 48:1.

maniﬂii erau încercuiﬂi lângæ
graniﬂele de lângæ pustiul de la
miazæzi øi lângæ graniﬂele de
lângæ pustiul de la ræsærit.
35 Øi astfel, ei au fæcut tabæræ
pentru noapte. Cæci iatæ, øi nefiﬂii øi lamaniﬂii erau obosiﬂi din
cauza marøului lor îndelungat;
de aceea, nu au hotærât nici un
vicleøug pe timpul nopﬂii, în
afaræ de Teancum; cæci el era
nespus de mânios pe Amoron
într-atât, încât considera cæ
Amoron, precum øi Amalichia,
fratele lui, fuseseræ a pricina
acestui mare øi îndelungat ræzboi dintre ei øi lamaniﬂi, care fuseseræ pricina unui atât de mare
ræzboi øi a værsærii de sânge, da,
øi a unei foamete atât de mari.
36 Øi s-a întâmplat cæ Teancum,
în mânia lui, s-a dus în tabæra
lamaniﬂilor øi s-a coborât peste
zidurile oraøului. Øi el s-a dus cu
o frânghie din loc în loc pânæ
când l-a gæsit pe rege; øi a a aruncat cætre el o suliﬂæ care l-a stræpuns pe el lângæ inimæ. Dar iatæ,
regele i-a trezit pe slujitorii sæi
înainte de a muri în aøa fel încât
aceøtia l-au urmærit pe Teancum
øi l-au ucis.
37 Acum s-a întâmplat cæ,
atunci când Lehi øi Moroni au
aflat cæ Teancum era mort, ei
au fost nespus de întristaﬂi;
cæci, iatæ, el fusese un om care
se luptase cu vitejie pentru ﬂara
sa, da, un prieten adeværat al
libertæﬂii; øi ræbdase foarte
multe suferinﬂe foarte mari.
Dar iatæ, era mort øi s-a dus pe
calea pe care merge toatæ lumea.

36a Alma 51:33–34.

Alma 62:38–49
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38 Acum s-a întâmplat cæ
Moroni a pornit în marø în
ziua urmætoare øi s-a dus împotriva lamaniﬂilor, în aøa
f e l î n c â t i-a u o n o r â t p e e i
într-un mare mæcel; øi i-au
alungat pe ei afaræ din ﬂaræ; øi
ei au fugit øi chiar nu s-au mai
întors în acel timp împotriva
nefiﬂilor.
39 Øi astfel s-a terminat cel
de-al treizeci øi unulea an al
domniei judecætorilor asupra
poporului lui Nefi; øi astfel ei
avuseseræ ræzboaie øi værsæri
de sânge, foamete øi suferinﬂe
timp de mulﬂi ani.
40 Øi au fost crime øi conflicte
øi neînﬂelegeri øi tot felul de
nedreptæﬂi printre oamenii lui
Nefi; cu toate acestea, de dragul celor a drepﬂi, da, datoritæ
rugæciunilor celor drepﬂi ei au
fost cruﬂaﬂi.
41 Dar iatæ, din cauza duratei
nespus de mari a ræzboiului
dintre nefiﬂi øi lamaniﬂi, mulﬂi
se împietriseræ din cauza duratei foarte mari a ræzboiului; øi
mulﬂi erau îmblânziﬂi din cauza
a
suferinﬂelor lor într-atât, încât
s-au umilit în faﬂa lui Dumnezeu chiar pânæ în adâncurile
umilinﬂei.
42 Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce
Moroni a fortificat acele pærﬂi
ale ﬂærii care fuseseræ cel mai
mult expuse lamaniﬂilor pânæ
când au fost destul de puternici, el s-a reîntors la oraøul lui
Zarahemla; øi, de asemenea,
Helaman s-a reîntors la locul
moøtenirii sale; øi iaræøi a fost
40a Alma 45:15–16.
41a gs Adversitate.

pacea stabilitæ printre poporul
lui Nefi.
43 Iar Moroni a predat comanda oøtirilor sale în mâinile fiului
sæu, al cærui nume era Moroniha; iar el s-a retras la casa lui
pentru ca sæ-øi poatæ petrece
restul zilelor sale în pace.
44 Iar Pahoran s-a reîntors la
scaunul sæu de judecatæ; iar
Helaman a început, iaræsi, sæ
predice cætre popor cuvântul
lui Dumnezeu; cæci, din cauza
atâtor ræzboaie øi certuri, devenise potrivit ca un regulament
sæ fie fæcut din nou în Bisericæ.
45 De aceea, Helaman øi fraﬂii
sæi au mers øi au vestit cuvântul
lui Dumnezeu cu multæ putere
pentru a convingerea multor
oameni despre ticæloøia lor, ceea
ce i-a fæcut pe ei sæ se pocæiascæ
de pæcatele lor øi sæ fie botezaﬂi
în Domnul, Dumnezeul lor.
46 Øi s-a întâmplat cæ au întemeiat iaræøi Biserica lui Dumnezeu peste toatæ ﬂara.
47 Da, øi regulamente au fost
fæcute în ceea ce priveøte legea.
Iar judecætorii lor øi a judecætorii øefi ai lor au fost aleøi.
48 Iar poporul lui Nefi a început iaræøi sæ a prospere în ﬂaræ øi
a început sæ se înmulﬂeascæ øi
sæ se întæreascæ, iaræøi, în ﬂaræ;
øi el a început sæ se îmbogæﬂeascæ peste mæsuræ de mult.
49 Dar, cu toate bogæﬂiile lor
sau tæria lor, sau prosperitatea
lor, ei nu au fost înælﬂaﬂi în
mândrie în propriii ochi; øi nici
nu erau ei leneøi în a-øi aduce
aminte de Domnul, Dumnezeul

45a D&L 18:44.
47a Mosia 29:39.

48a Alma 50:20.
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lor; ci s-au umilit ei înøiøi peste
mæsuræ de mult în faﬂa Lui.
50 Da, øi-au adus aminte ce
lucruri mari fæcuse Domnul
pentru ei, cæ El i-a eliberat pe
ei de la moarte, din sclavie øi
din închisori øi de la tot felul
de suferinﬂe; øi El i-a eliberat pe
ei din mâinile duømanilor lor.
51 Øi ei s-au rugat Domnului,
Dumnezeului lor tot timpul
într-atât, încât Domnul i-a binecuvântat pe ei în acord cu
cuvântul Sæu, aøa încât ei au
devenit puternici øi prosperi
în ﬂaræ.
52 Øi s-a întâmplat cæ toate
aceste lucruri au avut loc. Iar
Helaman a murit în cel de-al
treizeci øi cincilea an al domniei judecætorilor asupra poporului lui Nefi.
CAPITOLUL 63
Øiblon øi, mai târziu, Helaman
pun stæpânire pe inscripﬂiile sfinte — Mulﬂi nefiﬂi cælætoresc cætre
ﬂara de la miazænoapte — Hagot
construieøte coræbii care cælætoresc
pe marea de la apus — Moroniha îi
învinge pe lamaniﬂi în bætælie.
Circa 56–52 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ, la începutul
celui de-al treizeci øi øaselea
an al domniei judecætorilor asupra poporului lui Nefi, a Øiblon
a pus stæpânire pe acele lucruri
b
sfinte care fuseseræ date lui
Helaman de cætre Alma.
2 Øi era el un om drept; øi el
63 1a Alma 38:1–2.
b Alma 37:1–12.

cælca drept în faﬂa lui Dumnezeu; øi el avea grijæ sæ facæ bine
tot timpul, sæ ﬂinæ poruncile
Domnului, Dumnezeului sæu; øi
tot aøa fæcea øi fratele lui.
3 Øi s-a întâmplat cæ øi Moroni
a murit. Øi astfel s-a terminat
cel de-al treizeci øi øaselea an al
domniei judecætorilor.
4 Øi s-a întâmplat cæ în cel
de-al treizeci øi øaptelea an al
domniei judecætorilor, un grup
mare de oameni, øi anume
în numær de cinci mii øi patru
sute de bærbaﬂi, împreunæ cu
nevestele øi cu copiii lor, a
plecat din ﬂara lui Zarahemla
în ﬂara care era cætre a miazænoapte.
5 Øi s-a întâmplat cæ Hagot,
fiind un om peste mæsuræ de
curios, de aceea, el s-a dus øi
øi-a construit o corabie peste
mæsuræ de mare la graniﬂele
ﬂærii Abundenﬂa, lângæ ﬂara
Pustiul, øi a pornit cu ea pe marea de la apus prin strâmtoarea
a
îngustæ care ducea cætre ﬂara
de la miazænoapte.
6 Øi iatæ, au fost mulﬂi dintre
nefiﬂi care au intrat în ea øi au
navigat tot înainte cu multe
provizii, precum øi multe femei
øi copii; øi ei au cælætorit cætre
miazænoapte. Øi astfel s-a terminat cel de-al treizeci øi øaptelea an.
7 Øi în cel de-al treizeci øi optulea an, acest om a construit
alte coræbii. Øi prima corabie,
de asemenea, s-a întors; øi
mulﬂi oameni au intrat în ea;
øi, de asemenea, au luat cu ei

gs Sfânt.
4 a Alma 22:31.

5 a Alma 22:32;
Eter 10:20.

Alam 63:8 –17
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multe provizii øi au plecat iaræøi
cætre ﬂara de la miazænoapte.
8 Øi s-a întâmplat cæ despre ei
nu s-a mai auzit nimic niciodatæ. Øi noi credem cæ s-au înecat
în adâncurile mærii. Øi s-a întâmplat cæ o altæ corabie, de
asemenea, a navigat tot înainte;
øi încotro s-a dus, noi nu øtim.
9 Øi s-a întâmplat cæ în acest an
erau mulﬂi oameni care s-au
dus cætre ﬂara de la a miazænoapte. Øi astfel s-a terminat cel de-al
treizeci øi optulea an.
10 Øi s-a întâmplat cæ în cel
de-al treizeci øi nouælea an al
domniei judecætorilor, Øiblon,
de asemenea, a murit, iar
Corianton a plecat cætre ﬂara de
la miazænoapte, într-o corabie,
ca sæ ducæ provizii acelor oameni care plecaseræ cætre ﬂara
aceea.
11 De aceea, devenise potrivit
ca Øiblon sæ confere acele lucruri sfinte înainte de a muri
fiului lui a Helaman, acesta numindu-se Helaman dupæ numele tatælui sæu.
12 Acum iatæ, toate acele a inscripﬂii care erau în posesia
lui Helaman au fost scrise øi

trimise printre copiii oamenilor
prin toatæ ﬂara, în afaræ de acele
pærﬂi în care Alma poruncise sæ
b
nu fie trimise.
13 Cu toate acestea, aceste lucruri trebuia sæ fie pæstrate sfinte øi a transmise de la o generaﬂie
la alta; de aceea, în acest an, ele
au fost conferite lui Helaman,
înainte de moartea lui Øiblon.
14 Øi s-a întâmplat, de asemenea, cæ în acest an erau unii
disidenﬂi care plecaseræ la lamaniﬂi; øi ei erau tulburaﬂi iaræøi
de mânie împotriva nefiﬂilor.
15 Øi, de asemenea, tot în acest
an, ei au nævælit cu o oøtire numeroasæ ca sæ facæ ræzboi împotriva poporului lui a Moroniha,
sau împotriva oøtirii lui Moroniha, în care ei au fost iaræøi
învinøi øi alungaﬂi înapoi cætre
pæmânturile lor proprii, suferind o mare pierdere.
16 Øi astfel s-a terminat cel
de-al treizeci øi nouælea an al
domniei judecætorilor asupra
poporului lui Nefi.
17 Øi astfel s-a terminat relatarea lui Alma øi a lui Helaman,
fiul lui, øi, de asemenea, a lui
Øiblon, care era fiul lui.

Cartea lui Helaman

O

relatare a nefiﬂilor. Ræzboaiele øi neînﬂelegerile lor, precum øi
conflictele lor. Øi, de asemenea, profeﬂiile multor profeﬂi sfinﬂi
înaintea venirii lui Hristos, potrivit cronicilor lui Helaman, care
era fiul lui Helaman, øi, de asemenea, potrivit inscripﬂiilor fiilor lui,
chiar pânæ la venirea lui Hristos. Øi, de asemenea, mulﬂi lamaniﬂi
9 a Hel. 3:11–12.
11a Vezi titlul cærﬂii lui
Helaman.

12a Alma 18:36.
b Alma 37:27–32.
13a Alma 37:4.

15a Alma 62:43.
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sunt convertiﬂi. O relatare a convertirii lor. O relatare a dreptæﬂii
lamaniﬂilor øi a ticæloøiei øi ale lucrurilor abominabile ale nefiﬂilor,
potrivit cronicii lui Helaman øi a fiilor lui, chiar pânæ la venirea lui
Hristos, care se numeøte cartea lui Helaman øi aøa mai departe.
CAPITOLUL 1
Pahoran al Doilea devine judecætor-øef øi este ucis de cætre Chiøcumen — Pacumeni ocupæ scaunul
de judecatæ — Coriantumr conduce armatele lamaniﬂilor, ocupæ
Zarahemla øi-l ucide pe Pacumeni
— Moroniha îi învinge pe lamaniﬂi øi recaptureazæ Zarahemla,
iar Coriantumr este ucis. Circa
52–50 î.H.

Ø

I acum iatæ, s-a întâmplat cæ
la începutul celui de-al patruzecilea an al domniei
judecætorilor asupra poporului
lui Nefi, a început sæ fie o mare
neînﬂelegere în poporul nefiﬂilor.
2 Cæci iatæ, a Pahoran murise
øi se dusese pe calea pe care
merge toatæ lumea; de aceea,
a început sæ fie o mare neînﬂelegere în ceea ce priveøte care
dintre fraﬂii, care erau fiii lui
Pahoran sæ aibæ scaunul de
judecatæ.
3 Acum, acestea sunt numele
acelora care s-au certat pentru
scaunul de judecatæ, care, de
asemenea, i-au fæcut pe oameni
sæ se certe: Pahoran, Paanchi øi
Pacumeni.
4 Acum, aceøtia nu sunt toﬂi
fiii lui Pahoran (cæci el a avut
mulﬂi), dar aceøtia sunt aceia
care s-au certat pentru scaunul
[helaman]
1 2a Alma 50:40.

de judecatæ; de aceea, ei au pricinuit trei împærﬂiri în popor.
5 Cu toate acestea, s-a întâmplat cæ Pahoran a fost numit
de cætre a glasul poporului ca sæ
fie judecætor-øef øi guvernator
peste poporul lui Nefi.
6 Øi s-a întâmplat cæ Pacumeni,
atunci când a væzut cæ nu putea
sæ capete scaunul de judecatæ,
el s-a unit cu glasul poporului.
7 Dar iatæ, Paanchi, împreunæ
cu acea parte din popor care dorea ca el sæ fie guvernatorul lor,
era foarte mânios; de aceea, era
cât pe ce sæ-i linguøeascæ pe acei
oameni sæ se ridice în ræzvrætire împotriva fraﬂilor lor.
8 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când el era gata sæ facæ aceasta,
iatæ, a fost luat øi a fost judecat
în acord cu glasul poporului øi
a fost condamnat la moarte;
cæci se ridicase în ræzvrætire øi
cæutase sæ distrugæ a libertatea
poporului.
9 Acum, când aceøti oameni
care doreau ca el sæ fie guvernatorul lor au væzut cæ a fost
condamnat la moarte, au fost
mânioøi øi, iatæ, l-au trimis pe
unul, Chiøcumen, chiar pânæ
la scaunul de judecatæ al lui
Pahoran øi l-a ucis pe Pahoran,
cum el stætea pe scaunul de
judecatæ.
10 Øi el a fost urmærit de

5 a Mosia 29:26–29.
8 a gs Liber, libertate.
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slujitorii lui Pahoran; dar iatæ,
fuga lui Chiøcumen era aøa de
græbitæ, încât nici un om nu a
putut sæ-l prindæ.
11 Øi el s-a dus la aceia care
l-au trimis pe el; øi cu toﬂii au
încheiat un legæmânt, da, jurând pe Creatorul lor cel Veønic
cæ nu vor spune nici unui om cæ
Chiøcumen l-a ucis pe Pahoran.
12 De aceea, Chiøcumen nu a
fost cunoscut în poporul lui
Nefi, cæci era mascat atunci
când l-a ucis pe Pahoran. Øi
Chiøcumen øi banda lui, care
fæcuseræ legæmânt cu el, s-au
amestecat cu poporul, aøa încât
ei cu toﬂii nu puteau fi gæsiﬂi;
dar toﬂi cei care au fost gæsiﬂi au
fost condamnaﬂi la a moarte.
13 Øi acum iatæ, Pacumeni a
fost numit în acord cu glasul
poporului ca sæ fie judecætor-øef
øi guvernator asupra poporului,
ca sæ domneascæ în locul fratelui
sæu, Pahoran; øi a fost potrivit
dreptului lui. Øi toate acestea
s-au întâmplat în cel de-al patruzecilea an al domniei judecætorilor; øi anul acela s-a sfârøit.
14 Øi s-a întâmplat în cel de-al
patruzeci øi unulea an al domniei judecætorilor, cæ lamaniﬂii
adunaseræ laolaltæ o oøtire nenumæratæ de oameni øi-i înarmaseræ pe ei cu sæbii, øi cu paloøe, øi
cu arcuri, øi cu sægeﬂi, øi cu coifuri, øi cu platoøe, øi cu tot felul
de scuturi de toate felurile.
15 Øi ei au nævælit iaræøi ca sæ
se lupte împotriva nefiﬂilor. Øi
erau conduøi de cætre un om al
cærui nume era Coriantumr; iar
12a gs Pedeapsæ

capitalæ.

el era un urmaø al lui Zarahemla; øi era un disident între nefiﬂi;
øi era un om mare øi puternic.
16 De aceea, regele lamaniﬂilor, al cærui nume era Tubalot,
care era fiul lui aAmoron, crezând cæ, fiind un om puternic,
Coriantumr, putea sæ se împotriveascæ nefiﬂilor cu puterea lui,
precum øi cu înﬂelepciunea lui
mare, într-atât, încât trimiﬂându-l pe el, ar putea sæ câøtige
putere asupra nefiﬂilor —
17 De aceea, el i-a aﬂâﬂat pe ei
la mânie øi øi-a adunat laolaltæ
oøtirile øi l-a numit pe Coriantumr ca sæ fie conducætorul lor øi
a fæcut ca ei sæ se ducæ în marø
cætre ﬂara lui Zarahemla ca sæ
se lupte împotriva nefiﬂilor.
18 Øi s-a întâmplat cæ, din
cauza atâtor vrajbe øi atâtor
conflicte în guvern, ei nu au
pus gærzi destule în ﬂara lui
Zarahemla; cæci crezuseræ cæ
lamaniﬂii nu îndræzneau sæ vinæ
pânæ în inima ﬂærii lor ca sæ atace
acel mare oraø Zarahemla.
19 Dar s-a întâmplat cæ în
fruntea oøtirii sale numeroase
Coriantumr a înaintat în marø
øi a nævælit peste locuitorii oraøului, iar marøul lor a fost atât
de rapid, încât nefiﬂii n-au avut
timp deloc sæ-øi adune laolaltæ
oøtirile.
20 De aceea, Coriantumr a doborât garda de la intrarea oraøului øi a înaintat în marø cu întreaga sa oøtire pânæ în oraø, iar ei
au ucis pe fiecare care i-a înfruntat pe ei într-atât, încât au pus
stæpânire pe întregul oraø.
16a Alma 52:3.
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21 Øi s-a întâmplat cæ Pacumeni, care era judecætorul-øef,
a fugit din faﬂa lui Coriantumr
chiar pânæ la zidurile oraøului.
Øi s-a întâmplat cæ el a fost izbit
de zid de cætre Coriantumr,
încât el a murit. Øi astfel s-au
terminat zilele lui Pacumeni.
22 Iar acum, când Coriantumr
a væzut cæ el avea stæpânirea
oraøului lui Zarahemla øi a væzut cæ nefiﬂii fugiseræ din faﬂa
lor, øi au fost uciøi, øi au fost
luaﬂi, øi au fost aruncaﬂi în
închisoare, øi cæ el cæpætase
stæpânire pe cea mai puternicæ
fortæreaﬂæ din toatæ ﬂara, inima
lui a prins curaj într-atât, încât
a fost cât pe ce sæ se ducæ împotriva întregii ﬂæri.
23 Øi acum, el nu a zæbovit în
ﬂara lui Zarahemla, ci s-a dus
înainte cu o oøtire mare, chiar
cætre oraøul Abundenﬂa; cæci
era hotærârea lui ca sæ meargæ
înainte øi sæ-øi croiascæ drum
cu sabia, pentru ca sæ poatæ sæ
obﬂina pærﬂile de la miazænoapte ale ﬂærii.
24 Øi, crezând cæ tæria lor cea
mai mare era în mijlocul ﬂærii,
de aceea, a înaintat în marø,
færæ sæ le dea timp ca sæ se adune laolaltæ, decât doar dacæ erau
în cete mici; øi în felul acesta au
nævælit peste ei øi i-au doborât
la pæmânt.
25 Dar iatæ, acest marø al lui
Coriantumr prin mijlocul ﬂærii
i-a dat lui Moroniha un mare
avantaj asupra lor, færæ a mai
ﬂine seama de mærimea numærului nefiﬂilor care au fost uciøi.
30a Hel. 1:15.

Helaman 1:21–31
26 Cæci iatæ, Moroniha a crezut cæ lamaniﬂii nu îndræzneau
sæ vinæ pânæ în mijlocul ﬂærii, ci
cæ ei ar ataca oraøele din jurul
graniﬂelor, aøa cum fæcuseræ
pânæ atunci; de aceea, Moroniha
a fæcut ca oøtirile lui puternice sæ
apere acele pærﬂi ale ﬂærii care
erau împrejur pe lângæ graniﬂæ.
27 Dar iatæ, lamaniﬂii nu erau
înfricoøaﬂi de dorinﬂa lui, ci
veniseræ în mijlocul ﬂærii øi ocupaseræ capitala ﬂærii, care era
oraøul lui Zarahemla øi au mers
în marø prin pærﬂile cele mai
importante ale ﬂærii, ucigând oamenii într-un mare mæcel, atât
bærbaﬂi cât øi femei øi copii, punând stæpânire pe multe oraøe
øi pe multe întærituri.
28 Dar când Moroniha a descoperit aceasta, el imediat l-a
trimis pe Lehi cu o oøtire ca sæ
le taie calea înainte ca ei sæ
ajungæ în ﬂara Abundenﬂa.
29 Øi astfel a fæcut el; øi i-a întrecut pe ei înainte ca ei sæ fi
ajuns în ﬂara Abundenﬂa øi s-a
luptat cu ei, într-atât, încât ei
au început sæ se retragæ înapoi
cætre ﬂara lui Zarahemla.
30 Øi s-a întâmplat cæ Moroniha
i-a întrecut pe ei în retragerea lor
øi s-a luptat cu ei, într-atât, încât
aceasta a devenit o bætælie peste
mæsuræ de sângeroasæ; da, mulﬂi
au fost uciøi, iar printre numærul
celor care au fost uciøi a fost gæsit, de asemenea, a Coriantumr.
31 Øi acum, iatæ, lamaniﬂii nu
s-au putut retrage în nici o parte, nici la miazænoapte, nici la
miazæzi, nici la ræsærit, nici la

Helaman 1:32–2:8
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apus, cæci ei erau înconjuraﬂi
din toate pærﬂile de cætre nefiﬂi.
32 Øi astfel i-a aruncat Coriantumr pe lamaniﬂi în mijlocul
nefiﬂilor, într-atât, încât ei erau
în puterea nefiﬂilor, iar el însuøi
a fost ucis, iar lamaniﬂii s-au
predat în mâinile nefiﬂilor.
33 Øi s-a întâmplat cæ Moroniha
a pus iaræøi stæpânire pe oraøul
lui Zarahemla øi a fæcut ca lamaniﬂii care fuseseræ luaﬂi prizonieri sæ plece din ﬂaræ în pace.
34 Øi astfel s-a terminat cel
de-al patruzeci øi unulea an al
domniei judecætorilor.
CAPITOLUL 2
Helaman, fiul lui Helaman, devine
judecætor-øef—Gadianton conduce
ceata lui Chiøcumen — Slujitorul
lui Helaman îl ucide pe Chiøcumen,
iar ceata lui Gadianton fuge în
pustiu. Circa 50–49 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ în cel de-al
patruzeci øi doilea an al domniei judecætorilor, dupæ ce Moroniha stabilise iaræøi pacea între
nefiﬂi øi lamaniﬂi, iatæ, nu era
nimeni care sæ ocupe scaunul
de judecatæ; de aceea, a început
iaræøi sæ fie un conflict printre
oameni despre cine trebuia sæ
ocupe scaunul de judecatæ.
2 Øi s-a întâmplat cæ Helaman,
care era fiul lui Helaman, a
fost numit ca sæ ocupe scaunul
de judecatæ, prin glasul poporului.
3 Dar iatæ, a Chiøcumen, care-l
ucisese pe Pahoran, a întins o
capcanæ pentru ca sæ-l distrugæ
2 3a Hel. 1:9.

øi pe Helaman; øi el a fost susﬂinut de cætre ceata lui, care intrase într-un legæmânt ca nimeni
sæ nu cunoascæ ticæloøia lui.
4 Cæci era unul, a Gadianton,
care era peste mæsuræ de priceput în cuvinte, precum øi în
mæiestria lui, ca sæ înfæptuiascæ
lucrarea secretæ a crimei øi
tâlhæriei; de aceea, el a devenit conducætorul bandei lui
Chiøcumen.
5 De aceea, el i-a linguøit pe ei,
precum øi pe Chiøcumen, spunând cæ, dacæ ei îl vor înscæuna
pe el în scaunul de judecatæ,
atunci el le va înlesni acelora
care fæceau parte din banda lui
sæ fie aduøi la putere øi autoritate printre oameni; de aceea,
Chiøcumen a cæutat sæ-l distrugæ pe Helaman.
6 Øi s-a întâmplat cæ în timp ce
el se ducea cætre scaunul de judecatæ ca sæ-l distrugæ pe Helaman, iatæ, unul dintre slujitorii
lui Helaman, fiind afaræ în timpul nopﬂii, a aflat prin deghizare despre planurile fæcute de
aceastæ bandæ ca sæ-l distrugæ
pe Helaman —
7 Øi s-a întâmplat cæ el l-a întâlnit pe Chiøcumen øi i-a fæcut
un semn; de aceea, Chiøcumen
i-a fæcut lui cunoscut obiectul
dorinﬂei sale, dorind ca el sæ-l
conducæ pe el pânæ la scaunul
de judecatæ ca sæ-l poatæ ucide
pe Helaman.
8 Øi atunci când slujitorul lui
Helaman a cunoscut toatæ inima lui Chiøcumen øi cæ scopul
lui era sæ ucidæ, precum øi cæ
scopul tuturor acelora care fæ-

4 a gs Tâlharii lui

Gadianton.
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ceau parte din banda lui era sæ
ucidæ øi sæ jefuiascæ øi sæ câøtige putere (øi acesta era planul
lor a secret øi combinaﬂia lor),
slujitorul lui Helaman a spus
cætre Chiøcumen: Sæ mergem la
scaunul de judecatæ.
9 Acum, aceasta l-a bucurat pe
Chiøcumen peste mæsuræ, cæci el
a crezut cæ-øi va înfæptui planul;
dar iatæ, slujitorul lui Helaman,
cum mergeau ei cætre scaunul
de judecatæ, l-a înjunghiat pe
Chiøcumen chiar în inimæ, aøa
încât a cæzut mort færæ un geamæt. Iar el a fugit øi i-a spus lui
Helaman toate lucrurile pe care
le væzuse, le auzise øi le fæcuse.
10 Øi s-a întâmplat cæ Helaman
a trimis ca aceastæ bandæ secretæ
de tâlhari øi criminali sæ fie prinsæ pentru ca ei sæ fie executaﬂi
potrivit legii.
11 Dar iatæ, atunci când Gadianton a aflat de Chiøcumen
cæ nu s-a întors, el s-a temut sæ
nu fie distrus; de aceea, a fæcut
ca banda lui sæ-l urmeze pe el.
Iar ei au fugit din ﬂaræ pe un
drum secret, în pustiu; øi astfel,
atunci când Helaman a trimis
ca sæ-i prindæ pe ei, ei nu au
putut fi gæsiﬂi nicæieri.
12 Øi despre acest Gadianton se
va mai vorbi mai încolo. Øi astfel
s-a terminat cel de-al patruzeci
øi doilea an al domniei judecætorilor peste poporul lui Nefi.
13 Øi iatæ, la sfârøitul acestei
cærﬂi veﬂi vedea voi cæ acest
a
Gadianton a fost pricina ruinii,
da, aproape a distrugerii totale
a poporului lui Nefi.
8 a 2 Ne. 10:15.
gs Combinaﬂii

secrete.
13a Hel. 6:18;

14 Iatæ, eu nu mæ refer la sfârøitul cærﬂii lui Helaman, ci mæ
refer la sfârøitul cærﬂii lui Nefi,
din care am luat toatæ relatarea
pe care am scris-o.
CAPITOLUL 3
Mulﬂi nefiﬂi migreazæ cætre ﬂara de
la nord — Ei construiesc case din
ciment øi pæstreazæ multe inscripﬂii — Zeci de mii sunt convertiﬂi øi
botezaﬂi — Cuvântul lui Dumnezeu îi conduce pe oameni cætre
salvare — Nefi, fiul lui Helaman,
ocupæ scaunul de judecatæ. Circa
49–39 î.H.
Øi acum, s-a întâmplat cæ în cel
de-al patruzeci øi treilea an al
domniei judecætorilor, nu a fost
nici un conflict printre oamenii
lui Nefi, în afaræ de o oarecare
trufie care a fost în Bisericæ, care
a pricinuit o oarecare neînﬂelegere printre oameni, care probleme au fost rezolvate la sfârøitul
celui de-al patruzeci øi treilea an.
2 Øi nu a fost nici un conflict
printre oameni în cel de-al patruzeci øi patrulea an; øi nici în
cel de-al patruzeci øi cincilea an
nu au fost multe conflicte.
3 Øi s-a întâmplat în cel de-al
patruzeci øi øaselea an, da,
atunci au fost multe conflicte øi
multe neînﬂelegeri; øi din cauza
aceasta, foarte mulﬂi au fost
aceia care au plecat din ﬂara lui
Zarahemla øi s-au dus în ﬂara
de la a miazænoapte ca sæ moøteneascæ pæmântul.
4 Øi ei au cælætorit pânæ la o
4 Ne. 1:42.
3 3a Alma 63:4.
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distanﬂæ nespus de mare, pânæ
când au ajuns la a mari întinderi
de ape øi de râuri.
5 Da, øi ei chiar s-au împræøtiat
în multe pærﬂi ale ﬂærii, oriunde
ﬂara nu ajunsese pustie øi færæ
lemn de pædure din cauza multor locuitori care mai înainte
moøteniseræ ﬂara.
6 Øi acum, nici o parte din ﬂaræ
nu era pustie, decât în ceea ce
priveøte lemnul de pædure; dar
din cauza a distrugerii mari
fæcute de poporul care mai
înainte locuise ﬂara, aceasta era
numitæ b pustie.
7 Øi acolo fiind numai puﬂin
lemn de pædure pe toatæ întinderea ﬂærii, oamenii care au
ajuns acolo au devenit foarte
pricepuﬂi în lucrul cimentului;
de aceea, ei au construit case
din ciment, în care au locuit.
8 Øi s-a întâmplat cæ ei s-au
înmulﬂit øi s-au împræøtiat øi au
înaintat de la ﬂara de la miazæzi
pânæ la ﬂara de la miazænoapte
øi s-au împræøtiat atât de mult,
încât au început sæ acopere faﬂa
întregului pæmânt, de la marea
de la miazæzi pânæ la marea de
la miazænoapte øi de la marea
de la a apus pânæ la marea de la
ræsærit.
9 Iar oamenii care erau în ﬂara
de la miazænoapte au locuit în
corturi øi în case din ciment; øi
ei au avut grijæ ca orice copac
care ræsærea pe faﬂa ﬂærii sæ
creascæ pentru ca peste un timp
ei sæ poatæ avea lemn de pædure
pentru a-øi construi casele lor,
4 a Mosia 8:8; Morm. 6:4.
6 a Mosia 21:25–27.
b Alma 22:31.

da, oraøele lor øi templele lor
øi sinagogile lor øi sanctuarele
lor øi tot felul de clædiri de-ale
lor.
10 Øi s-a întâmplat cæ lemnul
de pædure fiind foarte rar în ﬂara
de la miazænoapte, ei au trimis
mult pe calea a apelor.
11 Øi astfel au fæcut posibil
pentru oamenii din ﬂara de la
miazænoapte ca øi ei sæ poatæ
sæ-øi construiascæ multe oraøe,
atât din lemn, cât øi din ciment.
12 Øi s-a întâmplat cæ au fost
mulﬂi dintre a oamenii lui Amon,
care erau lamaniﬂi prin naøtere,
care, de asemenea, s-au dus în
aceastæ ﬂaræ.
13 Øi acum, sunt multe cronici
pæstrate despre faptele acestor
oameni de cætre mulﬂi dintre
aceøti oameni, care sunt importante øi foarte voluminose cu
privire la ei.
14 Dar iatæ, a suta parte dintre
faptele acestui popor, da, relatarea despre lamaniﬂi øi despre
nefiﬂi, øi despre ræzboaiele, øi
conflictele, øi neînﬂelegerile,
øi predicile lor, øi profeﬂiile lor,
øi transporturile lor pe calea
apelor øi construcﬂiile de coræbii,
øi construcﬂiile lor de a temple øi
de sinagogi øi de sanctuare, øi
despre dreptatea lor øi ticæloøia
lor, øi crimele lor øi furturile øi
hoﬂiile lor øi tot felul de lucruri
abominabile øi curvii, nu pot fi
cuprinse în aceastæ lucrare.
15 Dar iatæ, sunt multe cærﬂi øi
multe cronici de tot felul øi ele
au fost pæstrate de cætre nefiﬂi.

8 a Alma 22:27, 32.
10a Alma 63:5–8.
12a Alma 27:21–26.

14a 2 Ne. 5:16;
Iacov 1:17;
3 Ne. 11:1.
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16 Øi acestea au fost a trecute
de la o generaﬂie la alta de cætre
nefiﬂi, chiar pânæ când ei au cæzut în pæcat øi au fost uciøi øi
jefuiﬂi øi fugæriﬂi øi alungaﬂi øi
mæcelæriﬂi øi împræøtiaﬂi pe faﬂa
pæmântului øi amestecaﬂi cu
lamaniﬂii pânæ când nici unul
b
nu a mai ræmas sæ fie numit
nefit, devenind pæcætoøi øi sælbatici øi fioroøi, da, chiar devenind
lamaniﬂi.
17 Øi acum, eu mæ reîntorc, iaræøi, la relatarea mea; de aceea,
ceea ce am vorbit s-a întâmplat
dupæ ce au fost multe conflicte
øi tulburæri øi ræzboaie øi neînﬂelegeri printre oamenii lui Nefi.
18 Iar cel de-al patruzeci øi øaselea an al domniei judecætorilor
s-a sfârøit;
19 Øi s-a întâmplat cæ încæ mai
era un mare conflict în ﬂaræ, da,
chiar în cel de-al patruzeci øi
øaptelea øi în cel de-al patruzeci
øi optulea an.
20 Cu toate acestea, Helaman
a ocupat scaunul de judecatæ
cu dreptate øi echitate; da, el a
avut grijæ sæ pæstreze statutele
øi judecæﬂile øi poruncile lui
Dumnezeu; øi el a fæcut ceea ce
era bun în ochii lui Dumnezeu,
întotdeauna; øi a pæøit pe urmele tatælui sæu, într-atât, încât el
a prosperat mult în ﬂaræ.
21 Øi s-a întâmplat cæ el a avut
doi fii. El i-a dat celui mai mare
numele a Nefi, iar celui mai mic
numele b Lehi. Øi ei au început
sæ creascæ în Domnul.
22 Øi s-a întâmplat cæ ræzboa16a 1 Ne. 5:16–19;
Alma 37:4.
b Alma 45:12–14.

iele øi conflictele au început sæ
înceteze într-o micæ mæsuræ
printre oamenii nefiﬂilor, cætre
sfârøitul celui de-al patruzeci øi
optulea an al domniei judecætorilor peste poporul lui Nefi.
23 Øi s-a întâmplat, cæ în cel
de-al patruzeci øi nouælea an al
domniei judecætorilor, a fost o
pace continuæ stabilitæ în ﬂaræ,
în afaræ de combinaﬂiile secrete
pe care a Gadianton, tâlharul, le
întemeiase în pærﬂile cele mai
aøezate ale ﬂærii, care la timpul
acela nu erau cunoscute celor
care erau la conducerea guvernului; de aceea, ei nu au fost
nimiciﬂi în afara ﬂærii.
24 Øi s-a întâmplat cæ în acelaøi
an a fost o nespus de mare prosperitate în Bisericæ, într-atât,
încât erau mii care s-au unit cu
Biserica øi au fost botezaﬂi în
pocæinﬂæ.
25 Øi atât de mare a fost prosperitatea Bisericii øi atât de
multe binecuvântæri au venit
peste popor, încât pânæ øi preoﬂii cei mari øi învæﬂætorii erau ei
înøiøi uimiﬂi peste mæsuræ.
26 Øi s-a întâmplat cæ lucrarea
Domnului a prosperat pentru
botezarea øi unirea cu Biserica
lui Dumnezeu a multor suflete,
da, chiar zeci de mii.
27 Astfel, noi putem sæ vedem
cæ Domnul este plin de îndurare
cu toﬂi aceia care, în sinceritatea
inimilor lor, Îl vor chema dupæ
numele Lui cel sfânt.
28 Da, øi astfel noi vedem cæ
a
poarta cerului este deschisæ

21a gs Nefi, fiul lui
Helaman.
b gs Lehi, misionar

nefit.
23a Hel. 2:4.
28a 2 Ne. 31:9, 17.

Helaman 3:29–37
b
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tuturor, øi anume acelora care
vor crede în numele lui Isus
Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu.
29 Da, noi vedem cæ oricine vrea
poate sæ punæ stæpânire pe a cuvântul lui Dumnezeu, care este
b
iute øi puternic, care va sfærâma orice înøelætorii øi piedici øi
comploturi ale diavolului øi îl va
conduce pe omul lui Hristos pe
un drum c strâmt øi îngust peste
acea d præpastie nepieritoare de
chin care este pregætitæ sæ-i înghitæ pe cei pæcætoøi —
30 Øi va aøeza sufletele lor,
da, sufletele lor nemuritoare,
de-a a dreapta lui Dumnezeu în
Împæræﬂia cerului, ca sæ stea
împreunæ cu Avraam øi cu Isaac
øi cu Iacov øi cu toﬂi stræmoøii
noøtri cei sfinﬂi, ca sæ nu mai
plece de acolo.
31 Øi în acest an a fost o bucurie
continuæ în ﬂara lui Zarahemla
øi în toate regiunile de jur-împrejur, chiar în toatæ ﬂara care
era stæpânitæ de cætre nefiﬂi.
32 Øi s-a întâmplat cæ a fost
pace øi nespus de mare bucurie
în tot restul celui de-al patruzeci
øi nouælea an; da, øi, de asemenea, a fost pace continuæ øi mare
bucurie în cel de-al cincizecilea
an al domniei judecætorilor.
33 Iar în cel de-al cincizeci øi
unulea an al domniei judecætorilor a fost, de asemenea, pace,
în afaræ de trufia care a început
sæ pætrundæ în Bisericæ — nu în
28b Fapte 10:28;
Rom. 2:10–11.
29a gs Cuvântul lui
Dumnezeu.
b Evr. 4:12;
D&L 11:2.

Biserica lui Dumnezeu, ci în
inimile oamenilor care pretindeau cum cæ aparﬂineau de Biserica lui Dumnezeu —
34 Øi ei au fost înælﬂaﬂi în
a
trufie, chiar pânæ la persecutarea multora dintre fraﬂii lor.
Acum, acesta a fost un mare
ræu, care a fæcut ca partea cea
mai umilæ a poporului sæ sufere mari persecuﬂii øi sæ treacæ
prin multe nenorociri.
35 Cu toate acestea, ei au a postit øi s-au b rugat adeseori øi au
devenit din ce în ce mai puternici în c umilinﬂa lor øi din ce în
ce mai întæriﬂi în credinﬂa în
Hristos pentru umplerea sufletelor lor de bucurie øi consolare,
da, chiar pânæ la d purificarea øi
e
sfinﬂirea inimilor lor, care sfinﬂire vine datoritæ f supunerii
inimilor lor în Dumnezeu.
36 Øi s-a întâmplat cæ cel de-al
cincizeci øi doilea an, de asemenea, s-a încheiat în pace, în afaræ
de trufia nespus de mare care
intrase în inimile oamenilor; øi
aceasta a fost din cauza a bogæﬂiilor lor nespus de mari øi a prosperitæﬂii lor în ﬂaræ; øi aceasta a
crescut într-înøii de la o zi la alta.
37 Øi s-a întâmplat cæ în cel
de-al cincizeci øi treilea an al
domniei judecætorilor, Helaman
a murit, iar fiul lui cel mai mare,
Nefi, a început sæ domneascæ
în locul lui. Øi s-a întâmplat cæ
el a ocupat scaunul de judecatæ
cu dreptate øi echitate; da, el a

c 2 Ne. 9:41; 33:9.
d 1 Ne. 15:28–30.
30a Mat. 25:33–34.
34a gs Mândrie.
35a gs (a) Posti, post.
b gs Rugæciune.

c gs Umil, umilinﬂæ.
d gs Pur, puritate.
e gs Sfinﬂire.
f 2 Cron. 30:8;
Mosia 3:19.
36a gs Bogæﬂii.
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ﬂinut poruncile lui Dumnezeu
øi a pæøit pe urmele tatælui sæu.
CAPITOLUL 4
Disidenﬂii nefiﬂi øi lamaniﬂii îøi
unesc forﬂele øi ocupæ ﬂara lui Zarahemla—Înfrângerile nefiﬂilor au
loc din cauza ticæloøiei lor — Biserica decade, iar poporul ajunge sæ
fie slab ca øi lamaniﬂii. Circa 38–
30 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ în cel de-al
cincizeci øi patrulea an au fost
multe certuri în Bisericæ; øi, de
asemenea, a fost o a neînﬂelegere în popor într-atât, încât a fost
multæ værsare de sânge.
2 Iar cei rebeli au fost uciøi øi
alungaﬂi afaræ din ﬂaræ, iar ei
s-au dus la regele lamaniﬂilor.
3 Øi s-a întâmplat cæ ei s-au
apucat sæ-i aﬂâﬂe pe lamaniﬂi la
ræzboi împotriva nefiﬂilor; dar
iatæ, lamaniﬂii au fost foarte înfricoøaﬂi, într-atât, încât nu au
vrut sæ asculte de vorbele acelor disidenﬂi.
4 Dar s-a întâmplat cæ, în cel
de-al cincizeci øi øaselea an al
domniei judecætorilor, au fost
unii a disidenﬂi care s-au dus de
la nefiﬂi la lamaniﬂi; øi ei au reuøit ca, împreunæ cu ceilalﬂi, sæ-i
aﬂâﬂe pe aceøtia la mânie împotriva nefiﬂilor; øi în tot timpul
acelui an s-au pregætit pentru
ræzboi.
5 Iar în cel de-al cincizeci øi
øaptelea an, ei au pornit în jos
împotriva nefiﬂilor ca sæ se lupte; øi au început lucrarea morﬂii;
4 1a 3 Ne. 11:29.

4 a Hel. 5:17.

da, într-atât de mult, încât în
cel de-al cincizeci øi optulea an
al domniei judecætorilor, ei au
reuøit sæ obﬂinæ stæpânire peste
ﬂara lui Zarahemla; da, precum
øi peste toate ﬂinuturile, chiar øi
peste ﬂinutul care era în vecinætatea ﬂinutului Abundenﬂei.
6 Iar nefiﬂii øi oøtirile lui Moroniha au fost goniﬂi chiar pânæ
în ﬂara Abundenﬂei;
7 Iar acolo ei s-au fortificat împotriva lamaniﬂilor, de la marea de la apus øi chiar pânæ la
ræsærit; aceasta fiind cam cât o
cælætorie de o zi pentru un nefit
pe linia pe care ei o fortificaseræ
øi pe care îøi opriseræ oøtirile
pentru ca sæ-øi apere ﬂara lor de
la nord.
8 Øi astfel, acei disidenﬂi ai nefiﬂilor, cu ajutorul unei oøtiri
numeroase a lamaniﬂilor, au obﬂinut toatæ stæpânirea nefiﬂilor
care era în ﬂinutul de la miazæzi.
Øi toate acestea s-au întâmplat
în cel de-al cincizeci øi optulea
øi cincizeci øi nouælea an al
domniei judecætorilor.
9 Øi s-a întâmplat cæ, în cel
de-al øaizecilea an al domniei
judecætorilor, Moroniha a reuøit
ca împreunæ cu oøtirile sale sæ
obﬂinæ multe pærﬂi din ﬂaræ; da,
ei au recâøtigat multe oraøe care
cæzuseræ în mâinile lamaniﬂilor.
10 Øi s-a întâmplat cæ, în cel
de-al øaizeci øi unulea an al
domniei judecætorilor, ei au
reuøit sæ recapete chiar jumætate din posesiunile lor.
11 Acum, aceastæ pierdere
mare a nefiﬂilor øi marele mæcel

Helaman 4:12–21
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care a fost printre ei nu s-ar fi
întâmplat dacæ n-ar fi fost ticæloøia øi lucrurile abominabile
care erau printre ei; da, øi aceasta a fost, de asemenea, øi printre
aceia care pretindeau cæ aparﬂineau de Biserica lui Dumnezeu.
12 Øi aceasta s-a întâmplat din
cauza a mândriei inimilor lor,
din cauza b bogæﬂiilor lor mari,
da, aceasta s-a întâmplat din
cauza asupririi celor c særaci de
cætre ei, care nu au dat bucate
celor flæmânzi, care nu au dat
haine celor goi øi care au lovit
peste obraz pe fraﬂii lor cei
umili, bætându-øi joc de ceea ce
era sfânt, tægæduind spiritul
profeﬂiei øi al revelaﬂiei, ucigând,
jefuind, minﬂind, furând, comiﬂând adulter, ridicându-se în
mari rebeliuni øi dezertând în
ﬂara lui Nefi printre lamaniﬂi.
13 Øi din cauza marii lor ticæloøii øi a a læudæroøeniei lor despre puterea lor, ei au fost pæræsiﬂi de puterea lor; de aceea,
ei nu au prosperat, ci au fost
loviﬂi øi pedepsiﬂi øi alungaﬂi
dintre lamaniﬂi pânæ când ei
øi-au pierdut stæpânirea asupra
aproape a tuturor ﬂinuturilor lor.
14 Dar iatæ, Moroniha predicase mult poporului din cauza
nedreptæﬂilor lor øi, de asemenea, a Nefi øi Lehi, care erau fiii
lui Helaman, au predicat øi ei
multe lucruri poporului, da, øi
le-au profeﬂit lor multe lucruri
despre nedreptæﬂile lor øi despre ceea ce urma sæ vinæ peste
12a Obad. 1:3–4;
D&L 101:42.
b 1 Tim. 6:17;

ei dacæ nu se pocæiau de pæcatele lor.
15 Øi s-a întâmplat cæ ei s-au
pocæit; øi în mæsura în care
s-au pocæit, ei au început sæ
prospere.
16 Cæci atunci când Moroniha
a væzut cæ ei s-au pocæit, s-a
aventurat ca sæ-i conducæ pe ei
tot înainte, dintr-un un loc în
altul, øi dintr-un un oraø în
altul chiar pânæ când ei øi-au
recæpætat jumætate din avuﬂia lor
øi jumætate din ﬂinuturile lor.
17 Øi astfel s-a terminat cel
de-al øaizeci øi unulea an al
domniei judecætorilor.
18 Øi s-a întâmplat cæ, în cel
de-al øaizeci øi doilea an al domniei judecætorilor, Moroniha nu
a mai putut sæ capete alte posesiuni asupra lamaniﬂilor.
19 De aceea, ei øi-au abandonat
planul de a obﬂine restul ﬂinuturilor lor, cæci lamaniﬂii erau atât
de numeroøi încât a fost peste
putinﬂæ pentru nefiﬂi sæ obﬂinæ
mai multæ putere asupra lor; de
aceea, Moroniha a folosit toate
oøtirile sale ca sæ pæstreze acele
pærﬂi pe care le luase.
20 Øi s-a întâmplat cæ din cauza
numærului mare al lamaniﬂilor,
nefiﬂii au fost mult înfricoøaﬂi
ca sæ nu fie ræsturnaﬂi, doborâﬂi,
uciøi øi distruøi.
21 Da, ei au început sæ-øi aducæ aminte de profeﬂiile lui Alma,
precum øi de cuvintele lui
Mosia; øi øi-au dat seama cæ fuseseræ un popor încæpæﬂânat øi

2 Ne. 9:42.
c D&L 42:30–31.
13a gs Mândrie.

14a Hel. 3:21.
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cæ nu puseseræ nici un preﬂ pe
poruncile lui Dumnezeu;
22 Øi cæ ei schimbaseræ øi cælcaseræ în picioare a legile lui
Mosia sau pe aceea pe care
Domnul le poruncise s-o dea
poporului; øi au væzut cæ legile
lor deveniseræ corupte øi cæ ei
deveniseræ un popor ticælos,
într-atât, încât deveniseræ tot
atât de ticæloøi ca øi lamaniﬂii.
23 Øi din cauza nedreptæﬂii lor,
Biserica începuse sæ a slæbeascæ;
øi ei au început sæ-øi piardæ credinﬂa în spiritul profeﬂiei øi în
spiritul revelaﬂiei; iar judecæﬂile
lui Dumnezeu i-au privit pe ei
drept în faﬂæ.
24 Øi ei au væzut cæ deveniseræ
a
slabi, la fel ca øi fraﬂii lor
lamaniﬂii, øi cæ Spiritul Domnului nu-i mai apæra; da, Acesta
s-a îndepærtat de ei pentru cæ
b
Spiritul Domnului nu træieøte
în temple c nesfinﬂite —
25 De aceea, Domnul a încetat
sæ-i mai apere pe ei prin puterea Sa miraculoasæ øi færæ de
egal, cæci ei cæzuseræ într-o stare de a necredinﬂæ øi de ticæloøie
îngrozitoare; øi au væzut cæ
lamaniﬂii erau cu mult mai numeroøi decât ei; øi cæ, dacæ nu
se b lipesc de Domnul Dumnezeul lor, atunci ei trebuia sæ
piaræ færæ de scæpare.
26 Cæci iatæ, au væzut cæ puterea lamaniﬂilor era tot atât de
mare ca øi puterea lor, chiar om
pentru om. Øi astfel au cæzut ei
22a
23a
24a
b
c

Alma 1:1.
gs Apostazie.
Mosia 1:13.
gs Duhul Sfânt.
Mosia 2:37;

în acest mare pæcat; da, astfel
au devenit ei slabi, din cauza
pæcatului lor, în decursul a câtorva ani.
CAPITOLUL 5
Nefi øi Lehi se dedicæ propovæduirii — Numele lor îi îndeamnæ pe ei
sæ-øi croiascæ vieﬂile dupæ modelul
înaintaøilor lor — Hristos îi mântuieøte pe cei care se pocæiesc —
Nefi øi Lehi îi convertesc pe mulﬂi
øi sunt întemniﬂaﬂi, iar focul îi încercuieøte — Un nor de întuneric
umbreøte trei sute de oameni —
Pæmântul se cutremuræ, iar un glas
le porunceøte oamenilor sæ se pocæiascæ — Nefi øi Lehi vorbesc cu
îngeri, iar mulﬂimea este înconjuratæ de foc. Circa 30 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ în acelaøi an,
iatæ, a Nefi a cedat scaunul de
judecatæ unui om al cærui nume
era Cezoram.
2 Cæci, dupæ cum legile lor øi
guvernele lor erau întemeiate
prin a glasul poporului, iar cei
care b aleseseræ ræul erau mai
numeroøi decât cei care aleseseræ binele, ei erau în pragul
distrugerii, cæci legile deveniseræ corupte.
3 Da, øi aceasta nu era totul;
ei erau un popor încæpæﬂânat
într-atât, încât nu puteau sæ fie
guvernaﬂi de cætre lege sau justiﬂie decât dacæ era pentru distrugerea lor.

Alma 7:21; 34:36.
25a gs Necredinﬂæ.
b Iacov 6:5.
26a Alma 46:8;
Hel. 12:3–4.

5 1a Hel. 3:37.
2 a Mosia 29:25–27.
b Alma 10:19.

Helaman 5:4–11
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4 Øi s-a întâmplat cæ Nefi obosise din cauza nedreptæﬂii lor; øi
el a a cedat scaunul de judecatæ
øi øi-a luat asupra sa sæ predice
cuvântul lui Dumnezeu pentru
tot restul vieﬂii sale; iar fratele
lui, Lehi, de asemenea, pentru
tot restul vieﬂii lui;
5 C æ c i ø i-a u a d u s a m i n t e
de cuvintele pe care tatæl lor,
Helaman, le vorbise cætre ei. Øi
acestea sunt cuvintele pe care
el le-a vorbit:
6 Iatæ, fiii mei, eu doresc ca voi
sæ væ aduceﬂi aminte sæ ﬂineﬂi
poruncile lui Dumnezeu; øi eu
doresc ca voi sæ vestiﬂi aceste
cuvinte poporului. Iatæ, eu v-am
dat vouæ numele primilor a pærinﬂi ai noøtri care au venit din
ﬂara Ierusalimului; øi am fæcut
aceasta pentru ca atunci când
voi væ veﬂi aduce aminte de numele voastre, voi sæ væ aduceﬂi
aminte de ei; iar atunci când
voi væ aduceﬂi aminte de ei, voi
væ aduceﬂi aminte de lucrærile
lor; øi atunci când væ aduceﬂi
aminte de lucrærile lor, atunci
voi puteﬂi sæ øtiﬂi cum cæ a fost
spus øi, de asemenea, scris cæ
acestea erau b bune.
7 De aceea, fiii mei, aø dori ca
voi sæ faceﬂi ceea ce este bun
pentru ca sæ poatæ sæ fie spus
despre voi øi, de asemenea,
scris despre voi, tot aøa cum a
fost spus øi scris despre ei.
8 Øi acum, fiii mei, iatæ, eu mai
doresc încæ ceva de la voi; care
4 a Alma 4:15–20.
6 a 1 Ne. 1:1, 5.
b 2 Ne. 33.
8 a 3 Ne. 13:19–21.
b D&L 14:7.
9 a Mosia 2:9.

dorinﬂæ este ca voi sæ nu faceﬂi
aceste lucruri ca sæ væ fæliﬂi,
ci sæ faceﬂi astfel de lucruri ca
sæ væ aøterneﬂi pentru voi o
a
comoaræ în ceruri; da, care
este veønicæ øi care nu se spulberæ niciodatæ; da, pentru ca
voi sæ puteﬂi avea acel dar
b
preﬂios al vieﬂii veønice despre
care noi avem motivul sæ
credem cæ a fost datæ stræmoøilor noøtri.
9 O, aduceﬂi-væ aminte, aduceﬂi-væ aminte, fiii mei, de a cuvintele pe care regele Beniamin
le-a spus cætre poporul sæu; da,
aduceﬂi-væ aminte cæ nu este
nici o altæ cale sau mijloc prin
care omul sæ poatæ fi salvat, ci
numai prin sângele b ispæøitor al
lui Isus Hristos, Cel care va veni;
da, aduceﬂi-væ aminte cæ El va
veni ca sæ c mântuiascæ d lumea.
10 Øi, de asemenea, aduceﬂi-væ
aminte de a cuvintele pe care
Amulec le-a spus cætre Zeezrom
în oraøul lui Amoniha; cæci
i-a spus el cæ Domnul cu siguranﬂæ va veni sæ-øi mântuiascæ
poporul, dar cæ El nu va veni ca
sæ-i mântuiascæ pe ei în pæcatele lor, ci sæ-i mântuiascæ pe ei
de pæcatele lor.
11 Øi El are putere, datæ Lui de
cætre Tatæl, pentru ca sæ-i mântuiascæ pe ei de pæcatele lor
datoritæ pocæinﬂei; de aceea, El
i-a a trimis pe îngerii Sæi ca sæ
declare veøtile despre condiﬂiile pocæirii, care duc la puterea

b Mosia 3:17–18.
gs Ispæøire,
(a) ispæøi.
c gs Mântuire,
(a) mântui, mântuit.
d gs Lume—Oameni

care nu se supun
poruncilor.
10a Alma 11:34.
11a Alma 13:24–25.
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Mântuitorului pentru salvarea
sufletelor lor.
12 Øi acum, fiii mei, aduceﬂi-væ
aminte, aduceﬂi-væ aminte cæ
pe a stânca Mântuitorului nostru,
care este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie sæ væ clædiﬂi voi
b
temelia voastræ ca, atunci când
diavolul îøi va trimite vânturile
lui puternice, da, sægeﬂile lui în
vârtejuri, da, atunci când ploaia lui cu pietre øi c furtuna lui
puternicæ væ va lovi, aceasta sæ
nu aibæ nici o putere asupra
voastræ ca sæ væ târascæ cætre
adâncul nefericirii øi al suferinﬂei færæ de sfârøit, datoritæ stâncii
pe care voi sunteﬂi zidiﬂi, care
este o temelie siguræ, o temelie
pe care dacæ oamenii zidesc, ei
nu pot sæ cadæ.
13 Øi s-a întâmplat cæ acestea
au fost cuvintele pe care Helaman le-a a propovæduit fiilor sæi;
da, el i-a învæﬂat pe ei multe lucruri care nu sunt scrise, precum
øi, de asemenea, multe lucruri
care sunt scrise.
14 Øi ei øi-au adus aminte de
cuvintele lui; øi de aceea, au mers
mai departe ﬂinând poruncile lui
Dumnezeu pentru a propovædui
cuvântul lui Dumnezeu printre
tot poporul lui Nefi, începând
cu oraøul Abundenﬂa;
15 Øi de acolo pânæ la oraøul
lui Ghid; øi de la oraøul lui Ghid
pânæ la oraøul lui Mulec;
16 Øi chiar de la un oraø la altul
pânæ când ei s-au dus tot înainte
12a Mat. 7:24–27;
D&L 6:34;
Moise 7:53.
gs Piatra din capul
unghiului; Stâncæ.
b Isa. 28:16;

c
13a
17a
18a

printre întreg poporul lui Nefi,
care era în ﬂinutul de la miazæzi;
øi de acolo, pânæ în ﬂinutul lui
Zarahemla, printre lamaniﬂi.
17 Øi s-a întâmplat cæ ei au
propovæduit cu mare putere
într-atât, încât i-au fæcut de ruøine pe mulﬂi dintre acei a disidenﬂi care plecaseræ de la nefiﬂi;
într-atât, încât aceøtia au venit
øi øi-au mærturisit pæcatele lor
øi au fost botezaﬂi prin pocæinﬂæ
øi s-au întors imediat la nefiﬂi
pentru ca sæ repare ræul pe care-l
fæcuseræ lor.
18 Øi s-a întâmplat cæ Nefi øi
Lehi le-au predicat lamaniﬂilor
cu atâta putere øi autoritate, cæci
ei aveau putere øi autoritate date
lor pentru ca ei sæ poatæ a vorbi;
øi lor, de asemenea, li se dæduse
mesajul pe care trebuia sæ-l
glæsuiascæ —
19 De aceea, ei au vorbit, spre
marea uimire a lamaniﬂilor,
a
convingându-i pe ei într-atât,
încât opt mii dintre lamaniﬂii
care erau în ﬂara lui Zarahemla
øi primprejur s-au botezat
prin pocæinﬂæ øi au fost convinøi de ticæloøia tradiﬂiilor
stræmoøilor lor.
20 Øi s-a întâmplat cæ Nefi øi
Lehi au pornit de acolo ca sæ se
ducæ în ﬂara lui Nefi.
21 Øi s-a întâmplat cæ au fost
capturaﬂi de o oøtire de-a lamaniﬂilor øi au fost aruncaﬂi în a închisoare; da, chiar în aceeaøi
închisoare în care Amon øi

Iacov 4:16.
3 Ne. 14:25, 27.
Mosia 1:4.
Hel. 4:4.
D&L 100:5–8.
gs Profeﬂie,

(a) profeﬂi.
19a gs Convertire,
convertit; Munca
misionaræ.
21a Mosia 7:6–7; 21:23.
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fraﬂii lui fuseseræ aruncaﬂi de
cætre slujitorii lui Limhi.
22 Øi dupæ ce ei au fost aruncaﬂi în închisoare pentru multe
zile, færæ mâncare, iatæ, ei s-au
dus la ei la închisoare pentru ca
sæ-i ia øi sæ-i poatæ ucide.
23 Øi s-a întâmplat cæ Nefi øi
Lehi au fost înconjuraﬂi ca de
a
foc, într-atât, încât nu s-au încumetat sæ punæ mâna pe ei de
fricæ sæ nu se ardæ. Cu toate
acestea, Nefi øi Lehi nu au ars;
øi ei au stat în mijlocul focului,
dar nu au ars.
24 Øi atunci când au væzut cæ
au fost înconjuraﬂi de o a coloanæ de foc øi cæ aceasta nu i-a
ars, atunci inimile lor au prins
curaj.
25 Cæci au væzut cæ lamaniﬂii
nu s-au încumetat sæ punæ
mâna pe ei; øi nici nu s-au încumetat sæ se apropie de ei, ci au
stat ca øi cum ar fi fost træsniﬂi
de uimire.
26 Øi s-a întâmplat cæ Nefi
øi Lehi s-au ridicat øi au început
a vorbi cætre ei, spunând: Nu
væ temeﬂi cæci, iatæ, Dumnezeu
este Acela care v-a arætat vouæ
acest lucru uimitor prin care vi
se aratæ vouæ cæ voi nu puteﬂi
sæ puneﬂi mâna pe noi ca sæ ne
ucideﬂi.
27 Øi iatæ, atunci când ei au
spus aceste cuvinte, pæmântul
s-a cutremurat foarte mult, iar
pereﬂii închisorii s-au cutremurat ca øi cum ar fi fost sæ se præbuøeascæ la pæmânt; dar iatæ,
aceøtia nu s-au præbuøit. Øi iatæ,
23a Ex. 3:2.
24a Ex. 14:24;
1 Ne. 1:6;

cei care erau în închisoare erau
lamaniﬂi øi nefiﬂi care erau disidenﬂi.
28 Øi s-a a întâmplat cæ ei erau
umbriﬂi de un nor de întuneric;
øi o fricæ mare a venit peste ei.
29 Øi s-a întâmplat cæ un
a
glas a venit ca øi cum ar fi fost
deasupra norului de întuneric,
zicând: Pocæiﬂi-væ, pocæiﬂi-væ, øi
nu mai cæutaﬂi sæ-i distrugeﬂi
pe slujitorii Mei pe care Eu i-am
trimis la voi ca sæ anunﬂe veøti
bune.
30 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când ei au auzit acest glas øi au
væzut cæ nu era glasul tunetului
øi nici nu era acesta glasul unui
zgomot tumultuos, ci iatæ, acesta era un glas a liniøtit, de o
blândeﬂe deplinæ, ca øi cum ar fi
fost o øoptire care pætrundea
chiar pânæ în suflet —
31 Øi neﬂinând seama de blândeﬂea glasului, iatæ cæ pæmântul
s-a cutremurat foarte tare, iar
pereﬂii închisorii s-au cutremurat, iaræøi, ca øi cum ar fi fost
sæ se dærâme la pæmânt; øi iatæ,
norul de întuneric care îi umbrea nu s-a destræmat —
32 Øi iatæ, glasul a venit iaræøi,
zicând: Pocæiﬂi-væ, pocæiﬂi-væ,
cæci Împæræﬂia cerului este
aproape; øi nu mai cæutaﬂi sæ-i
distrugeﬂi pe slujitorii Mei. Øi
s-a întâmplat cæ pæmântul s-a
cutremurat iaræøi, iar pereﬂii
s-au cutremurat.
33 Øi, de asemenea, iaræøi,
pentru a treia oaræ, glasul a
venit øi a spus cætre ei cuvinte

D&L 29:12;
JS—I 1:16.
28a Ex. 14:20.

29a 3 Ne. 11:3–14.
30a 1 Regi 19:12;
D&L 85:6.
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minunate care nu pot fi spuse
de cætre om; iar pereﬂii s-au
cutremurat iaræøi, iar pæmântul
s-a cutremurat ca øi cum s-ar fi
sfærâmat în bucæﬂi.
34 Øi s-a întâmplat cæ lamaniﬂii
nu au putut fugi din cauza
norului de întuneric care îi umbrea; da, øi, de asemenea, erau
nemiøcaﬂi din cauza spaimei
care venise peste ei.
35 Acum, era unul printre ei
care era nefit prin naøtere, care
aparﬂinuse, odatæ, de Biserica
lui Dumnezeu, dar se despærﬂise de ei.
36 Øi s-a întâmplat cæ el s-a întors øi, iatæ, a væzut prin norul
de întuneric faﬂa lui Nefi øi a lui
Lehi; øi iatæ, ei a stræluceau foarte
mult, chiar ca feﬂele îngerilor.
Øi a væzut cæ ei øi-au ridicat privirile lor cætre cer; øi arætau ca
øi cum vorbeau sau îøi ridicau
glasurile cætre o fiinﬂæ pe care ei
o vedeau.
37 Øi s-a întâmplat cæ acest
om a strigat cætre mulﬂime cæ
aceøtia sæ se întoarcæ øi sæ priveascæ. Øi iatæ, lor li s-a dat putere pentru ca ei sæ se întoarcæ
øi sæ priveascæ; øi ei au væzut
faﬂa lui Nefi øi a lui Lehi.
38 Øi ei au spus cætre om: Iatæ,
ce înseamnæ toate aceste lucruri
øi cine este acesta cu care aceøti
oameni vorbesc?
39 Acum, numele omului
acestuia era Aminadab. Iar
Aminadab le-a spus: Ei vorbesc
cu îngerii lui Dumnezeu.
36a Ex. 34:29–35;
Fapte 6:15.
40a Fapte 2:37–39.
41a gs Pocæinﬂæ,

40 Øi s-a întâmplat cæ lamaniﬂii
i-au spus: a Ce putem noi sæ
facem pentru ca acest nor de
întuneric sæ poatæ fi înlæturat
ca sæ nu ne mai umbreascæ?
41 Iar Aminadab le-a spus:
Voi trebuie sæ væ a pocæiﬂi øi sæ
imploraﬂi glasul chiar pânæ
când veﬂi avea b credinﬂæ în
Hristos, despre care voi aﬂi fost
învæﬂaﬂi de cætre Alma øi de
Amulec øi de Zeezrom; øi atunci
când veﬂi face aceasta, norul de
întuneric va fi înlæturat øi nu væ
va mai umbri.
42 Øi s-a întâmplat cæ ei cu toﬂii
au început sæ implore glasul
Aceluia care cutremurase pæmântul; da, ei au implorat chiar
pânæ când norul de întuneric
s-a spulberat.
43 Øi s-a întâmplat cæ, atunci
când ei øi-au aruncat privirile
împrejur øi au væzut cæ norul
de întuneric era spulberat øi
nu-i mai umbrea, iatæ, au væzut
cæ erau a înconjuraﬂi, da, fiecare suflet, de cætre o coloanæ
de foc.
44 Iar Nefi øi Lehi erau în
mijlocul lor; da, ei erau înconjuraﬂi; da, erau ca în mijlocul
unui foc înflæcærat; øi totuøi
acesta nu le fæcea nici un ræu;
øi, de asemenea, acesta nu cuprinsese nici zidurile închisorii; øi ei au fost umpluﬂi de acea
a
bucurie care este de nespus øi
plinæ de slavæ.
45 Øi iatæ, Spiritul a Sfânt al
lui Dumnezeu s-a pogorât din

(a) se pocæi.
b gs Credinﬂæ.
43a 3 Ne. 17:24; 19:14.
44a gs Bucurie.

45a 3 Ne. 9:20;
Eter 12:14.

Helaman 5:46–6:4
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ceruri øi a pætruns în inimile lor
øi ei erau ca øi umpluﬂi de foc
øi puteau b glæsui cuvinte minunate.
46 Øi s-a întâmplat cæ un glas
a venit cætre ei, da, un glas
plæcut, ca øi cum ar fi fost o
øoptire, zicând:
47 a Pace, pace fie între voi,
datoritæ credinﬂei voastre în
Preaiubitul Meu, care a fost de
la începutul lumii.
48 Øi acum, când ei au auzit
aceasta, øi-au aruncat ochii ca øi
cum ar fi vrut sæ vadæ din ce
parte venea glasul; øi iatæ, au
væzut cum a cerul s-a deschis; øi
îngeri s-au pogorât din cer øi
le-au slujit.
49 Øi erau cam trei sute de suflete care au væzut øi au auzit
aceste lucruri; øi ei au fost îndemnaﬂi sæ meargæ înainte øi sæ
nu se minuneze øi nici sæ nu se
îndoiascæ.
50 Øi s-a întâmplat cæ au mers
înainte øi au slujit poporului,
declarând în toate ﬂinuturile
dimprejur despre toate lucrurile
pe care le auziseræ øi le væzuseræ
într-atât, încât cea mai mare
parte a lamaniﬂilor a fost convinsæ de acestea, datoritæ dovezilor
mæreﬂe pe care le primise.
51 Øi toﬂi cei care au fost a convinøi øi-au abandonat armele
lor de ræzboi, precum øi ura lor
øi tradiﬂiile stræmoøilor lor.
52 Øi s-a întâmplat cæ ei au cedat nefiﬂilor pæmânturile din
stæpânirea lor.
45b gs Darurile
spiritului.
47a gs Pace.
48a 1 Ne. 1:8.

CAPITOLUL 6
Lamaniﬂii cei drepﬂi predicæ pentru
nefiﬂii cei ticæloøi — Amândouæ
popoarele prosperæ în timpul unei
epoci de pace øi de beløug—Lucifer,
autorul pæcatului, aﬂâﬂæ inimile ticæloøilor øi tâlharilor lui Gadianton
la crimæ øi la ticæloøie—Tâlharii
acapareazæ guvernul nefiﬂilor.
Circa 29–23 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ atunci când
cel de-al øaizeci øi doilea an al
domniei judecætorilor s-a terminat, toate aceste lucruri s-au întâmplat, iar lamaniﬂii, cea mai
mare parte dintre ei, au devenit
un popor drept, într-atât, încât
a
dreptatea lor era mai mare
decât aceea a nefiﬂilor, datoritæ
credinﬂei lor ferme øi neclintite.
2 Cæci iatæ, erau mulﬂi dintre
nefiﬂi care deveniseræ a duri
øi færæ pocæinﬂæ øi foarte ticæloøi, într-atât, încât ei au respins cuvântul lui Dumnezeu øi
toate predicile øi profeﬂiile care
veniseræ printre ei.
3 Cu toate acestea, poporul
Bisericii a avut mare bucurie
datoritæ schimbærii lamaniﬂilor,
da, datoritæ Bisericii lui Dumnezeu care fusese întemeiatæ
printre ei. Øi ei s-au a întoværæøit
øi s-au bucurat unul cu altul øi
au avut mare bucurie.
4 Øi s-a întâmplat cæ mulﬂi dintre lamaniﬂi au venit jos în ﬂara
lui Zarahemla øi au declarat
cætre nefiﬂi despre a convertirea

51a Alma 31:5.
6 1a Hel. 13:1.
2 a Rom. 1:28–32.
3 a gs Toværæøie.

4 a gs Convertire,
convertit.
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lor øi i-au îndemnat pe aceøtia
la credinﬂæ øi la pocæinﬂæ.
5 Da, øi mulﬂi dintre ei au predicat cu multæ putere øi autoritate pânæ când au adus pe
mulﬂi dintre ei pânæ în adâncurile umilinﬂei pentru ca sæ fie
urmaøi umili ai lui Dumnezeu
øi ai Mielului.
6 Øi s-a întâmplat cæ mulﬂi dintre lamaniﬂi s-au dus în a ﬂara de
la miazænoapte; øi, de asemenea,
Nefi øi Lehi s-au dus în ﬂara de la
miazænoapte ca sæ predice cætre
popor. Øi astfel s-a terminat cel
de-al øaizeci øi treilea an.
7 Øi iatæ, a fost pace în întreaga
ﬂaræ, într-atât, încât nefiﬂii s-au
dus în oricare parte a ﬂærii au
vrut, fie printre nefiﬂi, fie printre lamaniﬂi.
8 Øi s-a întâmplat cæ øi lamaniﬂii s-au dus oriøiunde au vrut,
fie cæ era printre lamaniﬂi sau
printre nefiﬂi; øi astfel ei au avut
legæturi libere unul cu altul ca
sæ cumpere øi sæ vândæ øi sæ
obﬂinæ câøtig dupæ dorinﬂa lor.
9 Øi s-a întâmplat cæ au devenit foarte bogaﬂi, atât lamaniﬂii,
cât øi nefiﬂii; øi au avut o mulﬂime de aur øi de argint øi de tot
felul de metale preﬂioase, atât
în ﬂara de la miazæzi, cât øi în
ﬂara de la miazænoapte.
10 Acum, ﬂara de la miazæzi
era numitæ Lehi, iar ﬂara de la
miazænoapte era numitæ a Mulec, dupæ fiul lui Zedechia; cæci
Domnul l-a adus pe Mulec în
ﬂara de la miazænoapte, iar pe
Lehi în ﬂara de la miazæzi.
11 Øi iatæ, era tot felul de aur
6 a Alma 63:4–9;
Hel. 3:11–12.

în amândouæ aceste ﬂæri, precum
øi argint øi minereuri preﬂioase
de tot felul; øi, de asemenea,
erau lucrætori speciali care
fæceau tot felul de lucræri din
minereuri øi le rafinau; øi astfel
au devenit ei bogaﬂi.
12 Ei au cultivat grâne din
abundenﬂæ, atât la miazænoapte, cât øi la miazæzi; øi au prosperat foarte mult, atât la miazænoapte, cât øi la miazæzi. Øi s-au
înmulﬂit øi au devenit foarte
puternici în ﬂaræ. Øi au crescut
multe turme øi cirezi, da, multe
animale îngræøate.
13 Iatæ, femeile lor au lucrat
øi au tors øi au fæcut tot felul
de veøminte din bumbac fin øi
veøminte de tot felul pentru ca
sæ-øi acopere goliciunea. Øi astfel, cel de-al øaizeci øi patrulea
an a trecut în pace.
14 Iar în cel de al øaizeci øi
cincilea an ei, de asemenea, au
avut mare bucurie øi pace, da,
multe predici øi multe profeﬂii
despre ceea ce era sæ vinæ. Øi
astfel a trecut cel de-al øaizeci øi
cincilea an.
15 Øi s-a întâmplat cæ în cel
de-al øaizeci øi øaselea an al
domniei judecætorilor, iatæ,
a
Cezoram a fost ucis de cætre o
mânæ necunoscutæ în timp ce el
se aøeza pe scaunul de judecatæ. Øi s-a întâmplat cæ în acelaøi
an, fiul lui, care fusese numit
de cætre popor în locul lui, a
fost, de asemenea, ucis. Øi astfel s-a încheiat cel de-al øaizeci
øi øaselea an.
16 Iar la începutul celui de-al

10a Mosia 25:2–4;
Hel. 8:21.

15a Hel. 5:1.
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øaizeci øi øaptelea an, poporul a
început iaræøi sæ devinæ ticælos.
17 Cæci iatæ, Domnul îi binecuvântase pe ei atât de mult
cu bogæﬂiile lumii, încât ei nu
fuseseræ tulburaﬂi de mânie,
de ræzboaie øi nici de værsæri
de sânge; de aceea, ei au început sæ-øi îndrepte inimile lor
cætre bogæﬂii; da, au început sæ
caute sæ obﬂinæ câøtiguri pentru
ca sæ se ridice unul deasupra
altuia; de aceea, ei au început
sæ ucidæ în a ascuns øi sæ fure øi
sæ jefuiascæ pentru ca sæ obﬂinæ
câøtiguri.
18 Øi acum, iatæ, acei criminali
øi tâlhari erau o bandæ care fusese formatæ de cætre Chiøcumen
øi a Gadianton. Øi acum, s-a întâmplat cæ erau mulﬂi din banda
lui Gadianton printre nefiﬂi. Dar
iatæ, ei erau mai numeroøi printre partea cea mai ticæloasæ a
lamaniﬂilor. Iar ei erau numiﬂi
tâlharii øi ucigaøii lui Gadianton.
19 Øi aceøtia erau cei care l-au
ucis pe judecætorul-øef Cezoram
øi pe fiul lui în timp ce erau în
scaunul de judecatæ; øi iatæ, ei
nu au fost gæsiﬂi.
20 Øi acum s-a întâmplat cæ
atunci când lamaniﬂii au aflat cæ
erau tâlhari printre ei, au fost
foarte supæraﬂi; øi au folosit oriøice mijloace care erau în puterile lor pentru ca sæ-i distrugæ
pe ei de pe faﬂa pæmântului.
21 Dar iatæ, Satana a aﬂâﬂat
inimile celei mai mari pærﬂi a
nefiﬂilor într-atât, încât aceøtia
s-au unit cu bandele acelea de
17a 3 Ne. 9:9.
18a Hel. 2:4, 12–13.
22a gs Combinaﬂii

tâlhari øi au fæcut legæminte øi
juræminte cæ ei se vor proteja øi
apæra unul pe altul în oriøice
împrejuræri grele s-ar afla pentru ca ei sæ nu sufere pentru
crimele lor øi pentru tâlhæriile
lor øi pentru furturile lor.
22 Øi s-a întâmplat cæ au avut
semnele lor, da, semnele lor
a
secrete øi cuvintele lor secrete;
øi aceasta pentru ca ei sæ poatæ
sæ deosebeascæ pe un frate care
intrase în legæmânt, pentru ca
oriøice ticæloøie fratele lui ar
fi comis, el sæ nu fie vætæmat
de fratele sæu, nici de cei care
fæceau parte din banda lui, care
fæcuseræ acest legæmânt.
23 Øi astfel, ei puteau sæ ucidæ
øi sæ jefuiascæ øi sæ fure øi sæ
preacurveascæ øi sæ facæ tot felul
de ticæloøii împotriva legilor ﬂærii lor øi a legilor lui Dumnezeu.
24 Øi oricare dintre cei ce aparﬂineau de banda lor ar fi divulgat lumii a ticæloøia øi lucrurile
lor abominabile trebuia sæ fie
judecat, nu potrivit legilor ﬂærii
lor, ci potrivit legilor ticæloøiei
lor, care fuseseræ date de cætre
Gadianton øi Chiøcumen.
25 Acum, iatæ, acestea erau juræmintele øi legæmintele a secrete
despre care Alma îi poruncise
fiului sæu cæ nu trebuie sæ
pætrundæ în lume, cæci altfel
acestea ar fi un mijloc ca sæ tragæ
poporul în jos la distrugere.
26 Acum iatæ, aceste a juræminte øi legæminte secrete nu
au ajuns la Gadianton de la
cronicile care fuseseræ date lui

secrete.
24a gs Ræutate, ræu.
25a Alma 37:27–32.

26a Moise 5:29, 49–52.
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Helaman; dar iatæ, ele au fost
sædite în inima lui Gadianton
de cætre b aceeaøi fiinﬂæ care i-a
îndemnat pe pærinﬂii noøtri dintâi sæ ia din fructul oprit —
27 Da, aceeaøi fiinﬂæ care complotase cu a Cain cæ dacæ acesta
îl va ucide pe fratele sæu Abel,
aceasta sæ nu fie fæcut cunoscutæ lumii. Øi el a complotat cu
Cain øi urmaøii lui de la acel
timp încolo.
28 Øi, de asemenea, tot aceastæ
fiinﬂæ este aceea care a sædit în
inimile oamenilor ideea sæ a zideascæ un turn destul de înalt
pentru ca ei sæ poatæ ajunge la
cer. Øi tot aceastæ fiinﬂæ a fost
aceea care a condus pe cei care
au venit de la acel turn în ﬂara
aceasta; care au ræspândit lucrærile întunericului øi ale lucrurilor abominabile pe toatæ faﬂa
pæmântului pânæ când ea a târât
poporul în jos într-o distrugere
b
totalæ øi pânæ la un iad veønic.
29 Da, este aceeaøi fiinﬂæ care
a sædit în inima lui a Gadianton
sæ continue lucrarea întunericului øi a uciderii secrete; øi ea
a dat pe faﬂæ acest lucru de la
începutul omului øi pânæ în timpul de acum.
30 Øi iatæ, ea este aceea care
este a autoarea tuturor pæcatelor.
Øi iatæ, ea este aceea care conduce lucrærile sale de întuneric øi
de crime secrete øi care transmite planurile lor øi juræmintele lor
øi legæmintele lor øi planurile
26b 3 Ne. 6:28;
Moise 4:6–12.
27a Moise 5:18–33.
28a Gen. 11:1–4;
Eter 1:3.

lor îngrozitor de ticæloase de la
generaﬂie la generaﬂie, în mæsura în care ea poate sæ acapareze
inimile copiilor oamenilor.
31 Øi acum iatæ, ea a pus stæpânire pe inimile nefiﬂilor; da,
într-atât, încât ei deveniseræ
foarte pæcætoøi; da, cea mai mare
parte a lor s-au îndepærtat din
drumul dreptæﬂii øi au a cælcat în
picioare poruncile lui Dumnezeu; øi s-au întors cætre drumurile lor proprii øi øi-au zidit
idoli din aurul øi argintul lor.
32 Øi s-a întâmplat cæ toate
aceste nedreptæﬂi li s-au întâmplat lor în timp de numai a câﬂiva
ani, într-atât, încât cea mai mare
dintre ele li s-au întâmplat lor
în cel de-al øaizeci øi øaptelea an
al domniei judecætorilor peste
poporul lui Nefi.
33 Øi ei, de asemenea, au crescut în nedreptæﬂile lor în cel
de-al øaizeci øi optulea an, spre
marea supærare øi tânguire a
celor drepﬂi.
34 Øi astfel, noi vedem cæ nefiﬂii au început sæ rætæceascæ în
necredinﬂæ øi sæ creascæ în ticæloøie øi în lucruri abominabile,
în timp ce lamaniﬂii au început
sæ se întæreascæ nespus de mult
în cunoaøterea Dumnezeului lor;
da, ei au început sæ ﬂinæ legile øi
poruncile Lui øi sæ pæøeascæ în
adevær øi în dreptate în faﬂa Lui.
35 Øi astfel, noi vedem cæ Spiritul Domnului a început sæ se
a
retragæ de la nefiﬂi, din cauza

b Eter 8:9, 15–25.
29a Hel. 2:4–13.
30a Alma 5:39–42;
Moro. 7:12, 17;
Moise 4:4.

31a 1 Ne. 19:7.
32a Alma 46:8.
35a Mosia 2:36;
D&L 121:37.
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ticæloøiei øi a împietririi inimilor lor.
36 Øi astfel, noi vedem cæ
Domnul a început sæ-Øi verse
Spiritul Sæu peste lamaniﬂi, datoritæ uøurinﬂei lor øi a dorinﬂei
lor de a crede în cuvintele Lui.
37 Øi s-a întâmplat cæ lamaniﬂii
au fugærit banda de tâlhari ai
lui Gadianton; øi ei au predicat
cuvântul lui Dumnezeu printre
cei mai slabi dintre ei, într-atât,
încât aceastæ bandæ de tâlhari a
fost distrusæ cu totul dintre lamaniﬂi.
38 Øi s-a întâmplat, pe de altæ
parte, cæ nefiﬂii i-au întærit øi i-au
sprijinit, începând cu cei mai
ticæloøi dintre ei, pânæ când ei
s-au ræspândit peste toatæ ﬂara
nefiﬂilor øi au cucerit cea mai
mare parte dintre cei drepﬂi,
pânæ când ei au ajuns sæ creadæ
în lucrærile lor øi sæ se împærtæøeascæ din jafurile lor øi sæ se
uneascæ cu ei în crimele øi combinaﬂiile lor secrete.
39 Øi astfel, ei au obﬂinut întreaga conducere a guvernului,
într-atât, încât au cælcat în picioare øi au lovit øi au sfâøiat øi
le-au întors spatele celor a særaci
øi urmaøilor cei umili ai lui
Dumnezeu.
40 Øi astfel, noi vedem cæ ei
erau într-o stare îngrozitoare øi
se a pregæteau pentru o distrugere veønicæ.
41 Øi s-a întâmplat cæ astfel s-a
încheiat cel de-al øaizeci øi optulea an al domniei judecætorilor peste poporul lui Nefi.
39a Ps. 109:16;
Alma 5:54–56;

Profeﬂia lui Nefi, Fiul lui Helaman— Dumnezeu ameninﬂæ
poporul lui Nefi cæ El îl va vizita
în mânia Sa pentru distrugerea
lor totalæ, dacæ nu renunﬂæ la
ticæloøia lor. Dumnezeu loveøte poporul lui Nefi cu o ciumæ;
ei se pocæiesc øi se întorc cætre
El. Samuel, un lamanit, le profeﬂeøte nefiﬂilor.
Cuprinde capitolele 7 pânæ la 16,
inclusiv.

CAPITOLUL 7
Nefi este respins la miazænoapte øi
se reîntoarce la Zarahemla — El se
roagæ în turnul din grædina sa øi
cheamæ poporul sæ se pocæiascæ
sau sæ piaræ. Circa 23–21 î.H.
Iatæ, acum s-a întâmplat în cel
de-al øaizeci øi nouælea an al
domniei judecætorilor peste
poporul nefiﬂilor cæ Nefi, fiul
lui Helaman, s-a a reîntors în
ﬂara lui Zarahemla, din ﬂara de
la miazænoapte.
2 Cæci el provenea din poporul
care era din ﬂara de la miazænoapte øi a propovæduit cuvântul lui Dumnezeu øi a profeﬂit
multe lucruri;
3 Øi ei au respins toate cuvintele lui, într-atât, încât el nu a
putut sæ ræmânæ printre ei, ci
s-a întors iaræøi în ﬂara lui de
baøtinæ.
4 Øi au væzut poporul într-o
asemenea stare îngrozitoare de
ticæloøie øi pe acei tâlhari ai lui

D&L 56:16.
40a Hel. 5:2; 11:37;

D&L 18:6.
7 1a Hel. 6:6.
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Gadianton ocupând scaunele de
judecatæ — dupæ ce au uzurpat
puterea øi autoritatea din ﬂaræ;
dând deoparte poruncile lui
Dumnezeu øi nefiind drepﬂi
câtuøi de puﬂin în faﬂa Lui; nefæcând nici un fel de dreptate
copiilor oamenilor;
5 Condamnând pe cei drepﬂi
datoritæ dreptæﬂii lor; læsând pe
cei vinovaﬂi øi ticæloøi sæ meargæ
nepedepsiﬂi din cauza banilor
lor; øi mai ales fiind ﬂinuﬂi în
posturi din fruntea guvernului,
ca sæ domneascæ øi sæ facæ dupæ
dorinﬂa lor, pentru ca ei sæ poatæ
cæpæta câøtiguri øi slava a lumii;
øi mai ales, pentru ca ei sæ poatæ
øi mai uøor sæ comitæ adulter, sæ
fure øi sæ ucidæ øi sæ facæ dupæ
dorinﬂele lor proprii —
6 Acum, aceastæ mare nedreptate li se întâmplase nefiﬂilor
timp de nu prea mulﬂi ani; øi
atunci când Nefi a væzut aceasta,
inima i s-a umplut de supærare
în piept øi a exclamat în chinul
sufletului sæu:
7 O, dacæ aø fi putut sæ-mi træiesc zilele mele în zilele când
tatæl meu, Nefi, a plecat, la început, din ﬂara Ierusalimului,
dacæ aø fi putut sæ mæ bucur împreunæ cu el în ﬂara fægæduitæ;
atunci poporul lui se aøeza
în implorare cu uøurinﬂæ, era
tare în ﬂinerea poruncilor lui
Dumnezeu øi lent în a fi condus
la nedreptate; øi el era iute în
a asculta de Cuvintele Domnului —
8 Da, dacæ zilele mele ar fi putut sæ fie în zilele acelea, atunci
5 a Mat. 13:22; 16:26.

sufletul meu ar fi putut sæ aibæ
bucurie în dreptatea fraﬂilor mei.
9 Dar iatæ, mie mi-a fost dat sæ
træiesc în zilele acestea øi ca sufletul meu sæ fie plin de supærare din cauza ticæloøiei acesteia
a fraﬂilor mei.
10 Øi iatæ, acum s-a întâmplat
cæ aceasta s-a petrecut sus,
într-un turn care era în grædina
lui Nefi, care era lângæ drumul
mare care ducea la piaﬂa principalæ, care era în oraøul lui Zarahemla; de aceea, Nefi s-a închinat în turnul care era în grædina lui, care turn era, de asemenea, lângæ poarta grædinii
pe lângæ care trecea drumul.
11 Øi s-a întâmplat cæ erau unii
oameni care treceau pe acolo øi
care l-au væzut pe Nefi cum îøi
værsa sufletul cætre Dumnezeu
sus în turn; øi ei au alergat øi au
spus poporului ceea ce væzuseræ, iar poporul a venit laolaltæ
în mari mulﬂimi pentru ca sæ
poatæ sæ afle cauza unei aøa de
mari jeluiri pentru ticæloøia poporului.
12 Øi acum, când Nefi s-a ridicat, el a væzut mulﬂimile de oameni care erau adunate laolaltæ.
13 Øi s-a întâmplat cæ el øi-a
deschis gura øi le-a spus: Iatæ,
a
de ce v-aﬂi adunat laolaltæ?
Pentru ca eu sæ væ spun despre
nedreptæﬂile voastre?
14 Da, cæci m-am urcat în turnul meu ca sæ-mi pot værsa
sufletul cætre Dumnezeul meu,
din cauza supærærii foarte mari
a inimii mele, care este din cauza nedreptæﬂilor voastre!

13a Mat. 3:5–8.
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15 Øi din cauza jeluirii øi a tânguirii mele voi v-aﬂi adunat
laolaltæ øi væ minunaﬂi; da, voi
aveﬂi mare nevoie sæ væ minunaﬂi; da, voi ar trebui sæ væ minunaﬂi, cæci i-aﬂi dat voie Satanei
sæ acapareze într-o asemenea
mæsuræ inimile voastre.
16 Da, cum de aﬂi putut voi sæ
væ læsaﬂi seduøi de el, care cautæ
sæ væ doboare sufletele în nefericire veønicæ øi suferinﬂæ færæ
de sfârøit?
17 O, pocæiﬂi-væ, pocæiﬂi-væ!
a
De ce sæ muriﬂi? Întoarceﬂi-væ,
întoarceﬂi-væ cætre Domnul
Dumnezeul vostru. De ce v-a
pæræsit El pe voi?
18 Aceasta este pentru cæ voi
v-aﬂi împietrit inimile; da, voi
nu ascultaﬂi de glasul Pæstorului
cel a bun; da, voi L-aﬂi b provocat
pe El ca sæ se mânie împotriva
voastræ.
19 Øi iatæ, în loc sæ væ a adune,
dacæ nu væ pocæiﬂi, iatæ, El væ
va împræøtia pentru ca voi sæ
ajungeﬂi carne pentru câini øi
pentru animalele sælbatice.
20 O, cum de L-aﬂi putut voi
uita pe Dumnezeul vostru chiar
în ziua când El v-a salvat?
21 Dar iatæ, aceasta este pentru
ca sæ obﬂineﬂi câøtiguri, pentru
ca sæ fiﬂi læudaﬂi de cætre oameni,
da, øi pentru ca voi sæ puteﬂi
obﬂine aur øi argint. Øi v-aﬂi îndreptat inimile cætre bogæﬂii øi
cætre lucrurile deøarte ale acestei a lumi, pentru care voi faceﬂi
17a Ezec. 18:23, 31–32.
18a Ezec. 34:12;
Ioan 10:14–16;
Alma 5:38–41, 57–60.
gs Pæstorul cel bun.
b Iacov 1:8;

crime øi tâlhærii øi furturi; øi
purtaﬂi mærturie b neadeværatæ
împotriva vecinului vostru; øi
faceﬂi tot felul de nedreptæﬂi.
22 Øi din cauza aceasta nenorocire va veni peste voi, dacæ nu
væ veﬂi pocæi. Cæci, dacæ nu væ
veﬂi pocæi, iatæ, acest oraø mare,
precum øi toate acele oraøe mari
care se aflæ de jur-împrejur, care
sunt în ﬂara stæpânirilor voastre,
vor fi luate de la voi pentru ca
voi sæ nu aveﬂi nici un loc în ele;
cæci iatæ, Domnul nu væ va da
vouæ a putere, aøa cum El a fæcut-o pânæ acum ca sæ rezistaﬂi
împotriva duømanilor voøtri.
23 Cæci iatæ, astfel spune
Domnul: Eu nu-i voi aræta puterea Mea celui ticælos, unuia
mai mult decât altuia, decât
numai acelora care se pocæesc
de pæcatele lor øi ascultæ de
Cuvintele Mele. Acum, de aceea, eu aø vrea ca voi sæ vedeﬂi,
fraﬂii mei, cæ va fi a mai bine
de lamaniﬂi decât de voi, dacæ
nu væ pocæiﬂi.
24 Cæci iatæ, ei sunt mai drepﬂi
decât voi, cæci ei nu au pæcætuit
împotriva acelei mari cunoaøteri
pe care voi aﬂi obﬂinut-o; de
aceea, Domnul va avea îndurare
faﬂæ de ei; da, El va a prelungi
zilele lor øi va înmulﬂi seminﬂia
lor, chiar atunci când voi veﬂi fi
b
distruøi cu totul, dacæ nu væ
veﬂi pocæi.
25 Da, nenorocire va veni peste
voi din cauza acelor mari lu-

Alma 12:36–37.
19a 3 Ne. 10:4–7.
21a gs Deøertæciune
lumeascæ.
b Ex. 20:16;
Mat. 15:19–20.

22a Mosia 7:29.
23a Hel. 15:11–15.
24a Alma 9:16;
D&L 5:33.
b Alma 9:19.
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cruri abominabile care au venit
printre voi; iar voi v-aﬂi unit unul
cu altul pentru aceasta, da, în
banda aceea a secretæ care a fost
întemeiatæ de cætre Gadianton!
26 Da, a nenorocire va veni
peste voi din cauza acelei mândrii pe care aﬂi læsat-o sæ intre
în inimile voastre, care v-a ridicat dincolo de ceea ce este bun,
din cauza b bogæﬂiilor voastre
foarte mari!
27 Da, nenorocire va veni peste voi din cauza ticæloøiei øi a
lucrurilor voastre abominabile!
28 Øi dacæ nu væ veﬂi pocæi,
atunci veﬂi pieri; da, chiar øi pæmânturile voastre vor fi luate
de la voi, iar voi veﬂi fi distruøi
de pe faﬂa pæmântului.
29 Iatæ acum, eu nu spun de la
mine cæ aceste lucruri se vor
întâmpla, cæci nu de la mine însumi a cunosc aceste lucruri; ci
iatæ, eu øtiu cæ aceste lucruri
sunt adeværate pentru cæ Domnul Dumnezeu mi le-a fæcut mie
cunoscute, de aceea, mærturisesc
eu cæ acestea se vor întâmpla.
CAPITOLUL 8
Judecætori corupﬂi cautæ sæ incite
poporul împotriva lui Nefi —
Avraam, Moise, Zenos, Zenoc,
Ezias, Isaia, Ieremia, Lehi øi Nefi
au depus cu toﬂii mærturie despre
Hristos — Prin inspiraﬂie, Nefi
anunﬂæ uciderea judecætorului-øef.
Circa 23–21 î.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ atunci
când Nefi a vorbit aceste cuvin25a Hel. 3:23.
26a Isa. 5:8–25.

te, iatæ, erau oameni care erau
judecætori care, de asemenea,
aparﬂineau de banda secretæ a
lui Gadianton; øi ei erau mânioøi
øi îøi ridicau glasurile împotriva lui, zicând cætre popor: De
ce nu-l prindeﬂi pe acest om øi
nu-l aduceﬂi pentru ca el sæ
poatæ fi condamnat dupæ crima
pe care a comis-o?
2 De ce væ uitaﬂi la acest om øi-l
ascultaﬂi cum insultæ poporul
acesta øi legea noastræ?
3 Cæci iatæ, Nefi le-a vorbit despre corupﬂia legii lor; da, multe lucruri a vorbit Nefi care nu
pot fi scrise; øi nimic n-a vorbit
el care era împotriva poruncilor lui Dumnezeu.
4 Øi acei judecætori erau mânioøi pe el pentru cæ a a vorbit
limpede cætre ei despre lucrærile lor tainice ale întunericului;
cu toate acestea ei nu s-au încumetat sæ punæ mâna pe el cæci
s-au temut de popor ca acesta
sæ nu se plângæ împotriva lor.
5 De aceea, ei au strigat cætre
popor, zicând: De ce permiteﬂi
voi ca acest om sæ ne insulte?
Cæci iatæ, el a condamnat tot
acest popor chiar la distrugere;
da, øi, de asemenea, ca aceste
oraøe mari sæ fie luate de la noi
pentru ca noi sæ nu avem nici
un loc în ele.
6 Øi acum, noi øtim cæ aceasta
este imposibil, cæci iatæ, noi suntem puternici øi oraøele noastre
sunt mari; de aceea, duømanii
noøtri nu pot sæ aibæ nici o putere asupra noastræ.
7 Øi s-a întâmplat cæ astfel

b Iacov 2:13.
29a Alma 5:45–46.

8 4a 1 Ne. 16:2–3.
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au aﬂâﬂat ei poporul la mânie
împotriva lui Nefi øi au pricinuit
conflicte printre ei; cæci erau
unii care au strigat: Læsaﬂi-l pe
acest om în pace, cæci este un om
bun, iar lucrurile pe care le-a
spus cu siguranﬂæ se vor întâmpla dacæ noi nu ne pocæim.
8 Da, iatæ, toate judecæﬂile vor
veni asupra noastræ, despre care
el ne-a depus mærturie; cæci
noi øtim cæ el ne-a depus mærturie dreaptæ despre nedreptæﬂile noastre. Øi iatæ, acestea
sunt multe; øi el, de asemenea,
a
cunoaøte toate lucrurile care
ni se vor întâmpla nouæ, dupæ
cum el cunoaøte nedreptæﬂile
noastre;
9 Da, øi iatæ, dacæ el nu ar fi fost
un profet, nu ar fi putut sæ depunæ mærturie despre acele lucruri.
10 Øi s-a întâmplat cæ acei oameni care au cæutat sæ-l distrugæ
pe Nefi erau forﬂaﬂi, din cauza
fricii lor, sæ nu punæ mâna pe
el; de aceea, el a început iaræøi
sæ vorbeascæ cætre ei, væzând cæ
el dobândise trecere în ochii
unora într-atât, încât cei ræmaøi
dintre ei erau înfricoøaﬂi.
11 De aceea, el a fost forﬂat sæ le
vorbeascæ lor mai mult, zicând:
Iatæ, fraﬂii mei, n-aﬂi citit voi cæ
Dumnezeu a dat putere unui om
øi anume, lui Moise, ca sæ loveascæ apele a Mærii Roøii øi cæ
acestea s-au despærﬂit încoace øi
încolo într-atât, încât Israeliﬂii,
care erau stræmoøii noøtri, au
8 a Hel. 7:29.
11a Ex. 14:16;
1 Ne. 17:26;
Mosia 7:19;
D&L 8:2–3;
Moise 1:25.

trecut printre ape pe pæmânt
uscat, iar apele s-au închis peste oøtirile Egiptenilor øi le-au
înghiﬂit?
12 Øi acum iatæ, dacæ Dumnezeu i-a dat acestui om asemenea putere, atunci de ce trebuie
sæ væ certaﬂi între voi øi sæ spuneﬂi cæ el nu mi-a dat mie nici o
putere ca sæ øtiu despre judecæﬂile care vor veni peste voi,
dacæ voi nu væ pocæiﬂi?
13 Dar iatæ, voi nu numai cæ
tægæduiﬂi cuvintele mele, dar
tægæduiﬂi øi toate cuvintele care
au fost spuse de cætre stræmoøii
noøtri, precum øi cuvintele care
au fost spuse de cætre acest om,
Moise, care avea puteri atât de
mari date lui, da, cuvintele pe
care el le-a spus despre venirea
lui Mesia.
14 Da, nu a scris el cæ Fiul lui
Dumnezeu va veni? Øi tot aøa
cum el a a ridicat øarpele de aramæ în pustiu, tot aøa va fi ridicat El, Cel care va veni.
15 Øi atâﬂia câﬂi vor privi la
acel øarpe vor a træi, øi anume
atâﬂia câﬂi vor privi la Fiul lui
Dumnezeu cu credinﬂæ, având
spiritul smerit, aceia vor putea
sæ b træiascæ, chiar acea viaﬂæ care este veønicæ.
16 Øi acum iatæ, nu numai
Moise a depus mærturie despre
aceste lucruri, ci tot aøa au
fæcut øi a toﬂi profeﬂii sfinﬂi din
zilele lui øi pânæ în zilele lui
Avraam.

14a Num. 21:6–9;
2 Ne. 25:20;
Alma 33:19–22.
gs Isus Hristos—
Semne sau simboluri
ale lui Hristos.

15a 1 Ne. 17:41;
Alma 37:45–47;
3 Ne. 15:9.
b Ioan 11:25.
16a Iacov 4:4–5; 7:11.
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17 Da, øi iatæ, aAvraam a væzut
venirea Lui øi s-a umplut de
veselie øi s-a bucurat.
18 Da, øi iatæ, væ spun vouæ
cæ nu numai Avraam øtia despre
aceste lucruri, dar erau a mulﬂi
înaintea zilelor lui Avraam care
au fost chemaﬂi la b ordinul lui
Dumnezeu; da, chiar la ordinul
Fiului Lui; øi aceasta pentru ca
sæ poatæ fi arætat poporului,
multe mii de ani înainte de venirea Lui, cæ va veni la ei chiar
mântuirea.
19 Øi acum, aø dori ca voi sæ
øtiﬂi cæ încæ din zilele lui
Avraam au fost mulﬂi profeﬂi
care au depus mærturie despre
aceste lucruri; da, iatæ, profetul
a
Zenos a depus mærturie cu curaj; pentru aceasta el a fost ucis.
20 Øi iatæ, de asemenea, a Zenoc,
øi, de asemenea, Ezias øi, de
asemenea, b Isaia øi c Ieremia
(Ieremia fiind acelaøi profet care
a depus mærturie despre distrugerea d Ierusalimului) øi acum,
noi øtim cæ Ierusalimul a fost
distrus potrivit cuvintelor lui
Ieremia. O, atunci de ce sæ nu
vinæ Fiul lui Dumnezeu potrivit
profeﬂiei lui?
21 Øi acum, veﬂi contesta voi
faptul cæ a Ierusalimul a fost
distrus? Veﬂi spune voi cæ b fiii
lui Zedechia nu au fost uciøi cu
toﬂii în afaræ de c Mulec? Da, øi
17a Gen. 22:8–14;
Ioan 8:56.
18a Alma 13:19;
D&L 84:6–16; 136:37.
b gs Preoﬂia lui
Melhisedec.
19a Alma 34:7.
20a 1 Ne. 19:10;
3 Ne. 10:15–16.

nu vedeﬂi voi cæ cei din seminﬂia lui Zedechia sunt cu noi; øi
cæ ei au fost alungaﬂi afaræ din
ﬂara Ierusalimului? Dar iatæ,
aceasta nu este totul —
22 Tatæl nostru, Lehi, a fost
alungat din Ierusalim pentru
cæ el a depus mærturie despre
aceste lucruri. Nefi, de asemenea, a depus mærturie despre
aceste lucruri, precum øi
aproape toﬂi stræmoøii noøtri,
chiar pânæ în timpul acesta; da,
ei au depus mærturie despre
a
venirea lui Hristos øi au aøteptat cu neræbdare øi s-au bucurat
de ziua Lui în care urmeaza sæ
vinæ.
23 Øi iatæ, El este Dumnezeu; øi
El este cu ei; øi El li S-a arætat lor,
cum cæ ei erau mântuiﬂi de cætre
El; øi ei I-au dat Lui slavæ, datoritæ a ceea ce va urma sæ fie.
24 Øi acum, væzând cæ voi
cunoaøteﬂi aceste lucruri øi nu
le puteﬂi tægædui decât dacæ
minﬂiﬂi, în aceasta aﬂi pæcætuit
voi, cæci aﬂi respins toate aceste
lucruri, neﬂinând seama de
multele dovezi pe care le-aﬂi
primit; da, voi chiar aﬂi primit
a
toate lucrurile, atât lucrurile
din cer, precum øi toate lucrurile
care sunt pe pæmânt ca o dovadæ cæ ele sunt adeværate.
25 Dar iatæ, aﬂi respins adeværul øi v-aﬂi a ræzvrætit împotriva

gs Scripturi—
Scripturi pierdute.
b Isa. 53.
c 1 Ne. 5:13; 7:14.
d Ier. 26:18; 1 Ne. 1:4.
21a 2 Ne. 6:8;
Omni 1:15.
b 2 Regi 25:7;
Ier. 39:6; 52:10.

c Ezec. 17:22–23;
Hel. 6:10.
22a gs Isus Hristos—
Profeﬂii despre
naøterea øi moartea
lui Isus Hristos.
24a Alma 30:44;
Moise 6:63.
25a Mosia 2:36–38; 3:12.
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Dumnezeului vostru cel Sfânt;
øi chiar øi în timpul de acum, în
loc sæ væ aøterneﬂi b comori în
cer pentru voi înøivæ, unde nimic nu putrezeøte øi unde nimic care este necurat nu poate
ajunge, voi adunaﬂi pentru voi
înøivæ mânie împotriva zilei de
c
judecatæ.
26 Da, chiar øi la timpul de
acum voi væ desævârøiﬂi în pæcat
din cauza crimelor voastre øi a
a
imoralitæﬂii øi a ticæloøiei voastre pentru nimicire veønicæ; da,
dacæ nu væ pocæiﬂi, aceasta va
veni peste voi în curând.
27 Da, iatæ, acum aceasta este
chiar la uøa voastræ; da, duceﬂi-væ la scaunul de judecatæ øi
cercetaﬂi; øi iatæ, judecætorul
vostru este ucis; øi el a zace în
sângele sæu; øi a fost ucis b de
cætre fratele lui, care cautæ sæ se
aøeze în scaunul de judecatæ.
28 Øi iatæ, ei amândoi aparﬂin
de banda voastræ secretæ, al cærui a autor este Gadianton øi cel
ræu care cautæ sæ distrugæ sufletele oamenilor.
CAPITOLUL 9
Mesagerii îl gæsesc pe judecætorul-øef mort la scaunul de judecatæ — Ei sunt închiøi, iar mai târziu
eliberaﬂi — Prin inspiraﬂie, Nefi îl
identificæ pe Seantum ca fiind ucigaøul — Nefi este acceptat de cætre
unii ca profet. Circa 23–21 î.H.
Iatæ, acum s-a întâmplat cæ
atunci când Nefi a vorbit aceste
25b Hel. 5:8; 3
Ne. 13:19–21.
c D&L 10:20–23;

cuvinte, unii oameni care erau
printre ei au alergat la scaunul
de judecatæ; da, øi anume cinci
erau cei care s-au dus; øi în
timp ce se duceau, ei au spus
unul cætre altul:
2 Iatæ, acum noi vom afla cu
siguranﬂæ dacæ acest om este
profet øi dacæ Dumnezeu i-a dat
lui poruncæ sæ ne profeﬂeascæ
nouæ asemenea lucruri minunate. Iatæ, noi nu credem cæ el a
fæcut aceasta; da, nu credem cæ
este profet; cu toate acestea,
dacæ lucrul acesta pe care l-a
spus despre judecætorul-øef este
adeværat, cum cæ el este mort,
atunci noi vom crede cæ celelalte
cuvinte pe care le-a vorbit sunt
adeværate.
3 Øi s-a întâmplat cæ au alergat
din toate puterile lor øi au ajuns
la scaunul de judecatæ; øi iatæ,
judecætorul-øef era cæzut la pæmânt øi a zæcea în sângele sæu.
4 Øi acum, iatæ, când ei au væzut aceasta, au fost uimiﬂi peste
mæsuræ într-atât, încât au cæzut
la pæmânt; cæci ei nu au crezut
cuvintele pe care Nefi le spusese
despre judecætorul-øef.
5 Dar acum, când au væzut, au
crezut; øi frica a venit peste ei
ca nu cumva toate judecæﬂile
despre care Nefi vorbise sæ vinæ
peste popor; de aceea, s-au cutremurat øi au cæzut la pæmânt.
6 Acum, imediat dupæ ce
judecætorul fusese ucis — el
fiind înjunghiat de cætre fratele
lui deghizat, acesta a fugit, iar
slujitorii au alergat øi au spus

121:23–25.
26a gs Imoralitate.
27a Hel. 9:3, 15.

b Hel. 9:6, 26–38.
28a Hel. 6:26–30.
9 3a Hel. 8:27.
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poporului, ridicând un strigæt
de moarte printre ei;
7 Øi iatæ, poporul s-a adunat
laolaltæ la locul scaunului de
judecatæ — øi iatæ, spre uimirea
lor, ei i-au væzut pe acei cinci
oameni care cæzuseræ la pæmânt.
8 Øi acum iatæ, poporul nu øtia
nimic despre mulﬂimea care se
adunase laolaltæ în a grædina lui
Nefi; de aceea, ei au spus unul
cætre altul: Aceøti oameni sunt
ei oare aceia care l-au ucis pe
judecætor, iar Dumnezeu i-a
lovit pe ei ca sæ nu poatæ fugi
de noi.
9 Øi s-a întâmplat cæ ei i-au
prins øi i-au legat øi i-au aruncat în închisoare. Øi s-a trimis
o veste peste graniﬂæ spunând
cæ judecætorul a fost ucis øi cæ
ucigaøii au fost prinøi øi aruncaﬂi în închisoare.
10 Øi s-a întâmplat cæ în dimineaﬂa urmætoare poporul s-a
adunat laolaltæ ca sæ jeleascæ øi
sæ a posteascæ la înmormântarea
marelui judecætor-øef care fusese ucis.
11 Øi astfel, de asemenea, acei
judecætori care erau în grædina
lui Nefi øi care au auzit aceste
cuvinte erau, de asemenea, adunaﬂi laolaltæ la înmormântare.
12 Øi s-a întâmplat cæ ei au cercetat în popor, zicând: Unde
sunt cei cinci care au fost trimiøi sæ cerceteze despre judecætorul øef dacæ el era mort? Iar
ei au ræspuns, zicând: Despre
cei cinci pe care voi ziceﬂi cæ
i-aﬂi trimis, noi nu øtim nimic;
dar sunt cinci oameni care sunt
8 a Hel. 7:10.

ucigaøii, pe care noi i-am aruncat în închisoare.
13 Øi s-a întâmplat cæ judecætorii au cerut ca ei sæ fie aduøi;
øi au fost aduøi; øi iatæ, erau cei
cinci care fuseseræ trimiøi; øi
iatæ, judecætorii au cerut de la
ei sæ afle despre aceasta, iar ei
le-au spus despre tot ceea ce
fæcuseræ, zicând:
14 Noi am fugit øi am venit la
locul scaunului de judecatæ; iar
atunci când am væzut toate lucrurile chiar aøa cum Nefi depusese mærturie, noi am fost uimiﬂi
într-atât, încât am cæzut la pæmânt; øi atunci când ne-am
revenit din uimire, iatæ, ei ne-au
aruncat în închisoare.
15 Acum, cât despre uciderea
acestui om, noi nu øtim cine a
fæcut-o; øi øtim numai atât; øi am
fugit øi am venit aøa cum voi aﬂi
dorit; øi iatæ, el era mort, aøa
cum au fost cuvintele lui Nefi.
16 Øi acum s-a întâmplat cæ judecætorii au prezentat aceastæ
problemæ în faﬂa poporului øi
au strigat împotriva lui Nefi,
zicând: Iatæ, noi øtim cæ acest
Nefi trebuie sæ se fi înﬂeles cu
cineva ca sæ-l ucidæ pe judecætor øi apoi sæ poatæ sæ ne anunﬂe
nouæ aceasta pentru ca sæ poatæ
sæ ne converteascæ la credinﬂa
lui, ca sæ poatæ sæ se înalﬂe pe el
însuøi ca sæ fie un om mare, ales
al lui Dumnezeu øi profet.
17 Øi acum iatæ, noi îl vom
descoperi pe acest om, iar el îøi
va mærturisi greøeala øi ni-l va
face cunoscut pe adeværatul
ucigaø al acestui judecætor.

10a gs (a) Posti, post.
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18 Øi s-a întâmplat cæ cei cinci
au fost eliberaﬂi în ziua înmormântærii. Cu toate acestea, ei
i-au mustrat pe judecætori cu
cuvintele pe care ei le-au vorbit
împotriva lui Nefi øi s-au certat
cu ei unul câte unul, într-atât,
încât i-au amuﬂit.
19 Cu toate acestea, ei au fæcut
ca Nefi sæ fie luat øi legat øi adus
în faﬂa mulﬂimii, øi ei au început
sæ-l interogheze pe el în diferite
feluri pentru ca sæ se contrazicæ, pentru ca ei sæ poatæ sæ-l
condamne la moarte —
20 Zicând cætre el: Tu eøti un
complice; cine este acest om
care a fæcut crima aceasta? Spune-ne nouæ acum øi recunoaøte-ﬂi greøeala, zicând: Iatæ, aici
sunt bani; øi, de asemenea, noi
îﬂi vom da ﬂie viaﬂa dacæ ne vei
spune øi vei recunoaøte înﬂelegerea pe care tu ai fæcut-o cu el.
21 Dar Nefi le-a spus: O, voi
a
nebunilor, voi cei împietritæ la
inimæ, voi orbilor øi voi cei b încæpæﬂânaﬂi, øtiﬂi voi cât timp væ
va permite Domnul Dumnezeul
vostru sæ continuaﬂi în felul
acesta pæcætos?
22 O, voi ar trebui sæ începeﬂi
sæ plângeﬂi øi sæ væ a tânguiﬂi
din cauza distrugerii mari care
în acest moment væ aøteaptæ,
dacæ nu væ pocæiﬂi.
23 Iatæ, ziceﬂi voi cæ m-am înﬂeles cu un om ca el sæ-l ucidæ
pe Seezoram, judecætorul-øef al
nostru. Dar iatæ, væ spun vouæ
cæ aceasta este din cauza cæ eu
v-am depus vouæ mærturie pentru ca voi sæ cunoaøteﬂi acest
21a Fapte 7:51.
b gs Ræzvrætire.

lucru; da, øi anume pentru
mærturia cætre voi cum cæ eu
am øtiut despre ticæloøia øi lucrurile abominabile care sunt
printre voi.
24 Øi pentru cæ eu am fæcut
aceasta, voi ziceﬂi cæ m-am înﬂeles cu un om ca el sæ facæ acest
lucru; da, pentru cæ v-am arætat
vouæ acest semn, voi sunteﬂi
mânioøi pe mine øi cæutaﬂi sæ-mi
distrugeﬂi viaﬂa.
25 Øi acum iatæ, væ voi aræta
un alt semn øi voi vedea dacæ în
acest caz veﬂi cæuta sæ mæ distrugeﬂi.
26 Iatæ, væ zic vouæ: Duceﬂi-væ
la casa lui Seantum care este
a
fratele lui Seezoram øi spuneﬂi-i
acestuia —
27 Nefi, care este profetul pretins, care profeﬂeøte atât de mult
ræu despre acest popor; s-a înﬂeles el cu tine ca tu sæ-l ucizi pe
Seezoram care este fratele tæu?
28 Øi iatæ, el væ va zice vouæ:
Nu.
29 Iar voi sæ-i spuneﬂi: L-ai ucis
tu pe fratele tæu?
30 Iar el va sta cu fricæ øi nu va
øti ce sæ zicæ. Øi iatæ, el va tægædui în faﬂa voastræ; øi se va preface cæ este mirat; cu toate acestea, el væ va declara vouæ cæ
este nevinovat.
31 Dar iatæ, voi sæ-l cercetaﬂi
pe el øi veﬂi gæsi sânge la poalele pelerinei lui.
32 Øi atunci când veﬂi vedea
aceasta sæ spuneﬂi: De unde vine
acest sânge? Nu øtim noi cæ
acesta este sângele fratelui tæu?
33 Øi atunci el va tremura øi se

22a Mosia 7:24.
26a Hel. 8:27.
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va face livid, chiar ca øi cum
moartea ar veni asupra lui.
34 Øi atunci voi sæ ziceﬂi: Din
cauza acestei frici øi a acestei
palori care au venit peste faﬂa
ta, iatæ, noi øtim cæ eøti vinovat.
35 Iar atunci o fricæ øi mai
mare va veni peste el; øi atunci
el væ va mærturisi øi nu va mai
tægædui cæ a fæcut aceastæ crimæ.
36 Iar apoi el væ va spune cæ
eu, Nefi, nu øtiu nimic despre
aceastæ întâmplare decât dacæ
mi-a fost comunicatæ mie prin
puterea lui Dumnezeu. Øi atunci
veﬂi øti voi cæ eu sunt un om
cinstit øi cæ sunt trimis la voi de
cætre Dumnezeu.
37 Øi s-a întâmplat cæ ei s-au
dus øi au fæcut chiar aøa cum
Nefi le-a spus sæ facæ. Øi iatæ,
cuvintele pe care le-a spus au
fost adeværate; cæci în acord cu
aceste cuvinte, el a tægæduit; øi
în acord cu aceste cuvinte, el a
mærturisit.
38 Øi el a fost adus pentru a
dovedi cæ el era adeværatul criminal într-atât, încât cei cinci au
fost puøi în libertate; øi, de asemenea, Nefi a fost læsat liber.
39 Øi au fost unii dintre nefiﬂi
care au crezut în cuvintele lui
Nefi; øi, de asemenea, au fost
unii care au crezut datoritæ
mærturiei celor cinci, cæci ei fuseseræ convertiﬂi în timp ce
erau în închisoare.
40 Øi acum, erau unii din popor care au spus cæ Nefi era un
profet.
41 Øi au fost alﬂii care au spus:
Iatæ, el este un dumnezeu, cæci
10 2a gs (a) Cugeta.

Helaman 9:34–10:4
dacæ nu ar fi fost un dumnezeu
el nu ar fi putut sæ øtie despre
toate lucrurile. Cæci iatæ, el ne-a
spus nouæ gândurile din inimile noastre; øi, de asemenea, ne-a
spus nouæ alte lucruri; øi chiar
a adus la cunoøtinﬂa noastræ pe
ucigaøul cel adeværat al judecætorului nostru øef.
CAPITOLUL 10
Domnul îi dæ lui Nefi puterea de a
pecetlui — El este împuternicit sæ
lege øi sæ dezlege pe pæmânt øi în
cer—El porunceøte poporului sæ se
pocæiascæ sau sæ piaræ — Spiritul
îl poartæ pe el din mulﬂime în mulﬂime. Circa 21–20 î.H.
Øi s-a întâmplat cæ a fost o dezbinare în popor, într-atât, încât
ei s-au împræøtiat încoace øi încolo øi s-au dus în drumurile
lor, læsându-l pe Nefi singur,
în timp ce el în mijlocul lor.
2 Øi s-a întâmplat cæ Nefi øi-a
continuat drumul spre casæ,
a
chibzuind asupra lucrurilor pe
care i le arætase Domnul.
3 Øi s-a întâmplat cæ în timp ce
se gândea în felul acesta—fiind
mult supærat din cauza ticæloøiei
poporului nefiﬂilor, a lucrærilor
lor secrete ale întunericului øi a
crimelor lor øi a tâlhæriilor lor
øi a tot felul de nedreptæﬂi — øi
s-a întâmplat cæ aøa cum se
gândea el în inima lui, iatæ un
glas a venit cætre el, zicând:
4 Binecuvântat eøti tu, Nefi,
pentru lucrurile acelea pe care
le-ai fæcut; cæci Eu am væzut

Helaman 10:5–16
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cum ai declarat a færæ obosealæ
cuvântul pe care Eu ﬂi l-am dat
ﬂie pentru acest popor. Iar tu nu
te-ai temut de ei øi nu ﬂi-ai cæutat de viaﬂa ta b proprie, ci ai
cæutat c voinﬂa Mea øi ai cæutat
sæ ﬂii poruncile Mele.
5 Øi acum, pentru cæ tu ai fæcut
aceasta cu asemenea neobosealæ, iatæ, Eu te voi binecuvânta
pe tine pentru veønicie; øi te voi
face puternic în cuvânt øi în faptæ, în credinﬂæ øi în lucruri; da, øi
anume cæ a toate lucrurile îﬂi vor
fi ﬂie date în acord cu b cuvântul
tæu, cæci tu c nu vei cere ceea ce
este împotriva voinﬂei Mele.
6 Iatæ, tu eøti Nefi, iar Eu sunt
Dumnezeu. Iatæ, Eu îﬂi declar ﬂie
în prezenﬂa îngerilor Mei cæ
tu vei avea putere asupra acestui popor; øi vei lovi pæmântul
cu a foamete øi cu boli øi cu distrugere, aøa dupæ cum este ticæloøia acestui popor.
7 Iatæ, Eu îﬂi dau ﬂie puterea ca
orice tu vei pecetlui pe pæmânt sæ
fie a pecetluit în ceruri; øi orice tu
vei dezlega pe pæmânt sæ fie dezlegat în ceruri; øi astfel vei avea
tu putere printre acest popor.
8 Øi astfel, dacæ tu vei zice cætre
acest templu sæ se crape în douæ,
atunci aøa va fi.
9 Øi dacæ tu vei zice cætre acest
a
munte: Dærâmæ-te øi fii una cu
pæmântul, atunci aøa va fi.
10 Øi iatæ, dacæ tu vei zice ca
Dumnezeu sæ loveascæ acest popor, atunci aøa se va întâmpla.
4a
b
c
5a

gs Sârguinﬂæ.
gs Sacrificiu.
3 Ne. 11:11.
3 Ne. 18:20;
D&L 88:63–65.
b Enos 1:12.

11 Øi acum iatæ, Eu îﬂi dau ﬂie
poruncæ sæ te duci øi sæ vesteøti
cætre acest popor cæ aøa spune
Domnul Dumnezeu, care este
Atotputernic: Dacæ nu væ pocæiﬂi, veﬂi fi loviﬂi chiar pânæ la
a
distrugere.
12 Øi iatæ, acum s-a întâmplat
cæ atunci când Domnul a spus
aceste cuvinte cætre Nefi, el s-a
oprit øi nu s-a dus la casa lui, ci
s-a reîntors la mulﬂimile care
erau împræøtiate peste întinderea ﬂærii øi a început sæ le vesteascæ lor cuvântul Domnului
care fusese vorbit cætre el, despre distrugerea lor dacæ nu se
vor pocæi.
13 Acum iatæ, în ciuda acelui
mare miracol pe care Nefi l-a
fæcut spunându-le lor despre
moartea judecætorului-øef, ei
øi-au împietrit inimile øi nu au
ascultat de Cuvintele Domnului.
14 De aceea, Nefi le-a vestit
cuvântul Domnului, spunând:
Dacæ nu væ pocæiﬂi, aøa spune
Domnul, atunci veﬂi fi loviﬂi
chiar pânæ la distrugere.
15 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Nefi le-a vestit cuvântul,
iatæ, ei tot øi-au împietrit inimile
øi nu au vrut sæ asculte de cuvintele lui; de aceea, ei s-au ridicat
împotriva lui øi au încercat sæ
punæ mâna pe el ca sæ poatæ
sæ-l arunce pe el în temniﬂæ.
16 Dar iatæ, puterea lui Dumnezeu a fost cu el; øi ei nu au
putut sæ-l prindæ øi sæ-l arunce

c 2 Ne. 4:35;
D&L 46:30.
6 a Hel. 11:4–18.
7 a Mat. 16:19.
gs (a) Pecetlui,
pecetluire.

9 a Mat. 17:20;
Iacov 4:6;
Morm. 8:24;
Eter 12:30.
11a Hel. 5:2.
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în temniﬂæ, cæci el a fost luat de
Spirit øi dus departe din mijlocul lor.
17 Øi s-a întâmplat cæ astfel
s-a dus el însoﬂit de Spirit, din
mulﬂime în mulﬂime, vestind
cuvântul lui Dumnezeu, chiar
pânæ când l-a vestit cætre ei
toﬂi sau l-a trimis prin tot poporul.
18 Øi s-a întâmplat cæ ei nu
au vrut sæ asculte de cuvintele
lui; øi a început sæ fie vrajbæ,
într-atât, încât ei au fost iaræøi
unul împotriva altuia øi au început sæ se ucidæ unul pe altul
cu sabia.
19 Øi astfel s-a terminat cel
de-al øaptezeci øi unulea an al
domniei judecætorilor peste poporul lui Nefi.
CAPITOLUL 11
Nefi L-a convins pe Domnul sæ înlocuiascæ ræzboiul cu foamete —
Mulﬂi oameni au pierit — Ei s-au
pocæit, iar Nefi Îl strigæ pe Domnul
pentru ploaie — Nefi øi Lehi primesc multe revelaﬂii — Tâlharii
lui Gadianton au venit peste ﬂaræ.
Circa 20–6 î.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ în cel
de-al øaptezeci øi doilea an al
domniei judecætorilor, conflictele s-au înmulﬂit într-atât, încât
au fost ræzboaie în toatæ ﬂara
printre toﬂi oamenii lui Nefi.
2 Iar banda aceasta a secretæ de
tâlhari a fost aceea care a fæcut
aceste fapte de distrugere øi ticæloøie. Iar acest ræzboi a durat
11 2a Hel. 6:18–24;
11:25–26.

tot anul acela, precum øi în cel
de-al øaptezeci øi treilea an.
3 Øi s-a întâmplat cæ în acest an
Nefi L-a implorat pe Domnul,
zicând:
4 O, Doamne, nu îngædui ca
acest popor sæ fie distrus de
cætre sabie; ci, o, Doamne, mai
bine sæ fie a foamete în ﬂaræ, ca
sæ-i aﬂâﬂe pe ei în amintirea
Domnului, Dumnezeului lor øi
atunci poate cæ ei se vor pocæi
øi se vor întoarce cætre Tine.
5 Øi aøa s-a fæcut, conform cuvintelor lui Nefi. Øi era foamete
mare pe pæmânt øi printre oamenii lui Nefi. Øi astfel, în cel
de-al øaptezeci øi patrulea an
foametea a continuat øi distrugerea prin sabie a încetat, dar a
devenit dureroasæ prin foamete.
6 Iar aceastæ lucrare de distrugere a continuat, de asemenea,
în cel de-al øaptezeci øi cincilea
an. Cæci pæmântul a fost lovit
cu secetæ øi nu a produs grâne
în sezonul de grâne; øi întregul
pæmânt a fost lovit, øi anume,
printre lamaniﬂi ca øi printre
nefiﬂi, aøa, încât ei au fost loviﬂi
øi au pierit cu miile în pærﬂile cele mai pæcætoase ale ﬂærii.
7 Øi s-a întâmplat cæ oamenii
au væzut cæ ei erau cât pe ce sæ
piaræ de foame; øi au început
sæ-øi a aducæ aminte de Domnul,
Dumnezeul lor; øi au început
sæ-øi aducæ aminte de cuvintele
lui Nefi.
8 Iar oamenii au început sæ
pleda judecætorii-øefi øi conducætorii lor, pe lângæ ca aceøtia
sæ-i spunæ lui Nefi: Iatæ, noi øtim

4 a 1 Regi 17:1;
Hel. 10:6.

7 a Hel. 12:3.
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cæ tu eøti un om al lui Dumnezeu; øi de aceea, imploræ-L pe
Domnul Dumnezeul nostru ca
El sæ îndepærteze de la noi foametea aceasta, cæci altfel toate
a
cuvintele pe care tu le-ai vorbit despre distrugerea noastræ
se vor adeveri.
9 Øi s-a întâmplat cæ judecætorii i-au spus lui Nefi în acord cu
cuvintele care au fost dorite. Øi
s-a întâmplat cæ atunci când
Nefi a væzut cæ poporul s-a pocæit øi s-a umilit îmbræcându-se
în pânzæ de sac, el L-a implorat
iaræøi pe Domnul, zicând:
10 O, Doamne, iatæ aceøti oameni s-au pocæit; øi ei au alungat
banda lui Gadianton dintre ei
într-atât, încât aceøtia au dispærut, iar planurile lor tainice au
fost îngropate în pæmânt.
11 Acum, o, Doamne, din cauza umilinﬂei acesteia a lor, vrei
Tu sæ-ﬂi întorci mânia Ta øi
mânia Ta sæ fie potolitæ prin
distrugerea acelor oameni ticæloøi pe care Tu deja i-ai distrus.
12 O, Doamne, vrei Tu sæ-ﬂi
întorci mânia Ta, da, mânia Ta
îngrozitoare; øi fæ ca aceastæ foamete sæ înceteze în ﬂara aceasta.
13 O, Doamne, vrei Tu sæ mæ
asculﬂi øi sæ faci ca sæ se întâmple în acord cu vorbele mele;
øi sæ trimiﬂi a ploaie pe faﬂa pæmântului pentru ca acesta sæ
producæ roadele sale øi grânele
sale la vremea grânelor.
14 O, Doamne, Tu mi-ai ascultat a cuvintele atunci când am
spus: Facæ-se foamete pentru ca
ciuma sabiei sæ înceteze; øi eu
8 a Hel. 10:11–14.
13a 1 Regi 18:1, 41–46.

øtiu cæ Tu, chiar øi în momentul
acesta, vei asculta de cuvintele
mele cæci Tu ai zis cæ: Dacæ acest
popor se va pocæi, atunci Eu îl
voi salva.
15 Da, o, Doamne, øi Tu vezi cæ
ei s-au pocæit din cauza foametei øi a ciumei øi a distrugerii
care a venit peste ei.
16 Øi acum, o, Doamne, vrei
Tu sæ-ﬁi întorci mânia Ta øi sæ
încerci, iaræøi, sæ vezi dacæ ei Te
vor sluji pe Tine? Øi dacæ da, o,
Doamne, atunci Tu poﬂi sæ-i binecuvântezi în acord cu cuvintele pe care le-ai spus.
17 Øi s-a întâmplat cæ în cel
de-al øaptezeci øi øaselea an,
Domnul øi-a întors mânia Sa de
la popor øi a fæcut ca a ploaia
sæ cadæ asupra pæmântului
într-atât, încât acesta a adus
roade la vremea roadelor. Øi
s-a întâmplat cæ acesta a adus
grâne la vremea grânelor.
18 Øi iatæ, poporul s-a bucurat
øi L-a slævit pe Dumnezeu; øi
întreaga suprafaﬂæ a ﬂærii a fost
umplutæ de bucurie; øi ei nu au
mai încercat sæ-l distrugæ pe
Nefi, ci l-au respectat pe el ca
pe un a mare profet øi ca pe un
om al lui Dumnezeu, având
mare putere øi autoritate date
lui de cætre Dumnezeu.
19 Øi iatæ, Lehi, fratele lui, nu a
fost mai a prejos de el în ceea ce
priveøte lucrurile dreptæﬂii.
20 Øi astfel s-a întâmplat cæ
poporul lui Nefi a început sæ
prospere, iaræøi, în ﬂaræ øi a
început sæ construiascæ locurile
lor pustiite; øi a început sæ se

14a Hel. 11:4.
17a Deut. 11:13–17.

18a Hel. 10:5–11.
19a Hel. 5:36–44.
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înmulﬂeascæ øi sæ se împræøtie
chiar pânæ când a acoperit întreaga faﬂæ a ﬂærii, atât înspre
miazænoapte, cât øi înspre miazæzi, de la marea de la apus øi
pânæ la marea de la ræsærit.
21 Øi s-a întâmplat cæ cel de-al
øaptezeci øi øaselea an s-a terminat în pace. Iar cel de-al øaptezeci øi øaptelea an a început
în pace; iar a Biserica s-a ræspândit pe suprafaﬂa întregii ﬂæri; iar
cea mai mare parte a poporului, atât nefiﬂii, cât øi lamaniﬂii,
a aparﬂinut de Bisericæ; øi ei au
avut pace deplinæ în ﬂaræ; øi astfel s-a terminat cel de-al øaptezeci øi øaptelea an.
22 Øi, de asemenea, ei au avut
pace în cel de-al øaptezeci øi
optulea an, în afaræ de câteva
neînﬂelegeri privind punctele
doctrinei care fuseseræ stabilite
de cætre profeﬂi.
23 Iar în cel de-al øaptezeci øi
nouælea an au început sæ fie
multe dispute. Dar s-a întâmplat
cæ Nefi øi Lehi, precum øi mulﬂi
dintre fraﬂii lor care øtiau
despre punctele adeværate ale
doctrinei, având multe a revelaﬂii în fiecare zi, de aceea ei au
predicat poporului într-atât, încât aceøtia au pus capæt la disputele lor în acelaøi an.
24 Øi s-a întâmplat cæ în cel
de-al optzecilea an al domniei
judecætorilor peste poporul lui
Nefi a fost un anumit numær de
disidenﬂi dintre poporul lui
Nefi, care cu câﬂiva ani mai
înainte fuseseræ la lamaniﬂi øi
îøi luaseræ numele de lamaniﬂi,
21a gs Biserica lui Isus
Hristos.

precum øi un anumit numær
dintre ei care erau urmaøi adeværaﬂi de-ai lamaniﬂilor, fiind
aﬂâﬂaﬂi la mânie de cætre ei, sau
de cætre acei disidenﬂi, de aceea,
au început un ræzboi cu fraﬂii
lor.
25 Øi au fæcut crime øi jafuri;
iar apoi s-au retras în munﬂi øi
în pustiuri øi în locuri tainice,
ascunzându-se ca sæ nu fie
descoperiﬂi, mærindu-øi în fiecare zi numærul lor, întrucât
erau unii disidenﬂi care se duceau la ei.
26 Øi astfel, în timp, da, øi anume în timp de numai câﬂiva ani,
ei au devenit o bandæ foarte
mare de tâlhari; øi au cæutat
toate planurile secrete ale lui
Gadianton; øi astfel, ei au devenit tâlhari de-ai lui Gadianton.
27 Acum, iatæ, aceøti tâlhari au
fæcut mari ravagii, da, øi anume mare distrugere în poporul
lui Nefi, precum øi în poporul
lamaniﬂilor.
28 Øi s-a întâmplat cæ a fost
potrivit ca sæ se punæ capæt la
aceastæ lucrare de distrugere;
de aceea, ei au trimis o oøtire de
oameni puternici în pustiu øi în
munﬂi ca sæ caute aceastæ bandæ de tâlhari øi sæ-i distrugæ.
29 Dar iatæ, s-a întâmplat cæ
în acelaøi an ei au fost goniﬂi
înapoi chiar în ﬂinuturile lor
proprii. Øi astfel s-a terminat
cel de-al optzecilea an al
domniei judecætorilor peste
poporul lui Nefi.
30 Øi s-a întâmplat cæ la începutul celui de-al optzeci øi unulea

23a Alma 26:22;
D&L 107:19.

Helaman 11:31–12:2

476

an, s-au dus iaræøi împotriva
acestei bande de tâlhari øi i-au
distrus pe mulﬂi; øi, de asemenea, ei au fost pedepsiﬂi cu
multæ distrugere.
31 Øi ei au fost iaræøi forﬂaﬂi sæ
se întoarcæ în pustiu øi în
munﬂi, în ﬂinuturile lor proprii,
din cauza numærului foarte
mare al acelor tâlhari care spurcaseræ munﬂii øi pustiul.
32 Øi s-a întâmplat cæ astfel s-a
încheiat acest an. Iar tâlharii au
crescut øi mai mult øi au devenit øi mai puternici într-atât, încât au învins întregile oøtiri ale
nefiﬂilor, precum øi pe acelea
ale lamaniﬂilor; øi au provocat
ca o mare fricæ sæ vinæ peste
popor, peste toatæ faﬂa ﬂærii.
33 Da, cæci ei au vizitat multe
pærﬂi din ﬂaræ øi au adus multæ
distrugere acolo; da, au ucis pe
mulﬂi, iar pe alﬂii i-au dus prizonieri în pustiu; da, mai ales
pe femeile lor øi pe copiii lor.
34 Acum, acest mare ræu care
a venit peste popor din cauza
nedreptæﬂii lor i-a aﬂâﬂat iaræøi
pe aceøtia în amintirea Domnului, Dumnezeului lor.
35 Øi astfel s-a încheiat cel de-al
optzeci øi unulea an al domniei
judecætorilor.
36 Iar în cel de-al optzeci øi
doilea an, ei iaræøi au început
sæ-L a uite pe Domnul, Dumnezeul lor. Iar în cel de-al optzeci
øi treilea an au început sæ creascæ în nedreptate. Øi în cel de-al
optzeci øi patrulea an ei nu
øi-au îndreptat cæile.
37 Øi s-a întâmplat cæ în cel
36a Alma 46:8.
12 1a 2 Cron. 26:5;

de-al optzeci øi cincilea an ei
s-au întærit din ce în ce mai mult
în mândria lor øi în ticæloøia lor;
øi astfel, iaræøi se desævârøeau
pentru distrugere.
38 Øi astfel s-a încheiat cel
de-al optzeci øi cincilea an.
CAPITOLUL 12
Oamenii sunt instabili øi nesæbuiﬂi
øi iuﬂi în a face ræu—Domnul îl
dojeneøte pe poporul Sæu—Nimicnicia oamenilor este asemuitæ cu
puterea lui Dumnezeu — În ziua
judecæﬂii, oamenii vor câøtiga viaﬂæ
veønicæ sau condamnare veønicæ.
Circa 6 î.H.
Øi astfel, putem vedea noi cât de
neadeværate øi de nestatornice
erau inimile copiilor oamenilor;
da, noi putem vedea cæ Domnul,
în marea Lui bunætate nemærginitæ, îi binecuvânteazæ øi-i face
sæ a prospere pe cei care îøi pun
b
nædejdea în El.
2 Da, øi noi putem sæ vedem
cæ exact în momentul în care El
face ca poporul Sæu sæ prospere, da, în creøterea câmpurilor
lor, a turmelor øi cirezilor lor, øi
în aur, øi în argint, øi în tot felul
de lucruri preﬂioase de orice fel
øi soi; cruﬂându-le viaﬂa øi eliberându-i pe ei din mâinile duømanilor lor, înmuind inimile
duømanilor lor pentru ca aceøtia
sæ nu declare ræzboi împotriva
lor; da, în sfârøit, fæcând tot felul
de lucruri pentru bunæstarea øi
fericirea poporului Sæu; da,
atunci este momentul când ei îøi

Ps. 1:2–3.
b Ps. 36:7–8; 2 Ne. 22:2;

Mosia 4:6.
gs (a) se Încrede.
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întæresc inimile øi Îl uitæ pe
Domnul, Dumnezeul lor øi-L
b
calcæ în picioare pe Cel Sfânt—
da, øi aceasta din cauza uøurinﬂei lor øi a marii lor prosperitæﬂi.
3 Øi astfel vedem noi cæ, dacæ
Domnul nu-l a pedepseøte pe poporul Sæu cu multe nenorociri,
da, dacæ El nu se abate asupra
lor cu moarte øi cu teroare øi cu
foamete øi cu tot felul de boli, ei
nu-øi vor b aduce aminte de El.
4 O, cât de nesæbuiﬂi øi de deøerﬂi øi de ræi øi de diabolici, øi
cât de a iuﬂi în a face nedreptæﬂi;
øi cât de lenﬂi în a face bine sunt
copiii oamenilor; da, cât de græbiﬂi în a asculta de cuvintele
celui ræu øi în a-øi îndrepta b inimile lor înspre lucrurile deøarte
ale lumii!
5 Da, cât de græbiﬂi în a fi înælﬂaﬂi în a mândrie; da, cât de
græbiﬂi în a se înfumura øi a face
tot felul de lucruri nedrepte; øi
cât de lenﬂi sunt ei în a-øi aduce
aminte de Domnul, Dumnezeul lor øi în a-øi îndrepta
urechea la sfaturile Lui, da, cât
de lenﬂi în a b pæøi pe drumul
înﬂelepciunii!
6 Iatæ, ei nu doresc ca Domnul,
Dumnezeul lor, care i-a a fæcut
pe ei, sæ b domneascæ øi sæ împæræﬂeascæ asupra lor; neﬂinând
seama de marea Lui bunætate øi
de îndurarea Lui pentru ei, ei
2 a gs Apostazie.
b Alma 5:53;
3 Ne. 28:35.
3 a Mosia 23:21;
D&L 98:21; 101:8.
b Amos 4:6–11.
4 a Ex. 32:8.
b Mat. 15:19;
Evr. 3:12.

nesocotesc sfaturile Lui øi nu
vor ca El sæ fie cælæuza lor.
7 O, cât de mare este a nimicnicia copiilor oamenilor; da, ei
sunt mai nevrednici decât nisipul pæmântului.
8 Cæci iatæ, nisipul pæmântului
se miøcæ încoace øi încolo øi se
împræøtie la porunca Dumnezeului nostru cel Mare øi Veønic.
9 Da, iatæ, la glasul Lui dealurile øi munﬂii tremuræ øi se
a
cutremuræ.
10 Øi prin a puterea glasului Lui
ei se sfærâmæ øi devin netezi,
da, la fel ca o vale.
11 Da, prin a puterea glasului
Lui, întregul pæmânt se cutremuræ;
12 Da, prin puterea glasului
Lui, temeliile se miøcæ, chiar
pânæ la centru.
13 Da, øi dacæ El spunæ cætre
pæmânt — Miøcæ-te — atunci
pæmântul se miøcæ.
14 Da, dacæ El spunæ cætre
a
pæmânt — b Întoarce-te înapoi
pentru ca ziua sæ se c lungeascæ
cu mai multe ore — atunci aøa
se întâmplæ;
15 Øi astfel, dupæ cuvântul Lui,
pæmântul se întoarce înapoi, iar
omului i se aratæ cæ soarele stæ
nemiøcat; da, øi iatæ, asta chiar
aøa este; cæci desigur, pæmântul
este acela care se miøcæ øi nu
soarele.

5 a Prov. 29:23.
gs Mândrie.
b gs (a) Merge,
(a) merge cu
Dumnezeu.
6 a Isa. 45:9;
D&L 58:30;
Moise 7:32–33.
b D&L 60:4.

7 a Isa. 40:15, 17;
Mosia 4:19;
Moise 1:10.
9 a 3 Ne. 22:10.
10a 1 Ne. 17:46.
11a Morm. 5:23; Eter 4:9.
14a Ios. 10:12–14.
b Isa. 38:7–8.
c 2 Regi 20:8–11.
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16 Øi iatæ, de asemenea, dacæ
El spunæ cætre a apele adâncurilor— b Uscaﬂi-væ—atunci aøa se
întâmplæ.
17 Iatæ, dacæ El spunæ cætre
muntele acesta — Ridicæ-te øi
a
vino deasupra oraøului acesta
pentru ca el sæ fie îngropat —
atunci iatæ, aøa se întâmplæ.
18 Øi iatæ, dacæ un om ar a ascunde o comoaræ în pæmânt, iar
Domnul zice — b Blestematæ sæ
fie aceasta din cauza nedreptæﬂii aceluia care a ascuns-o —
atunci iatæ, aceasta va fi blestematæ.
19 Iar dacæ Domnul va zice —
Blestematæ sæ fii tu, ca nici un
om sæ nu te gæseascæ de acum
înainte øi pânæ în veønicie—iatæ,
nici un om nu o gæseøte, de
acum înainte øi pânæ în veønicie.
20 Øi iatæ, dacæ Domnul va zice
cætre un om — Din cauza nedreptæﬂii tale vei fi blestemat
pentru veønicie—atunci aøa va
fi.
21 Iar dacæ Domnul va zice —
Din cauza nedreptæﬂii tale vei
fi alungat din prezenﬂa Mea —
atunci El va face ca sæ se întâmple aøa.
22 Øi vai de acela cætre care El
va glæsui aceasta, cæci aceasta se
va întâmpla celui care face nedreptæﬂi øi el nu poate fi salvat;
de aceea, din aceastæ cauzæ,
pentru ca oamenii sæ poatæ fi
salvaﬂi pocæinﬂa a fost anunﬂatæ.
23 De aceea, binecuvântaﬂi sunt
aceia care se vor pocæi øi care
16a
b
17a
18a

Mat. 8:27.
Isa. 44:27; 51:10.
3 Ne. 8:10.
Morm. 1:18;

vor asculta de glasul Domnului
Dumnezeului lor; cæci aceøtia
sunt cei care vor fi a salvaﬂi.
24 Øi fie ca Dumnezeu, în
marea Lui plenitudine, sæ facæ
aøa ca oamenii sæ fie aduøi la
pocæinﬂæ øi la lucræri bune pentru ca lor sæ li se poatæ restitui
a
har pentru har potrivit faptelor
lor.
25 Øi eu aø vrea ca toﬂi oamenii
sæ poatæ fi salvaﬂi. Dar noi citim
cæ în ziua cea mare øi ultimæ
sunt unii care vor fi læsaﬂi în afaræ, da, care vor fi alungaﬂi, da,
care vor fi alungaﬂi din prezenﬂa Domnului;
26 Da, care vor fi osândiﬂi la
o stare de nefericire færæ de
sfârøit, îndeplinind cuvintele
care zic: Aceia care au fæcut
bine vor avea viaﬂæ a veønicæ; iar
aceia care au fæcut ræu vor avea
b
condamnare veønicæ. Øi aøa
este. Amin.
Profeﬂia lui Samuel Lamanitul
cætre nefiﬂi.
Cuprinde capitolele 13 pânæ la 15,
inclusiv.

CAPITOLUL 13
Samuel Lamanitul profeﬂeøte distrugerea nefiﬂilor, dacæ ei nu se
pocæiesc—Ei, împreunæ cu bogæﬂiile lor, sunt blestemaﬂi—Ei îi resping
øi îi bat cu pietre pe profeﬂi, sunt
încercuiﬂi de cætre demoni øi cautæ

Eter 14:1.
b Hel. 13:17.
23a gs Salvare.
24a gs Har.

26a Mat. 25:46;
Ioan 5:28–29;
Rom. 6:13.
b gs Condamnare.
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fericire fæcând nedreptæﬂi. Circa 6
î.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ, în cel
de-al optzeci øi øaselea an nefiﬂii
încæ mai ræmæseseræ în ticæloøie,
da, în mare ticæloøie, în timp ce
a
lamaniﬂii pæstrau cu stricteﬂe
poruncile lui Dumnezeu în acord
cu legea lui Moise.
2 Øi s-a întâmplat cæ în acest an
a fost unul, Samuel, un lamanit
care a venit în ﬂara lui Zarahemla øi a început sæ predice cætre
popor. Øi s-a întâmplat cæ el
a predicat timp de multe zile
pocæinﬂæ cætre popor, iar ei l-au
alungat øi el era cât pe ce sæ se
întoarcæ în ﬂara lui proprie.
3 Dar iatæ, glasul Domnului a
venit cætre el, spunând cæ trebuia sæ se întoarcæ iaræøi øi sæ
propovæduiascæ poporului orice
lucruri ar fi venit în a inima sa.
4 Øi s-a întâmplat cæ ei nu
au permis ca el sæ intre în oraø;
de aceea, el s-a dus øi s-a urcat
pe zidul acestuia øi øi-a întins
mâna øi a strigat cu un glas puternic øi a profeﬂit cætre popor
orice lucruri a pus Domnul în
inima sa.
5 Øi el le-a spus: Iatæ, eu,
Samuel, un lamanit, vorbesc
cuvintele Domnului pe care El
le-a pus în inima mea; øi iatæ,
El a pus în inima mea sæ spun
acestui popor cæ a sabia dreptæﬂii
atârnæ deasupra acestui popor;
øi patru sute de ani nu vor
13 1a Hel. 15:4–5.
3 a D&L 100:5.
5 a Alma 60:29;
3 Ne. 2:19.
6 a Alma 45:10–14;

7a
b
8a
9a

trece înainte ca sabia dreptæﬂii
sæ cadæ asupra acestui popor.
6 Da, o a distrugere grea îl aøteaptæ pe acest popor; øi desigur
aceasta va veni peste acest popor; øi nimic nu-l poate salva
pe acest popor decât numai
pocæinﬂa øi credinﬂa în Domnul
Isus Hristos, care cu siguranﬂæ
va veni în lume øi va suferi
multe lucruri øi va fi ucis pentru
poporul Sæu.
7 Øi iatæ, un a înger al Domnului
mi-a vestit mie øi el a adus veøti
de b bucurie în sufletul meu. Øi
iatæ, eu am fost trimis pentru ca
sæ vestesc acest lucru cætre voi,
de asemenea, pentru ca øi voi
sæ aveﬂi veøti de bucurie; dar
iatæ, voi nu vreﬂi sæ mæ primiﬂi.
8 De aceea, astfel spune Domnul: Din cauza împietririi inimilor poporului nefiﬂilor, dacæ
nu se pocæiesc, Eu voi lua
cuvântul Meu de la ei; øi voi
a
retrage Spiritul Meu de la ei;
øi nu-i voi mai ræbda pe ei; øi
voi întoarce inimile fraﬂilor lor
împotriva lor.
9 Øi nu vor trece a patru sute de
ani înainte ca Eu sæ fac ca ei sæ
fie loviﬂi; da, Eu voi veni la ei cu
sabie øi cu foamete øi cu ciumæ.
10 Da, Eu îi voi vizita în mânia
Mea îngrozitoare, iar a a patra
generaﬂie a duømanilor voøtri
va vedea distrugerea totalæ a
voastræ; øi aceasta cu siguranﬂæ
se va întâmpla dacæ voi nu væ
veﬂi pocæi, zice Domnul; iar cei

Hel. 15:17.
Alma 13:26.
Isa. 52:7.
Hel. 6:35.
Alma 45:10–12.

10a 1 Ne. 12:12;
2 Ne. 26:9;
3 Ne. 27:32.
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din a patra generaﬂie vor vedea
distrugerea voastræ.
11 Dar dacæ voi væ pocæiﬂi øi
væ a întoarceﬂi la Domnul, Dumnezeul vostru, atunci Eu îmi
voi îndepærta mânia Mea, spune
Domnul; da, astfel spune
Domnul, binecuvântaﬂi sunt cei
care se pocæiesc øi se întorc spre
Mine; dar vai de cei care nu se
pocæiesc.
12 Da, a vai de acest mare oraø
al lui Zarahemla; cæci, iatæ, datoritæ celor drepﬂi este el salvat;
da, vai de acest mare oraø cæci
Eu væd, spune Domnul, cæ
mulﬂi sunt aceia, da, chiar cea
mai mare parte a acestui oraø,
care îøi vor împietri inimile împotriva Mea, spune Domnul.
13 Dar binecuvântaﬂi sæ fie
aceia care se vor pocæi cæci pe ei
Eu îi voi cruﬂa. Dar iatæ, dacæ nu
ar fi pentru cei drepﬂi care sunt
în acest mare oraø, iatæ, Eu aø
face ca a focul sæ coboare din cer
øi sæ-i distrugæ.
14 Dar iatæ, de dragul celor
drepﬂi este acesta cruﬂat. Dar
iatæ, vine timpul, a spus Domnul, când, dacæ voi îi veﬂi alunga
pe cei drepﬂi dintre voi, atunci
veﬂi fi desævârøiﬂi pentru distrugere; da, vai de acest mare oraø
din cauza ticæloøiei øi a lucrurilor abominabile care se aflæ în el.
15 Da, øi vai de oraøul lui
Ghedeon, din cauza ticæloøiei
øi a lucrurilor lor abominabile
care sunt în el.
16 Da, øi vai de toate oraøele
care sunt în ﬂinutul dimprejur,
11a 3 Ne. 10:5–7.
12a 3 Ne. 8:8, 24; 9:3.
13a Gen. 19:24;

care sunt stæpânite de nefiﬂi, din
cauza ticæloøiei øi a lucrurilor
abominabile care se aflæ în ele.
17 Øi iatæ, un a blestem va veni
asupra ﬂærii, spune Domnul
oøtirilor, din cauza oamenilor
care sunt în ﬂaræ, da, din cauza
ticæloøiei lor øi a lucrurilor lor
abominabile.
18 Øi se va întâmpla, spune
Domnul oøtirilor, da, Dumnezeul nostru cel Mare øi Adeværat,
cæ oricine va a ascunde comori în
pæmânt nu le va mai gæsi din
cauza marelui blestem din ﬂaræ,
decât dacæ el ar fi un om drept øi
le va ascunde pentru Domnul.
19 Cæci Eu, spune Domnul,
voi face ca ei sæ-øi ascundæ comorile la Mine; øi blestemaﬂi sæ
fie cei care nu-øi ascund comorile la Mine; cæci nimeni nu-øi ascunde comorile la Mine decât
dacæ este drept; iar cel care nu-øi
ascunde comorile la Mine, blestemat este el, la fel ca øi comoara; øi nimeni nu o va ræscumpæra,
din cauza blestemului ﬂærii.
20 Øi va veni o zi când ei îøi vor
ascunde comorile, cæci ei øi-au
îndreptat inimile cætre bogæﬂii;
øi pentru cæ øi-au îndreptat inimile cætre bogæﬂii øi îøi vor
ascunde comorile atunci când
vor fugi de duømanii lor; pentru
cæ nu le vor ascunde pe acestea
la Mine, blestemaﬂi sæ fie ei øi
comorile lor; øi în ziua aceea ei
vor fi loviﬂi, spune Domnul.
21 Priviﬂi, voi, poporul acestui
mare oraø, øi ascultaﬂi de
cuvintele mele; da, a ascultaﬂi de

2 Regi 1:9–16;
3 Ne. 9:11.
17a Hel. 12:18.

18a Morm. 1:18;
Eter 14:1.
21a gs (a) Asculta.
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cuvintele pe care Domnul le
spune; cæci iatæ, El spune cæ
voi veﬂi fi blestemaﬂi din cauza
bogæﬂiilor voastre; øi, de asemenea, bogæﬂiile voastre sunt
blestemate pentru cæ voi v-aﬂi
fixat inimile voastre pe ele øi
nu aﬂi ascultat de cuvintele Lui,
pe care vi le-a dat vouæ.
22 Voi nu væ aduceﬂi aminte
de Domnul, Dumnezeul vostru
în lucrurile cu care El v-a binecuvântat pe voi, ci voi întotdeauna væ aduceﬂi aminte de
a
bogæﬂiile voastre øi nu-I mulﬂumiﬂi Domnului, Dumnezeului
vostru pentru ele; da, inimile
voastre nu sunt atrase cætre
Domnul, ci ele se mæresc de
b
mândrie în înfumurare øi în
mare fælire, c invidie, conflicte,
ræutate, persecuﬂii øi crime øi
tot felul de nedreptæﬂi.
23 Cæci aøa a fæcut Domnul
Dumnezeu sæ fie, ca un blestem
sæ vinæ peste ﬂaræ, precum øi
peste bogæﬂiile voastre; øi aceasta din cauza nedreptæﬂii voastre.
24 Da, vai de acest popor din
cauza acestui timp care a sosit,
ca voi sæ-i a alungaﬂi pe profeﬂi øi
sæ væ bateﬂi joc de ei øi sæ aruncaﬂi cu pietre în ei øi sæ-i ucideﬂi
pe ei øi sæ le faceﬂi tot felul de
nedreptæﬂi, tot aøa cum a fost
fæcut în timpul din vechime.
25 Øi acum, când vorbiﬂi, voi
ziceﬂi: Dacæ zilele noastre ar fi
fost în zilele a pærinﬂilor noøtri
din vechime, noi nu i-am fi ucis
22a Luca 12:34.
gs Bogæﬂii;
Deøertæciune
lumeascæ.
b gs Mândrie.
c gs Invidie.

pe profeﬂii noøtri; noi nu i-am
fi bætut cu pietre øi nu i-am fi
alungat.
26 Iatæ, voi sunteﬂi mai ræi
decât ei; cæci tot aøa cum Domnul træieøte, dacæ un a profet vine
printre voi øi væ declaræ vouæ
cuvântul Domnului, care aduce
mærturie despre pæcatele øi
nedreptæﬂile voastre, atunci voi
sunteﬂi b mânioøi pe el øi îl alungaﬂi øi cæutaﬂi tot felul de mijloace ca sæ-l distrugeﬂi; da, voi
veﬂi spune cæ el este un c profet
neadeværat øi cæ este un pæcætos
øi cæ este al diavolului, pentru
cæ el d depune mærturie cæ faptele voastre sunt rele.
27 Dar iatæ, dacæ un om va veni
printre voi øi va zice: Faceﬂi
aceasta øi aceasta nu este nici o
nedreptate; faceﬂi aceea øi voi
nu veﬂi permite; da, el va zice:
Umblaﬂi dupæ mândria inimilor
voastre; da, umblaﬂi dupæ mândria ochilor voøtri øi faceﬂi orice
inima voastræ doreøte — øi dacæ
un om va veni printre voi øi va
spune aceasta, voi îl veﬂi primi
øi veﬂi zice cæ el este un a profet.
28 Da, voi îl veﬂi înælﬂa pe el øi
îi veﬂi da lui din bunurile voastre; îi veﬂi da lui din aurul vostru
øi din argintul vostru; øi îl veﬂi
înveømânta cu haine scumpe; øi
pentru cæ el vorbeøte cætre voi
cuvinte a linguøitoare øi spune cæ
totul este în ordine, de aceea, voi
nu veﬂi gæsi nimic ræu în el.
29 O, voi generaﬂie pæcætoasæ

24a 2 Cron. 36:15–16;
1 Ne. 1:20.
25a Fapte 7:51.
26a 2 Cron. 18:7;
Luca 16:31.
b Isa. 30:9–10.

c Mat. 13:57.
d Gal. 4:16.
27a Mica 2:11.
gs Vicleøug preoﬂesc.
28a 1 Tim. 4:3–4.
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øi stricatæ; voi cei împietriﬂi øi
încæpæﬂânaﬂi , cât de mult veﬂi
crede voi cæ Domnul væ va
permite? Da, cât de mult va
permite El ca voi sæ fiﬂi conduøi
de conducætori a nebuni øi b orbi?
Da, cât de mult veﬂi c alege voi
întunericul în loc de d luminæ?
30 Da, iatæ, mânia Domnului
este deja îndreptatæ asupra
voastræ; iatæ, El a blestemat ﬂara
din cauza nedreptæﬂii voastre.
31 Øi iatæ, va veni timpul când
El va blestema bogæﬂiile voastre
pentru ca ele sæ devinæ a alunecoase, pentru ca voi sæ nu puteﬂi
sæ le ﬂineﬂi; øi în zilele særæciei
voastre, voi sæ nu puteﬂi sæ le
pæstraﬂi.
32 Iar în zilele særæciei voastre,
voi Îl veﬂi implora pe Domnul;
øi veﬂi implora în zadar, cæci
pustiirea voastræ deja a venit
peste voi øi distrugerea voastræ
este siguræ; øi apoi, voi veﬂi plânge øi veﬂi urla în acea zi, spune
Domnul oøtirilor. Øi apoi væ
veﬂi tângui øi veﬂi zice:
33 O, a dacæ m-aø fi pocæit øi
dacæ nu i-aø fi b ucis pe profeﬂi
øi nu i-aø fi lovit cu pietre øi
nu i-aø fi alungat. Da, în acea
zi veﬂi zice voi: O, dacæ noi
ne-am fi adus aminte de Domnul Dumnezeul nostru în ziua
când El ne-a dat nouæ bogæﬂiile noastre øi dacæ apoi acestea
nu ar fi devenit alunecoase
pentru ca noi sæ le pierdem;
cæci iatæ, bogæﬂiile noastre sunt
pierdute.
29a 2 Ne. 28:9.
b Mat. 15:14.
c Ioan 3:19.
d Iov 24:13.

31a
33a
b
38a

34 Iatæ, noi punem o unealtæ
aici, iar mâine ea este dispærutæ;
øi iatæ, sæbiile noastre au fost
luate de la noi în ziua când
le-am cæutat pentru luptæ.
35 Da, noi am ascuns comorile
noastre, iar ele au alunecat de
la noi din cauza blestemului
ﬂærii.
36 O, dacæ ne-am fi pocæit în
ziua când cuvântul Domnului
a venit la noi; cæci iatæ, ﬂara este
blestematæ øi toate lucrurile au
devenit alunecoase øi noi nu
putem sæ le pæstræm.
37 Iatæ, noi suntem înconjuraﬂi
de demoni, da, suntem încercuiﬂi de îngerii lui care cautæ
sæ ne distrugæ sufletele. Iatæ,
nedreptæﬂile noastre sunt mari.
O, Doamne, nu poﬂi Tu sæ-ﬂi
întorci mânia Ta de la noi? Øi
aceasta va fi vorbirea voastræ în
acele zile.
38 Dar iatæ, a zilele voastre de
încercare au trecut; voi aﬂi
b
amânat ziua salværii voastre
pânæ când este mult prea târziu øi distrugerea voastræ este
siguræ; cæci în toate zilele voastre aﬂi cæutat ceea ce nu puteﬂi
obﬂine; øi voi aﬂi cæutat c fericire
fæcând nedreptate, care lucru
este împotriva naturii acelei
dreptæﬂi care este în Conducætorul nostru cel Mare øi Veønic.
39 O, voi, popor al ﬂærii, auziﬂi
cuvintele mele! Øi eu mæ rog ca
mânia Domnului sæ se întoarcæ
de la voi øi ca voi sæ væ pocæiﬂi
øi sæ fiﬂi salvaﬂi.

Morm. 1:17–18.
Morm. 2:10–15.
Mat. 23:37.
Morm. 2:15.

b Alma 34:33–34.
c Alma 41:10–11.
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CAPITOLUL 14

Samuel prezice luminæ în timpul
nopﬂii øi o stea nouæ la naøterea lui
Hristos—Hristos îi mântuieøte pe
oameni de la moartea vremelnicæ
øi spiritualæ — Semnele morﬂii Lui
includ trei zile de întuneric, distrugerea stâncilor øi mari calamitæﬂi naturale. Circa 6 î.H.
Øi a c u m , s-a î n t â m p l a t c æ
Samuel, lamanitul, a profeﬂit o
mulﬂime de lucruri care nu pot
fi scrise.
2 Øi iatæ, el le-a spus: Iatæ, væ
dau vouæ un semn; vor mai trece încæ cinci ani; øi iatæ, dupæ
aceea Fiul lui Dumnezeu va veni
ca sæ-i mântuiascæ pe cei care
vor crede în numele Lui.
3 Øi iatæ, eu væ voi da vouæ
aceasta ca un a semn la venirea
Lui; cæci iatæ, lumini mari vor
fi în cer, într-atât, încât în
noaptea dinaintea venirii Lui
nu va fi deloc întuneric, în aøa
mæsuræ încât omului i se va
pærea cæ e zi.
4 De aceea, va fi o zi øi o noapte
øi o zi, ca øi cum ar fi o zi øi nici
o noapte; øi aceasta va fi pentru
voi ca un semn; cæci voi veﬂi
cunoaøte ræsæritul øi apusul soarelui; de aceea, ei vor cunoaøte
cu siguranﬂæ cæ vor fi douæ zile
øi o noapte; cu toate acestea,
noaptea nu va fi întunecoasæ; øi
aceasta va fi noaptea dinainte
ca a El sæ se nascæ.
5 Øi iatæ, o nouæ a stea va ræsæri,
a

14 1a Hel. 13:2.
3 a 3 Ne. 1:15.
4 a gs Isus Hristos—
Profeﬂii despre

una cum voi nu aﬂi mai væzut
niciodatæ; øi aceasta, de asemenea, va fi un semn pentru voi.
6 Øi iatæ, aceasta nu este totul,
ci vor mai fi multe alte semne øi
minuni în cer.
7 Øi se va întâmpla cæ voi toﬂi
veﬂi fi uimiﬂi øi væ veﬂi minuna
într-atât, încât veﬂi a cædea la
pæmânt.
8 Øi se va întâmpla cæ oricine
care va a crede în Fiul lui Dumnezeu, acela va avea viaﬂæ veønicæ.
9 Øi iatæ, aøa mi-a poruncit
Domnul mie, prin îngerul Sæu,
cæ trebuie sæ vin øi sæ væ spun
vouæ acest lucru; da, El mi-a
poruncit mie ca sæ væ profeﬂesc
vouæ aceste lucruri; da, El mi-a
spus: Strigæ cætre acest popor:
Pocæiﬂi-væ øi pregætiﬂi calea
Domnului.
10 Øi acum, pentru cæ eu sunt
un lamanit øi am vorbit cætre
voi cuvintele pe care Domnul
mi le-a poruncit, precum øi pentru cæ lucrul acesta a fost dur
împotriva voastræ, de aceea voi
sunteﬂi mânioøi pe mine øi cæutaﬂi sæ mæ distrugeﬂi øi m-aﬂi
a
alungat din mijlocul vostru.
11 Iar voi veﬂi auzi cuvintele
mele, cæci de aceea m-am urcat
eu pe zidurile acestui oraø pentru ca voi sæ auziﬂi øi sæ aflaﬂi
despre judecæﬂile lui Dumnezeu, care væ aøteaptæ din cauza
nedreptæﬂilor voastre, precum
øi pentru ca voi sæ aflaﬂi despre
condiﬂiile pocæinﬂei;
12 Øi, de asemenea, pentru ca

naøterea øi moartea
lui Isus Hristos.
5 a Mat. 2:1–2;
3 Ne. 1:21.

7 a 3 Ne. 1:16–17.
8 a Ioan 3:16.
10a Hel. 13:2.
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voi sæ puteﬂi afla despre venirea
lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a Tatæl cerului øi al pæmântului, Creatorul tuturor lucrurilor de la început; øi pentru
ca voi sæ puteﬂi afla despre semnele venirii Lui, pentru ca voi
sæ puteﬂi crede în numele Lui.
13 Øi dacæ voi a credeﬂi în numele Lui, atunci væ veﬂi pocæi
de toate pæcatele voastre pentru
ca în felul acesta sæ obﬂineﬂi
iertarea lor prin b meritele Lui.
14 Øi iatæ, iaræøi, eu væ mai dau
vouæ încæ un semn, da, un semn
al morﬂii Lui.
15 Cæci iatæ, El cu siguranﬂæ
va trebui sæ moaræ pentru ca
a
Salvarea sæ poatæ veni; da,
aceasta are nevoie de El øi trebuie ca El sæ moaræ pentru ca
b
învierea morﬂilor sæ aibæ loc,
pentru ca în felul acesta oamenii sæ poatæ fi aduøi în prezenﬂa
Domnului.
16 Da, iatæ, aceastæ moarte face
ca învierea sæ aibæ loc øi a mântuieøte toatæ omenirea de prima
moarte—acea moarte spiritualæ;
cæci toatæ omenirea, prin b cæderea lui Adam, c alungatæ din
prezenﬂa Domnului, este consideratæ ca fiind d moartæ, atât
în ceea ce priveøte lucrurile
vremelnice, cât øi cele spirituale.
17 Dar iatæ, învierea lui Hristos
a
mântuieøte omenirea, da, øi
anume toatæ omenirea, øi o aduce înapoi în prezenﬂa Domnului.
12a Mosia 3:8;
3 Ne. 9:15;
Eter 4:7.
gs Isus Hristos.
13a Fapte 16:30–31.
b D&L 19:16–20.
15a gs Salvator.

18 Da, øi face ca sæ aibæ loc condiﬂia pocæinﬂei, astfel cæ oricine
se va pocæi nu va fi doborât øi
aruncat în foc; iar oricine nu se
pocæieøte va fi doborât øi aruncat în foc; øi peste ei va veni
iaræøi o moarte spiritualæ, da,
cea de-a doua moarte, cæci ei
sunt alungaﬂi iaræøi de la lucrurile drepte.
19 De aceea, pocæiﬂi-væ, pocæiﬂi-væ, cæci, dacæ voi cunoaøteﬂi lucrurile acestea øi nu le
faceﬂi, atunci veﬂi admite singuri
ca sæ fiﬂi aduøi la condamnare
øi sæ fiﬂi doborâﬂi în aceastæ a
doua moarte.
20 Dar iatæ, aøa cum væ spun
eu vouæ despre un alt a semn, un
semn despre moartea Lui, iatæ,
în ziua aceea în care El va suferi
moartea, soarele se va b întuneca
øi va refuza sæ-øi trimitæ lumina
cætre voi; øi tot aøa øi luna øi
stelele; øi nu va fi nici o luminæ
pe faﬂa acestei ﬂæri, începând
chiar din momentul când El va
suferi moartea timp de c trei zile
pânæ în momentul când El se
va înælﬂa iaræøi dintre morﬂi.
21 Da, la timpul când El Îøi va
da duhul, a tunete øi fulgere vor
fi timp de mai multe ore øi pæmântul se va cutremura øi se va
zdruncina; iar stâncile care sunt
pe faﬂa acestui pæmânt, care sunt
atât deasupra cât øi dedesubtul
lui, despre care voi acum øtiﬂi
cæ sunt solide sau cea mai mare

b Alma 42:23.
gs Înviere.
16a gs Planul mântuirii.
b gs Cæderea lui
Adam øi a Evei.
c Alma 42:6–9.
d gs Moarte spiritualæ.

17a gs Mântuire,
(a) mântui, mântuit.
20a 3 Ne. 8:5–25.
b Luca 23:44.
c Mosia 3:10.
21a 3 Ne. 8:6.
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parte a lor este o singuræ masæ
solidæ, se vor b sfærâma;
22 Da, ele se vor sfærâma, iar
dupæ aceea vor fi a gæsite în
cræpæturi øi în præpæstii øi în
sfærâmæturi pe faﬂa întregului
pæmânt, da, atât deasupra pæmântului, cât øi sub el.
23 Øi iatæ, vor fi furtuni mari;
øi mulﬂi munﬂi vor fi fæcuﬂi mici,
la fel ca o vale; iar multe locuri
care acum sunt numite væi, vor
deveni munﬂi, a cæror înælﬂime
este mare.
24 Øi multe drumuri largi vor
fi distruse øi multe a oraøe vor fi
pæræsite.
25 Øi multe a morminte se vor
deschide; øi mulﬂi morﬂi vor ieøi
din ele; øi mulﬂi sfinﬂi vor apærea
în faﬂa multora.
26 Øi iatæ, astfel a vorbit a îngerul cætre mine; cæci el a spus
cætre mine cum cæ vor fi tunete
øi fulgere timp de multe ore.
27 Øi el mi-a spus spunand cæ
în timpul tunetelor øi a fulgerelor øi a furtunii aceste lucruri se
vor întâmpla øi cæ a întunericul
va acoperi faﬂa întregului pæmânt timp de trei zile.
28 Øi îngerul a spus cætre mine
cæ mulﬂi vor vedea lucruri øi
mai mari decât acestea pentru
ca ei sæ poatæ sæ creadæ cæ
a
aceste semne øi aceste minuni
se vor întâmpla pe întreaga faﬂæ
a acestei ﬂæri pentru ca sæ nu fie
nici un motiv de necredinﬂæ
printre copiii oamenilor —
21b
22a
24a
25a

3 Ne. 10:9.
3 Ne. 8:18.
3 Ne. 9:3–12.
Mat. 27:50–54;
3 Ne. 23:9–11.
26a Alma 13:26.

27a
28a
29a
30a

29 Øi aceasta, pentru ca oricine
va crede sæ poatæ fi salvat, iar
oricine nu va crede, o a judecatæ
dreaptæ sæ poatæ veni asupra
lui; øi, de asemenea, dacæ ei
sunt condamnaﬂi, ei singuri îøi
aduc condamnarea asupra lor.
30 Øi acum, aduceﬂi-væ aminte,
aduceﬂi-væ aminte, fraﬂii mei,
cæ oricine piere, piere din cauza
lui însuøi; iar oricine care face
nedreptate, o face pentru el
însuøi; cæci iatæ, voi sunteﬂi
a
liberi; vouæ vi se dæ voie sæ
acﬂionaﬂi pentru voi înøivæ; cæci
iatæ, Dumnezeu v-a dat vouæ
b
cunoaøterea; øi El v-a fæcut pe
voi liberi.
31 El v-a dat vouæ ca voi sæ
puteﬂi a deosebi binele de ræu; øi
El v-a dat vouæ ca voi sæ puteﬂi
b
alege viaﬂa sau moartea; iar
voi puteﬂi sæ faceﬂi bine øi sæ fiﬂi
c
restauraﬂi la ceea ce este bun
sau sæ aveﬂi ceea ce este bun restaurat pentru voi; sau voi puteﬂi
sæ faceﬂi ræu øi sæ aveﬂi ceea ce
este ræu restaurat pentru voi.
CAPITOLUL 15
Domnul i-a dojenit pe nefiﬂi pentru
cæ i-a iubit — Lamaniﬂii convertiﬂi
sunt tari øi neclintiﬂi în credinﬂæ—
Domnul va fi milos cu lamaniﬂii în
zilele din urmæ. Circa 6 î.H.
Øi acum, fraﬂii mei preaiubiﬂi,
iatæ, væ vestesc vouæ cæ, dacæ

1 Ne. 19:10; 3 Ne. 8:3.
1 Ne. 12:4–5.
gs Judecatæ, ultima.
2 Ne. 2:26–29;
Moise 6:56.
gs Libertatea de

a alege.
b gs Cunoaøtere.
31a Moro. 7:16.
b 2 Ne. 2:28–29;
Alma 3:26–27.
c Alma 41:3–5.
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nu væ pocæiﬂi, atunci casele voastre vor fi læsate în a pæræsire.
2 Da, dacæ nu væ pocæiﬂi,
atunci femeile voastre vor avea
mare motiv sæ se jeluiascæ în
ziua când ele vor alæpta; cæci voi
veﬂi încerca sæ fugiﬂi øi nu va fi
nici un loc de refugiu; da, øi vai
de acelea care vor fi a însærcinate,
cæci ele vor fi grele øi nu vor
putea sæ fugæ; de aceea, ele vor
fi doborâte øi læsate sæ piaræ.
3 Da, vai de acest popor, care
este numit poporul lui Nefi,
dacæ el nu se va pocæi atunci
când va vedea toate aceste semne øi minuni care îi vor fi arætate;
cæci iatæ, el a fost un popor ales
al Domnului; da El a iubit poporul lui Nefi; øi, de asemenea,
El l-a pedepsit; da, în zilele nedreptæﬂilor lui, El l-a a dojenit
pentru cæ El l-a iubit.
4 Dar iatæ, fraﬂii mei, El i-a
urât pe lamaniﬂi pentru cæ faptele lor erau rele tot timpul;
øi aceasta din cauza nedreptæﬂii
a
tradiﬂiei pærinﬂilor lor. Dar
iatæ, salvarea a venit pentru ei
prin rugæciunile nefiﬂilor; øi în
acest scop le-a b prelungit Domnul zilele lor.
5 Øi aø dori ca voi sæ vedeﬂi cæ
cea a mai mare parte dintre ei
sunt pe drumul datoriei lor; øi
ei calcæ cu grijæ înaintea lui
Dumnezeu; øi au grijæ sæ ﬂinæ
poruncile Lui øi legile Lui øi
judecæﬂile Lui în acord cu legea
lui Moise.
15 1a Mat. 23:37–38.
2 a Mat. 24:19.
3 a Prov. 3:12;
Evr. 12:5–11;
D&L 95:1.

4a
b
5a
7a

6 Da, væ spun vouæ, cum cæ
cea mai mare parte dintre ei fac
aceasta; øi ei se stræduiesc cu o
hærnicie neobositæ ca sæ poatæ
aduce pe ceilalﬂi fraﬂi ai lor la
cunoaøterea adeværului; de
aceea, sunt mulﬂi cei care li se
alæturæ lor în fiecare zi.
7 Øi iatæ, øtiﬂi voi singuri, cæci
aﬂi fost martori la aceasta, cæ toﬂi
cei care sunt aduøi la cunoaøterea adeværului øi la cunoaøterea
tradiﬂiilor ticæloase øi odioase ale
pærinﬂilor lor; øi care sunt fæcuﬂi
sæ creadæ în scripturile cele
sfinte, da, profeﬂiile profeﬂilor
celor sfinﬂi care sunt scrise, care
i-au condus pe ei la credinﬂa
în Domnul øi la pocæinﬂæ, care
credinﬂæ øi pocæinﬂæ aduc o
a
schimbare a inimii lor —
8 De aceea, toﬂi cei care au
venit la aceasta, voi øtiﬂi singuri,
sunt a fermi øi nestræmutaﬂi în
credinﬂæ øi în lucrul prin care ei
au fost fæcuﬂi liberi.
9 Øi voi øtiﬂi, de asemenea,
cæ ei øi-au a îngropat armele de
ræzboi øi se tem sæ punæ mâna
pe ele de fricæ sæ nu pæcætuiascæ;
da, voi puteﬂi vedea cæ ei se tem
sæ nu pæcætuiascæ cæci iatæ,
vor suferi sæ fie trântiﬂi pe jos øi
uciøi de duømanii lor øi nu-øi
vor ridica sæbiile împotriva lor;
øi aceasta datoritæ credinﬂei lor
în Hristos.
10 Øi acum, datoritæ neclintirii
lor atunci când ei cred în lucrul
în care ei cred, cæci datoritæ

gs Tradiﬂii.
Alma 9:16.
Hel. 13:1.
gs Convertire,
convertit.

8 a Alma 23:6; 27:27;
3 Ne. 6:14.
9 a Alma 24:17–19.
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tæriei lor, o datæ ce ei sunt luminaﬂi, iatæ, Domnul îi va binecuvânta pe ei øi le va prelungi
zilele, neﬂinând seama de nedreptæﬂile lor —
11 Da, chiar dacæ ei ar rætæci în
necredinﬂæ, Domnul va a prelungi
zilele lor pânæ când va veni
timpul despre care au vorbit
pærinﬂii noøtri, precum øi profetul b Zenos øi mulﬂi alﬂi profeﬂi
despre c restaurarea din nou, a
fraﬂilor noøtri, lamaniﬂii, pentru cunoaøterea adeværului —
12 Da, adeværat væ spun vouæ,
cæ în timpul din urmæ a fægæduinﬂele Domnului nostru au
fost date øi fraﬂilor noøtri, lamaniﬂii; øi în ciuda multor suferinﬂe pe care le vor avea øi în ciuda
faptului cæ ei vor fi b alungaﬂi de
ici-colo pe faﬂa pæmântului øi
vor fi urmæriﬂi øi loviﬂi øi împræøtiaﬂi în pretutindeni, neavând nici un loc de refugiu,
Domnul totuøi va fi plin c îndurare faﬂæ de ei.
13 Øi aceasta este în acord
cu profeﬂia, øi anume cæ ei vor fi
iaræøi a aduøi la adeværata cunoaøtere, care este cunoaøterea
Mântuitorului lor øi a b Pæstorului lor cel Mare øi Adeværat, øi
cæ ei vor fi numæraﬂi printre
oile Lui.
14 De aceea, væ spun vouæ, va
fi a mai bine de ei decât de voi
dacæ nu væ veﬂi pocæi.
15 Cæci iatæ, a dacæ lucrurile
mæreﬂe care v-au fost arætate
11a
b
c
12a
b

Alma 9:16.
Hel. 8:19.
2 Ne. 30:5–8.
Enos 1:12–13.
Morm. 5:15.

vouæ ar fi fost arætate lor, da,
lor, acelora care au rætæcit în
necredinﬂæ din cauza tradiﬂiei
pærinﬂilor lor, voi puteﬂi vedea
pentru voi înøivæ cæ ei niciodatæ nu ar fi rætæcit în necredinﬂæ.
16 De aceea, spune Domnul:
Eu nu îi voi distruge cu totul pe
ei, ci voi face ca în ziua înﬂelepciunii Mele ei sæ se reîntoarcæ
iaræøi la Mine, a zis Domnul.
17 Øi acum iatæ, spune Domnul despre poporul nefiﬂilor:
Dacæ nu se vor pocæi øi nu
vor asculta de voinﬂa Mea,
atunci Eu îi voi a distruge pe ei
cu totul, spune Domnul, din
cauza necredinﬂei lor, neﬂinând
seama de toate lucrærile mæreﬂe
pe care Eu le-am fæcut printre
ei; øi tot aøa de sigur cum cæ
Domnul træieøte, tot aøa aceste
lucruri se vor întâmpla, spune
Domnul.
CAPITOLUL 16
Nefiﬂii care cred în Samuel sunt
botezaﬂi de cætre Nefi — Samuel
nu poate fi ucis cu sægeﬂile øi cu
pietrele nefiﬂilor care nu se pocæesc—Unii îøi împietresc inimile,
iar alﬂii væd îngeri — Cei necredincioøi spun cæ nu este înﬂelept sæ
crezi în Hristos øi în venirea Lui la
Ierusalim. Circa 6–1 î.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ au fost
mulﬂi care au auzit cuvintele
lui Samuel Lamanitul, pe care

c 1 Ne. 13:31;
2 Ne. 10:18–19;
Iacov 3:5–6.
13a 3 Ne. 16:12.
b gs Pæstorul cel bun.

14a Hel. 7:23.
15a Mat. 11:20–23.
17a Hel. 13:6–10.
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acesta le-a vorbit de pe zidurile
oraøului. Øi toﬂi care au crezut
în cuvântul lui, aceia au mers
înainte øi l-au cæutat pe Nefi; øi
atunci când au mers înainte øi
l-au gæsit pe el, ei s-au spovedit
de pæcate în faﬂa lui øi nu le-au
tægæduit, dorind ca ei sæ poatæ
sæ fie botezaﬂi în Domnul.
2 Dar toﬂi cei care nu au crezut
în cuvintele lui Samuel, erau
mânioøi pe el; øi ei au aruncat
cu pietre asupra lui pe zid; øi,
de asemenea, mulﬂi au aruncat
sægeﬂi înspre el în timp ce el era
pe zid; dar Spiritul Domnului a
fost cu el într-atât, încât ei nu
au putut sæ-l loveascæ cu pietrele lor øi nici cu sægeﬂile lor.
3 Acum, când au væzut ei cæ
nu puteau sæ-l atingæ pe el,
mai mulﬂi au fost aceia care au
crezut în cuvintele lui, într-atât,
încât s-au dus la Nefi ca sæ fie
botezaﬂi.
4 Cæci iatæ, Nefi boteza øi
profeﬂea øi predica, strigând
pocæinﬂæ cætre popor, arætând
semne øi minuni, fæcând a miracole în popor pentru ca oamenii
sæ poatæ afla cæ Hristos va trebui
sæ vinæ în b curând —
5 Spunându-le lor despre lucrurile care trebuia sæ vinæ
în curând, pentru ca ei sæ poatæ
sæ afle øi sæ-øi aducæ aminte la
timpul venirii acestora cum cæ
acestea le-au fost fæcute lor
cunoscute dinainte cu scopul
ca ei sæ poatæ crede; de aceea,
toﬂi au crezut în cuvintele lui
Samuel s-au dus la el ca sæ
fie botezaﬂi, cæci ei au venit po16 4a gs Minune.

b Hel. 14:2.

cæindu-se øi mærturisindu-øi
pæcatele.
6 Dar cea mai parte dintre ei
nu au crezut în cuvintele lui
Samuel; de aceea, atunci când
au væzut cæ nu au putut sæ-l
loveascæ pe el cu pietrele øi cu
sægeﬂile lor, ei au strigat cætre
cæpitanii lor, zicând: Prindeﬂi-l
pe acest om øi legaﬂi-l, cæci iatæ,
el îl are un diavol; øi din cauza
puterii diavolului care este în
el, noi nu putem sæ-l lovim cu
pietrele øi cu sægeﬂile noastre;
de aceea, luaﬂi-l øi legaﬂi-l øi
duceﬂi-l de aici.
7 Øi în timp ce ei s-au dus ca sæ
punæ mâna pe el, iatæ, el s-a
aruncat de pe zid øi a fugit afaræ
din ﬂara lor, da, chiar în ﬂara lui
proprie øi a început sæ predice øi
sæ profeﬂeascæ printre propriul
sæu popor.
8 Øi iatæ, nu s-a mai auzit despre el printre nefiﬂi; øi astfel
erau fost treburile poporului.
9 Øi astfel s-a încheiat cel de-al
optzeci øi øaselea an al domniei
judecætorilor asupra poporului
lui Nefi.
10 Øi astfel s-a încheiat, de
asemenea, cel de-al optzeci øi
øaptelea an al domniei judecætorilor, cea mai mare parte a poporului ræmânând în mândria
øi în ticæloøia lui, iar cea mai
micæ parte cælcând cu mai multæ
grijæ în faﬂa lui Dumnezeu.
11 Øi acestea au fost condiﬂiile,
de asemenea, în cel de-al optzeci
øi optulea an al domniei judecætorilor.
12 Øi a fost numai o micæ
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schimbare în treburile poporului, în afaræ de faptul cæ poporul a început sæ se întæreascæ
øi mai mult în nedreptate øi
sæ facæ mai mult øi mai mult
lucrurile care erau împotriva
poruncilor lui Dumnezeu în cel
de-al optzeci øi nouælea an al
domniei judecætorilor.
13 Dar s-a întâmplat cæ în cel
de-al optzeci øi nouælea an al
domniei judecætorilor, au fost
semne a mari date poporului øi
minuni: øi cuvintele profetului
au b început sæ fie împlinite.
14 Øi a îngeri au apærut în faﬂa
oamenilor, în faﬂa oamenilor
înﬂelepﬂi øi le-au anunﬂat lor
veøti bune de mare bucurie;
astfel, în acest an, scripturile au
început sæ se înfæptuiascæ.
15 Cu toate acestea, oamenii
au început sæ-øi împietreascæ
inimile lor, toﬂi în afaræ de cei
mai credincioøi dintre ei, atât
dintre nefiﬂi cât øi, de asemenea,
dintre lamaniﬂi; øi au început
sæ se bazeze pe a propria tærie øi
înﬂelepciune, zicând:
16 Dintre atât de multe lucruri, unele poate le-au ghicit
ei bine; dar iatæ, noi øtim cæ
aceste lucræri mari øi minunate
despre care s-a vorbit nu se pot
întâmpla.
17 Øi au început sæ se gândeascæ øi sæ se certe între ei, zicând:
18 aNu este normal ca o
astfel de fiinﬂæ ca Hristos sæ
vinæ; dacæ ar fi aøa øi dacæ El ar
fi Fiul lui Dumnezeu, Tatæl cerului øi al pæmântului, aøa cum
13a 3 Ne. 1:4.
b Hel. 14:3–7.
14a Alma 13:26.

s-a spus, de ce nu s-ar aræta El,
de asemenea, în faﬂa noastræ,
tot aøa cum El se va aræta în
faﬂa lor, a acelora care vor fi la
Ierusalim?
19 Da, de ce sæ nu se arate El în
aceastæ ﬂaræ, tot aøa ca øi în ﬂara
Ierusalimului?
20 Dar iatæ, noi øtim cæ aceasta
este o a tradiﬂie ticæloasæ care a
fost transmisæ pânæ la noi de
cætre pærinﬂii noøtri ca sæ ne
facæ pe noi sæ credem într-un
fel de lucru mæreﬂ øi minunat
care ar fi sæ se întâmple, dar nu
printre noi, ci într-o ﬂaræ îndepærtatæ, o ﬂaræ pe care noi nu o
cunoaøtem; de aceea, ei ne pot
ﬂine pe noi în ignoranﬂæ, cæci nu
putem sæ b vedem cu ochii noøtri
cæ acestea sunt adeværate.
21 Øi ei, prin înøelæciunile øi
vicleøugurile misterioase ale
celui ræu, vor face niøte minuni
mari pe care noi nu le putem
înﬂelege, care ne vor ﬂine pe noi
în jos ca sæ fim slujitori ai cuvintelor lor, precum øi slujitori
la ei, cæci noi depindem de ei ca
sæ ne înveﬂe cuvântul; øi astfel
ne vor ﬂine pe noi în ignoranﬂæ,
dacæ ne vom da pe mâna lor, în
toate zilele vieﬂii noastre.
22 Øi încæ mult mai multe
lucruri, care erau nebuneøti øi
a
deøarte; øi-au închipuit oamenii
în inimile lor; øi ei au fost tare
tulburaﬂi, cæci Satana i-a aﬂâﬂat
pe ei ca sæ facæ nedreptæﬂi tot
timpul; da, el a mers peste tot,
împræøtiind zvonuri øi certuri
pe toatæ faﬂa ﬂærii pentru ca sæ

15a Isa. 5:21.
18a Alma 30:12–13.
20a gs Tradiﬂii.

b Eter 12:5–6, 19.
22a gs Deøertæciune,
deøert.

Helaman 16:23–3 nefi 1:4
poatæ sæ împietreascæ inima
poporului împotriva a ceea ce
era bun øi împotriva a ceea ce
urma sæ vinæ.
23 Øi în ciuda semnelor øi a minunilor care au fost fæcute printre poporul Domnului, precum
øi a miracolelor nenumærate pe
care le-au fæcut, Satana a pus
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stæpânire pe lui inimile poporului de pe toatæ faﬂa ﬂærii.
24 Øi astfel s-a încheiat cel
de-al nouæzecilea an al domniei
judecætorilor asupra poporului
lui Nefi.
25 Øi astfel s-a încheiat cartea
lui Helaman, în acord cu scrierile lui Helaman øi ale fiilor lui.

Al Treilea Nefi
Cartea lui Nefi
FIUL LUI NEFI, CARE ERA FIUL LUI HELAMAN

I

ar Helaman era fiul lui Helaman, care era fiul lui Alma, care era
fiul lui Alma, fiind un descendent al lui Nefi, care era fiul lui
Lehi, care a plecat de la Ierusalim în primul an al domniei lui
Zedechia, regele Iudeii.
CAPITOLUL 1
Nefi, fiul lui Helaman, pleacæ din
ﬂaræ, iar fiul lui, Nefi, pæstreazæ
cronicile — Cu toate cæ semne øi
minuni abundæ, cei ticæloøi plænuiesc sæ-i ucidæ pe cei drepﬂi —
Noaptea naøterii lui Hristos soseøte
— Semnul este dat øi o stea nouæ
ræsare—Minciunile øi înøelætoriile
se înmulﬂesc, iar tâlharii lui
Gadianton îi ucid pe mulﬂi. Circa
1–4 d.H.

Ø

I acum s-a întâmplat cæ cel
de-al nouæzeci øi unulea an
a trecut øi erau a øase sute de
ani de la timpul când Lehi plecase din Ierusalim; øi a fost în anul

[3 nefi]
1 1a 2 Ne. 25:19.

când Laconeus era judecætor-øef
øi guvernator peste ﬂaræ.
2 Iar Nefi, fiul lui Helaman,
plecase din ﬂara lui Zarahemla,
dându-i în sarcinæ fiului sæu,
a
Nefi, care era fiul lui cel mai
mare, în legæturæ cu b plæcile de
aramæ øi cu toate scrierile care
fuseseræ pæstrate øi cu toate
acele lucruri care fuseseræ pæstrate sfinte de la plecarea lui
Lehi din Ierusalim.
3 Apoi el a plecat din ﬂaræ; øi
a
încotro s-a dus, nimeni nu øtie;
iar fiul lui, Nefi, a pæstrat cronicile în locul lui, da, cronica
despre poporul sæu.
4 Øi s-a întâmplat cæ la începutul celui de-al nouæzeci øi doilea

2 a gs Nefi, fiul lui Nefi,
fiul lui Helaman.

b Alma 37:3–5.
3 a 3 Ne. 2:9.
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3 Nefi 1:5–15

an, iatæ, profeﬂiile profeﬂilor au
început sæ se adevereascæ mai
din plin; cæci au început sæ
fie semne mai mari øi minuni
mai mari s-au întâmplat printre
oameni.
5 Dar erau unii care au început sæ spunæ cæ trecuse timpul
ca vorbele a spuse de Samuel
Lamanitul sæ fie împlinite.
6 Øi ei au început sæ jubileze
asupra fraﬂilor lor, zicând: Iatæ,
timpul a trecut øi cuvintele lui
Samuel nu s-au împlinit; de
aceea, bucuria voastræ øi credinﬂa voastræ despre acest lucru au
fost în zadar.
7 Øi s-a întâmplat cæ ei au fæcut
o mare tulburare prin ﬂaræ; iar
oamenii care credeau au început
sæ fie foarte supæraﬂi, de teamæ
cæ, printr-un mijloc san altul,
acele lucruri care fuseseræ spuse sæ nu se îndeplineascæ.
8 Dar iatæ, ei au aøteptat cu
neclintire ziua aceea øi noaptea
aceea; øi ziua aceea care trebuia
sæ fie ca o zi, ca øi cum nu ar
fi nici o noapte pentru ca ei sæ
poatæ øti cæ nu a fost deøartæ
credinﬂa lor.
9 Acum s-a întâmplat cæ a fost
rezervatæ de necredincioøi o zi
în care toﬂi cei care credeau în
acele tradiﬂii a sæ fie omorâﬂi,
dacæ nu se va întâmpla semnul
acela care fusese dat de cætre
Samuel, profetul.
10 Acum s-a întâmplat cæ
atunci când Nefi, fiul lui Nefi, a
5 a Hel. 14:2–4.
9 a gs Martir, martiriu.
12a Enos 1:4;
Alma 5:46.
13a Luca 2:10–11.

væzut aceastæ ticæloøie a poporului sæu, inima lui a fost foarte
supæratæ.
11 Øi s-a întâmplat cæ el s-a dus
øi s-a plecat pânæ la pæmânt øi
L-a implorat cu putere pe Dumnezeul sæu, în numele poporului sæu, da, al acelora care erau
sæ fie distruøi datoritæ credinﬂei
lor în tradiﬂia pærinﬂilor lor.
12 Øi s-a întâmplat cæ el L-a
implorat cu putere pe Domnul
a
toatæ ziua aceea; øi iatæ, glasul
Domnului a venit cætre el,
zicând:
13 Ridicæ-ﬂi capul øi fii bucuros;
cæci iatæ, timpul este aproape;
øi în noaptea aceasta semnul va
fi dat, iar a mâine Eu voi veni în
lume pentru ca sæ aræt lumii cæ
Eu voi împlini tot ceea ce Eu
am fæcut sæ fie b spus de cætre
gura profeﬂilor Mei sfinﬂi.
14 Iatæ, Eu a vin la ai Mei pentru ca sæ b îndeplinesc toate acele lucruri pe care Eu le-am fæcut
cunoscute copiilor oamenilor,
de la c începutul lumii, øi ca sæ
îndeplinesc d atât voinﬂa Tatælui,
cât øi a Fiului — a Tatælui datoritæ Mie, iar a Fiului, datoritæ
cærnii Mele. Øi iatæ, timpul este
aproape; øi în noaptea aceasta
semnul va fi dat.
15 Øi s-a întâmplat cæ vorbele
care au venit la Nefi au fost împlinite aøa cum au fost ele spuse;
cæci iatæ, la apusul soarelui nu
a fost a întuneric; iar oamenii au
început sæ fie uimiﬂi pentru cæ

b gs Isus Hristos—
Profeﬂii despre
naøterea øi moartea
lui Isus Hristos.
14a Ioan 1:11.

b Mat. 5:17–18.
c Alma 42:26.
d D&L 93:3–4.
15a Hel. 14:3.

3 Nefi 1:16–25
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nu era întuneric atunci când
noaptea venise.
16 Øi au fost mulﬂi care nu
crezuseræ în cuvintele profeﬂilor
care au a cæzut la pæmânt øi au
fost ca øi cum ar fi fost morﬂi,
cæci au øtiut cæ marele b plan al
distrugerii, pe care ei l-au aøternut pentru aceia care credeau
în cuvintele profeﬂilor, fusese
dejucat; cæci semnul care fusese
dat era deja înfæptuit.
17 Øi ei au început sæ cunoascæ
precum cæ Fiul lui Dumnezeu
trebuia sæ aparæ în curând; da,
în sfârøit, toﬂi oamenii de pe faﬂa
întregului pæmânt, de la apus
la ræsærit, atât în ﬂara de la miazænoapte, cât øi în ﬂara de la
miazæzi, erau atât de uimiﬂi,
încât au cæzut la pæmânt.
18 Cæci ei øtiau cæ profeﬂii depuseseræ mærturie despre aceste
lucruri timp de mulﬂi ani øi cæ
semnul care fusese dat era deja
înfæptuit; øi au început sæ se
teamæ din cauza nedreptæﬂii øi
a necredinﬂei lor.
19 Øi s-a întâmplat cæ nu a fost
întuneric deloc în toatæ noaptea aceea, ci a fost tot atâta
luminæ ca øi cum ar fi fost mijlocul zilei. Øi s-a întâmplat cæ
soarele a ræsærit iaræøi dimineaﬂa, în acord cu ordinul lui; øi
ei au øtiut cæ aceasta era ziua
în care Domnul trebuia sæ Se
a
nascæ, datoritæ semnului care
fusese dat.
20 Øi s-au întâmplat da, toate
lucrurile, fiecare dintre ele, potrivit cuvintelor profeﬂilor.
16a Hel. 14:7.
b 3 Ne. 1:9.
19a Luca 2:1–7.

21 Øi, de asemenea, s-a întâmplat cæ o nouæ a stea a apærut,
potrivit cuvântului.
22 Øi s-a întâmplat cæ din acel
moment, minciuni au început
sæ fie trimise printre popor de
cætre Satana ca sæ le împietreascæ inimile pentru ca ei sæ nu
creadæ în acele semne øi minuni
pe care le væzuseræ; dar, în
ciuda acestor minciuni øi înøelæciuni, cea mai mare parte a
poporului a crezut øi s-a convertit în Domnul.
23 Øi s-a întâmplat cæ Nefi s-a
dus printre popor, precum øi
printre mulﬂi alﬂii, botezând
spre pocæinﬂæ, prin care a fost
o mare a iertare a pæcatelor. Øi
astfel, poporul a început iaræøi
sæ aibæ pace în ﬂaræ.
24 Øi nu a fost nici un conflict
în afaræ de câﬂiva care au început sæ predice, încercând sæ
dovedeascæ prin scripturi cæ nu
mai era a potrivit ca legea lui
Moise sæ fie respectatæ. Acum,
în lucrul acesta au greøit pentru
cæ ei nu au înﬂeles scripturile.
25 Dar s-a întâmplat cæ în
curând s-au convertit øi s-au
convins de greøeala lor, cæci lor
li s-a fæcut cunoscut cæ legea nu
a fost încæ a împlinitæ øi cæ ea
trebuie sæ fie împlinitæ în cele
mai mici detalii; da, cuvântul a
venit cætre ei arætând cæ legea
trebuie sæ fie împlinitæ; da, cæ
nici o iotæ sau o frânturæ de slovæ nu va fi læsatæ deoparte, pânæ
când toatæ va fi împlinitæ; de
aceea, în acelaøi an, li s-au adus

21a Mat. 2:1–2;
Hel. 14:5.
23a gs Iertarea pæcatelor.

24a Alma 34:13.
25a Mat. 5:17–18.
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la cunoøtinﬂæ greøelile lor øi ei
øi-au b mærturisit greøelile.
26 Øi astfel a trecut cel de-al
nouæzeci øi doilea an, aducând
poporului veøti de bucurie datoritæ semnelor care se întâmplaseræ în acord cu cuvintele
profeﬂiei tuturor profeﬂilor celor
sfinﬂi.
27 Øi s-a întâmplat cæ øi cel
de-al nouæzeci øi treilea an a
trecut în pace, în afaræ de tâlharii lui a Gadianton care træiau
în munﬂi øi împânziseræ ﬂara;
cæci stæpânirile øi locurile lor
tainice erau atât de puternice,
încât poporul n-a putut sæ-i
înfrângæ; de aceea, ei au fæcut
multe crime øi multe mæceluri
printre popor.
28 Øi s-a întâmplat cæ în cel
de-al nouæzeci øi patrulea an, ei
au început sæ creascæ în mare
mæsuræ pentru cæ erau mulﬂi
disidenﬂi de-ai nefiﬂilor care au
fugit la ei, ceea ce a cauzat multæ
supærare nefiﬂilor care au ræmas
în ﬂaræ.
29 Øi a mai fost o pricinæ de
mare supærare øi printre lamaniﬂi; cæci iatæ, ei aveau mulﬂi copii care au crescut øi au început
sæ devinæ mai tari cu anii, încât
au devenit independenﬂi øi au
fost ademeniﬂi de unii care erau
a
zoramiﬂi, de minciunile øi de
cuvintele lor linguøitoare, ca sæ
se uneascæ cu acei tâlhari de-ai
lui Gadianton.
30 Øi astfel, lamaniﬂii au fost,
de asemenea, loviﬂi øi au început
sæ scadæ în credinﬂæ øi dreptate
25b Mosia 26:29.
27a gs Tâlharii lui

din cauza ticæloøiei generaﬂiei
care creøtea.
CAPITOLUL 2
Ticæloøia øi lucrurile abominabile
se înmulﬂesc printre popor—nefiﬂii
øi lamaniﬂii se unesc ca sæ se apere
împotriva tâlharilor lui Gadianton
—Lamaniﬂii convertiﬂi devin albi øi
sunt numiﬂi nefiﬂi. Circa 5–16 d.H.
Øi s-a întâmplat cæ astfel a trecut
øi cel de al nouæzeci øi cincilea
an, iar poporul a început sæ uite
acele semne øi minuni despre
care auzise; øi oamenii au început sæ fie din ce în ce mai puﬂin
uimiﬂi de un semn sau de o
minune din cer într-atât, încât
au început sæ fie împietriﬂi în
inimile lor øi orbi în minﬂile lor;
øi au început sæ nu mai creadæ
în toate cele pe care le auziseræ
øi le væzuseræ —
2 Închipuindu-øi unele lucruri
deøarte în inimile lor, zicându-øi
cæ acestea erau aduse de cætre
oameni øi de cætre puterea diavolului pentru ca sæ rætæceascæ
øi sæ a înøele inimile poporului;
øi astfel a pus Satana iaræøi
stæpânire pe inimile poporului,
într-atât, încât el le-a orbit ochii
øi i-a rætæcit ca sæ creadæ cæ doctrina lui Hristos era un lucru
nebunesc øi deøert.
3 Øi s-a întâmplat cæ poporul a
început sæ se întæreascæ în ticæloøie øi în lucruri abominabile;
øi oamenii nu au crezut cæ trebuie sæ mai fie încæ alte semne sau

Gadianton.
29a Alma 30:59.

2 2a gs Înøelare, (a)
înøela, înøelæciune.

3 Nefi 2:4–16
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minuni date; iar Satana a umbla
primprejur, ducând în rætæcire
inimile poporului, ademenindu-i øi fæcându-i sæ facæ ticæloøii
mari în ﬂaræ.
4 Øi astfel a trecut cel de-al
nouæzeci øi øaselea an; øi, de
asemenea, cel de-al nouæzeci øi
øaptelea an; øi, de asemenea,
cel de-al nouæzeci øi optulea an;
øi, de asemenea, cel de-al nouæzeci øi nouælea an;
5 Øi, de asemenea, o sutæ de
ani trecuseræ de la zilele lui
a
Mosia, care era rege peste poporul nefiﬂilor.
6 Øi øase sute nouæ ani trecuseræ de când Lehi plecase din
Ierusalim.
7 Øi nouæ ani trecuseræ din momentul când a fost dat semnul,
despre care au vorbit profeﬂii
cum cæ Hristos va veni în lume.
8 Acum, nefiﬂii au început sæ-øi
mæsoare timpul de la aceastæ
perioadæ când a fost dat semnul
sau de la venirea lui Hristos; de
aceea, nouæ ani trecuseræ.
9 Iar Nefi, care era tatæl lui
Nefi, care avea ræspunderea
cronicilor, a nu s-a întors în ﬂara
lui Zarahemla øi nu a putut sæ
fie gæsit nicæieri în toatæ ﬂara.
10 Øi s-a întâmplat cæ poporul
încæ mai era în ticæloøie, în ciuda
multelor predici øi profeﬂii care
fuseseræ trimise printre el; iar
astfel a trecut øi cel de-al zecelea
an; iar cel de-al unsprezecelea
an, de asemenea, a trecut în
nedreptate.
11 Øi s-a întâmplat cæ în cel
3 a D&L 10:27.
5 a Mosia 29:46–47.
9 a 3 Ne. 1:2–3.

de-al treisprezecelea an au început sæ fie ræzboaie øi conflicte
prin toatæ ﬂara; cæci tâlharii
lui Gadianton deveniseræ atât
de numeroøi øi uciseseræ atât
de mulﬂi øi devastaseræ atât de
multe oraøe øi ræspândiseræ
atât de multæ moarte øi mæcel
prin toatæ ﬂara, încât devenise
potrivit ca tot poporul, atât nefiﬂii, cât øi lamaniﬂii, sæ punæ
mâna pe arme împotriva lor.
12 De aceea, toﬂi lamaniﬂii
care se convertiseræ în Domnul
s-au unit cu fraﬂii lor, nefiﬂii, øi
au fost forﬂaﬂi pentru siguranﬂa
vieﬂilor lor øi ale femeilor øi
copiilor lor sæ punæ mâna pe
arme împotriva acelor tâlhari ai
lui Gadianton, da, øi, de asemenea, sæ-øi menﬂinæ drepturile
lor øi privilegiile Bisericii lor,
øi ale credinﬂei lor, precum øi
a
libertatea øi b independenﬂa lor.
13 Øi s-a întâmplat cæ înainte
ca acest al treisprezecelea an sæ
treacæ, nefiﬂii au fost ameninﬂaﬂi
cu distrugere totalæ din cauza
acestui ræzboi care a devenit
nespus de grav.
14 Øi s-a întâmplat cæ acei
lamaniﬂi, care se uniseræ cu
nefiﬂii, erau numæraﬂi printre
nefiﬂi;
15 Iar a blestemul lor a fost
ridicat de pe ei, iar pielea lor a
devenit b albæ, la fel ca aceea a
nefiﬂilor;
16 Iar tinerii lor bærbaﬂi øi fiicele lor au devenit nespus de
frumoøi; øi ei au fost numæraﬂi
printre nefiﬂi øi au fost numiﬂi

12a gs Liber, libertate.
b gs Liber, libertate.
15a Alma 17:15; 23:18.

b 2 Ne. 5:21; 30:6;
Iacov 3:8.
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nefiﬂi. Øi astfel s-a încheiat cel
de-al treisprezecelea an.
17 Øi s-a întâmplat cæ la începutul celui de-al paisprezecelea an, ræzboiul dintre tâlhari øi
poporul lui Nefi a continuat øi
a devenit nespus de dureros;
cu toate acestea, poporul lui
Nefi a câøtigat unele avantaje
asupra tâlharilor, într-atât, încât ei i-au alungat pe aceøtia înapoi afaræ din ﬂinuturile lor, în
munﬂi øi în locurile lor secrete.
18 Øi astfel s-a încheiat cel
de-al paisprezecelea an. Iar în
cel de-al cincisprezecelea an, ei
iaræøi s-au dus împotriva poporului lui Nefi; øi din cauza
ticæloøiei poporului lui Nefi øi a
numeroaselor lor conflicte øi
certuri, tâlharii lui Gadianton au
câøtigat multe avantaje asupra
lor.
19 Øi astfel s-a încheiat cel de-al
cincisprezecelea an; øi astfel au
fost oamenii într-o stare de mare
suferinﬂæ; iar a sabia distrugerii
atârna deasupra lor într-atât,
încât ei erau cât pe ce sæ fie doborâﬂi de aceasta; øi aceasta din
cauza nedreptæﬂii lor.
CAPITOLUL 3
Ghidiani, conducætorul gadiantonilor, cere ca Laconeus øi nefiﬂii sæ
se predea atât pe ei, cât øi pæmânturile lor — Laconeus îl numeøte
pe Ghidghidoni cæpitan-øef al oøtirilor — Nefiﬂii se adunæ în Zarahemla øi în Abundenﬂa ca sæ se
apere. Circa 16–18 d.H.
19a Alma 60:29.

Øi acum s-a întâmplat cæ în cel
de-al øaisprezecelea an de la
venirea lui Hristos, Laconeus,
guvernatorul ﬂærii, a primit o
epistolæ de la conducætorul øi
guvernatorul acestei bande de
tâlhari. Øi acestea au fost cuvintele care erau scrise, zicând:
2 Laconeus, guvernator-øef øi
nobil al ﬂærii, iatæ, eu scriu
aceastæ epistolæ cætre tine øi îﬂi
aduc ﬂie laude nespuse datoritæ
tæriei tale, precum øi a tæriei
poporului tæu, în pæstrarea
ceea ce credeﬂi voi cæ este dreptul øi libertatea voastræ; da,
voi sunteﬂi neclintiﬂi, ca øi
cum aﬂi fi sprijiniﬂi de mâna
unui Dumnezeu în apærarea
libertæﬂii voastre øi a avuﬂiei
voastre øi a ﬂærii voastre ori a
ceea ce voi numiﬂi astfel.
3 Øi mie îmi este milæ de voi,
prea nobile Laconeus, pentru
cæ voi sunteﬂi atât de nesæbuiﬂi
øi de încuiaﬂi încât sæ credeﬂi cæ
aﬂi putea sta împotriva multor
oameni atât de viteji care sunt
sub comanda mea, care chiar în
acest moment stau înarmaﬂi øi
aøteaptæ cu mare neræbdare cuvântul — Duceﬂi-væ jos la nefiﬂi
øi distrugeﬂi-i.
4 Iar eu, cunoscându-le spiritul
de neînvins, pentru cæ eu i-am
încercat pe ei pe câmpul de bætaie, øi cunoscându-le ura veønicæ
împotriva voastræ din cauza
multor nedreptæﬂi pe care le-aﬂi
fæcut împotriva lor, stiu cæ dacæ
ei s-ar næpusti asupra voastræ
v-ar distruge în întregime.
5 De aceea, am scris eu aceastæ

3 Nefi 3:6–13
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epistolæ, pecetluind-o cu propria-mi mânæ, fiind simﬂitor
pentru bunæstarea voastræ datoritæ neclintirii voastre în ceea
ce voi credeﬂi cæ este drept øi a
spiritului vostru nobil pe câmpul de bætaie.
6 De aceea, îﬂi scriu ﬂie dorind
ca voi mai degrabæ sæ cedaﬂi
poporului acestuia al meu oraøele voastre, pæmânturile voastre øi posesiunile voastre, decât
ca ei sæ væ loveascæ pe voi cu
sabia øi ca o distrugere sæ vinæ
asupra voastræ.
7 Sau, cu alte cuvinte, supuneﬂi-væ nouæ øi uniﬂi-væ cu noi
øi aflaﬂi despre lucrærile noastre
a
tainice øi deveniﬂi fraﬂii noøtri
pentru ca sæ puteﬂi sæ ajungeﬂi
la fel ca noi — nu sclavii noøtri,
ci fraﬂii øi partenerii noøtri în
toate avuﬂiile noastre.
8 Øi iatæ, îﬂi a jur ﬂie, dacæ voi
veﬂi face aceasta, cu juræmânt,
atunci voi nu veﬂi fi distruøi;
dar dacæ voi nu veﬂi face aceasta, îﬂi jur ﬂie cu juræmânt cæ în
luna urmætoare eu voi da poruncæ pentru ca oøtirile mele sæ
nævæleascæ asupra voastræ, iar
ele nu îøi vor opri mâna øi nu væ
vor cruﬂa, ci væ vor ucide øi vor
læsa sabia lor sæ cadæ asupra
voastræ chiar pânæ când veﬂi fi
nimiciﬂi cu totul.
9 Øi iatæ, eu sunt Ghidiani; øi
eu sunt guvernatorul acestei
societæﬂi a secrete a lui Gadianton; care societate øi lucrærile
ei, eu øtiu cæ sunt b bune; øi
3 7a Hel. 6:22–26.
8 a Eter 8:13–14.
9 a gs Combinaﬂii
secrete.

acestea sunt c vechi øi ne-au fost
transmise nouæ.
10 Øi eu scriu aceastæ epistolæ
cætre tine, Laconeus; øi nædæjduiesc cæ tu vei ceda pæmânturile voastre øi avuﬂiile voastre
færæ værsare de sânge pentru ca
acest popor al meu sæ poatæ
sæ-øi recapete drepturile øi guvernul, ei, cei care s-au despærﬂit de voi din cauza ticæloøiei
voastre, pe care i-aﬂi împiedicat
sæ-øi exercite dreptul de guvernare; øi dacæ voi nu faceﬂi
aceasta, atunci eu voi ræzbuna
nedreptæﬂile care i-au fost fæcute. Eu sunt Ghidiani.
11 Øi acum s-a întâmplat cæ
atunci când Laconeus a primit
aceastæ epistolæ, a fost înmærmurit din cauza îndræznelii lui
Ghidiani de a cere posesiunile
ﬂærii nefiﬂilor, precum øi de ameninﬂærile lui împotriva poporului ca sæ ræzbune ræul acelora
împotriva cærora nu se fæptuise
nici un ræu, în afaræ decât cæ ei
înøiøi a gresiseræ prin dezertarea
la acei ticæloøi øi odioøi tâlhari.
12 Acum iatæ, acest Laconeus,
guvernatorul, era un om drept
øi nu s-a înfricoøat de cererile
øi ameninﬂærile unui a tâlhar; de
aceea, el nu a ascultat de epistola lui Ghidiani, guvernatorul
tâlharilor, ci a fæcut ca poporul
lui sæ-L implore pe Domnul,
cerând putere pentru timpul
când tâlharii vor nævæli asupra
lor.
13 Da, el a trimis o veste printre

b Alma 30:53.
c Hel. 6:26–30;
Moise 5:29, 49–52.
11a Hel. 14:30.

12a Alma 54:5–11;
3 Ne. 4:7–10.
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toﬂi oamenii, ca ei sæ-øi adune
laolaltæ femeile øi copiii lor, turmele øi cirezile lor øi toate avuﬂiile lor în afara pæmânturilor
lor, într-un singur loc comun.
14 Øi el a fæcut ca fortificaﬂii sæ
fie zidite de jur-împrejurul lor
øi tæria acestora trebuia sæ fie
foarte mare. Øi el a fæcut ca oøtirile, atât cele ale nefiﬂilor, cât øi
cele ale lamaniﬂilor sau ale tuturor acelora care erau numæraﬂi
printre nefiﬂi, sæ fie aøezate ca
gærzi de jur-împrejur ca sæ-i
apere øi sæ-i pæzeascæ pe ei de
tâlhari zi øi noapte.
15 Da, el le-a spus: Aøa cum
Domnul træieøte, dacæ voi nu
væ pocæiﬂi de toate nedreptæﬂile
voastre øi nu-L imploraﬂi pe
Domnul, voi nu puteﬂi în nici
un caz sæ fiﬂi salvaﬂi din mâinile
acelor tâlhari ai lui Gadianton.
16 Iar cuvintele øi profeﬂiile
lui Laconeus au fost atât de
mari øi minunate încât ele au
fæcut ca frica sæ vinæ asupra întregului popor; øi oamenii au
fæcut toate eforturile ca sæ se
poarte aøa cum ceruseræ cuvintele lui Laconeus.
17 Øi s-a întâmplat cæ Laconeus
a numit cæpitani-øefi peste toate
oøtirile nefiﬂilor ca sæ-i conducæ
la timpul potrivit, dacæ tâlharii
ar nævæli din pustiu asupra lor.
18 Acum, cel mai mare øef
printre toﬂi cæpitanii-øefi øi marele conducætor al tuturor oøtirilor nefiﬂilor a fost desemnat, iar
numele lui era a Ghidghidoni.
19 Acum, era un obicei printre
nefiﬂi ca sæ numeascæ drept
18a 3 Ne. 6:6.
19a gs Profeﬂie,

cæpitan-øef (în afaræ de perioada
ticæloøiei lor) pe unul care avea
spiritul revelaﬂiei øi al a profeﬂiei;
de aceea acest Ghidghidoni era
un mare profet printre ei øi, de
asemenea, el era judecætor-øef.
20 Acum, poporul a spus cætre
Ghidghidoni: Roagæ-te la Domnul øi lasæ-ne pe noi sæ ne ducem
sus în munﬂi øi în pustiu, pentru
ca sæ putem sæ nævælim peste
tâlhari øi sæ-i distrugem pe ei în
propriile lor teritorii.
21 Dar Ghidghidoni le-a spus:
Domnul nu a permite aceasta;
cæci dacæ noi am merge împotriva lor, atunci Domnul ne-ar
b
da pe noi pe mâna lor; de aceea, ne vom pregæti în mijlocul
teritoriilor noastre øi ne vom
aduna laolaltæ toate oøtirile; øi
nu ne vom duce împotriva lor,
ci vom aøtepta pânæ când ei vor
veni împotriva noastræ; de aceea, aøa cum Domnul træieøte,
dacæ noi facem aceasta, atunci
El îi va da pe ei pe mâna noastræ.
22 Øi s-a întâmplat cæ în cel
de-al øaptesprezecilea an, cætre
sfârøitul anului, vestea lui Laconeus ajunsese pe tot întinsul
ﬂærii; iar ei øi-au luat caii lor, øi
cæruﬂele lor, øi vacile lor øi toate
turmele, øi cirezile lor, øi grânele lor, øi toate avuﬂiile lor øi s-au
dus cu miile øi cu zecile de mii
pânæ când au ajuns la locul care
fusese desemnat ca sæ se adune
cu toﬂii laolaltæ pentru ca sæ se
apere împotriva duømanilor
lor.
23 Iar pæmântul care a fost desemnat era ﬂara lui Zarahemla,

(a) profeﬂi.
21a Alma 48:14.

b 1 Sam. 14:12.

3 Nefi 3:24–4:4
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precum øi ﬂinutul care era între
ﬂara lui Zarahemla øi ﬂara Abundenﬂa, da, pânæ la graniﬂa care
era între ﬂara Abundenﬂa øi ﬂara
Pustiu.
24 Øi au fost multe mii de oameni care erau numiﬂi nefiﬂi,
care s-au adunat laolaltæ în acest
ﬂinut. Acum, Laconeus a fæcut ca
ei sæ se adune laolaltæ în ﬂinutul
de la miazæzi din cauza marelui
blestem care era asupra ﬂinutului de la a miazænoapte.
25 Øi ei s-au întærit împotriva
duømanilor lor; øi ei au locuit
într-un singur ﬂinut, într-un
singur grup; øi s-au temut de
cuvintele care fuseseræ spuse
de cætre Laconeus într-atât, încât s-au pocæit de toate pæcatele
lor; øi øi-au înælﬂat rugæciunile
lor cætre Domnul Dumnezeul
lor pentru ca El sæ-i a salveze
atunci când duømanii ar veni
asupra lor ca sæ se batæ.
26 Øi au fost nespus de mâhniﬂi din cauza duømanilor lor.
Iar Ghidghidoni a fæcut ca ei
sæ-øi facæ a arme de ræzboi de tot
felul øi sæ fie puternici cu armuri, øi cu scuturi, øi cu apærætori, dupæ cum îi instruise el.
CAPITOLUL 4
Oøtirile nefiﬂilor îi înving pe tâlharii lui Gadianton—Ghidiani este
ucis, iar urmaøul lui, Zemnariha,
este spânzurat—Nefiﬂii Îl preamæresc pe Domnul pentru victoriile
lor. Circa 19–22 d.H.
Øi s-a întâmplat cæ spre sfârøi24a Alma 22:31.
25a gs (a) se Încrede.

tul celui de-al optsprezecelea
an, oøtirile acelea ale tâlharilor
s-au pregætit de bætælie øi au
început sæ coboare øi sæ nævæleascæ de pe dealuri øi din
munﬂi øi pustiuri øi din fortificaﬂiile øi ascunziøurile lor øi
au început sæ punæ stæpânire
pe pæmânturi, atât acelea care
erau în ﬂinutul de la miazæzi,
cât øi acelea din ﬂinutul de la
miazænoapte øi au început sæ
punæ stæpânire pe toate pæmânturile care fuseseræ a pæræsite de cætre nefiﬂi øi pe oraøele
care fuseseræ læsate în pæræsire.
2 Dar iatæ, nu erau nici un fel
de animale sau pæsæri sælbatice
pe acele pæmânturi care fuseseræ
pæræsite de cætre nefiﬂi; øi nu
erau nici un fel de pæsæri pentru
tâlhari, în afaræ de cele din
pustiu.
3 Øi tâlharii nu au putut
sæ supravieﬂuiascæ decât în
pustiu, din cauza lipsei de
mâncare; cæci nefiﬂii læsaseræ
pæmânturile lor deøarte øi îøi
adunaseræ turmele lor øi cirezile
lor øi toate avuﬂiile lor, øi toate
erau într-un singur loc.
4 De aceea, nu a fost nici
o øansæ pentru tâlhari ca sæ
jefuiascæ øi sæ capete bucate
decât dacæ ar fi venit în bætælie
deschisæ împotriva nefiﬂilor; øi
nefiﬂii erau într-un singur grup
øi erau foarte numeroøi øi
aveau provizii puse deoparte
pentru ei, øi cai, øi vaci, øi turme de tot felul, pentru ca ei sæ
supravieﬂuiascæ timp de øapte
ani, în care timp au nædæj-

26a 2 Ne. 5:14.
4 1a 3 Ne. 3:13–14, 22.
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duiau sæ-i distrugæ pe tâlharii de
pe suprafaﬂa ﬂærii; øi astfel a trecut cel de-al optsprezecelea an.
5 Øi s-a întâmplat cæ în cel
de-al nouæsprezecelea an, Ghidiani a væzut cæ era potrivit ca
sæ se ducæ øi sæ lupte împotriva
nefiﬂilor, cæci nu era nici o posibilitate pentru ca ei sæ supravieﬂuiascæ decât dacæ ar jefui øi
fura øi ar ucide.
6 Øi ei nu îndræzneau sæ se
împræøtie pe faﬂa ﬂærii, într-atât,
încât sæ poatæ cultiva grâu,
de teamæ ca nefiﬂii sæ nu vinæ
peste ei øi sæ-i ucidæ; de aceea,
Ghidiani a dat poruncæ oøtirilor sale ca în anul acesta ele sæ
se ducæ øi sæ lupte împotriva
nefiﬂilor.
7 Øi s-a întâmplat cæ au venit
sæ se batæ; øi aceasta s-a întâmplat în cea de-a øasea lunæ; øi
iatæ, mare øi îngrozitoare a fost
ziua când ei au venit ca sæ lupte;
øi erau încinøi dupæ obiceiul
tâlharilor; øi aveau piei de miel
în jurul øalelor lor; øi erau vopsiﬂi cu sânge, iar capetele lor
erau rase; øi ei aveau coifuri pe
cap; øi mæreaﬂæ øi îngrozitoare
era înfæﬂiøarea oøtirilor lui Ghidiani, din cauza armurii lor øi
pentru cæ ei erau vopsiﬂi cu
sânge.
8 Øi s-a întâmplat cæ oøtirile
nefiﬂilor, atunci când au væzut
înfæﬂiøarea oøtirilor lui Ghidiani,
au cæzut cu toﬂii la pæmânt øi
øi-au înælﬂat strigætele lor cætre
Domnul, Dumnezeul lor pentru
ca El sæ-i salveze pe ei din mâinile duømanilor lor.
10a gs Teamæ.

9 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când oøtirile lui Ghidiani au
væzut aceasta, au început sæ
strige cu un glas puternic, datoritæ bucuriei lor, cæci ei au
crezut cæ nefiﬂii cæzuseræ de fricæ, din cauza terorii oøtirilor lor.
10 Dar ei au fost dezamægiﬂi de
aceasta, cæci nefiﬂii nu se temeau
de ei; ci se a temeau de Dumnezeul lor øi L-au strigat pe El sæ-i
apere; de aceea, atunci când
oøtirile lui Ghidiani au nævælit
peste ei, erau pregætiﬂi sæ-i întâlneascæ; da, în puterea Domnului i-au primit pe ei.
11 Øi bætælia a început în cea
de-a øasea lunæ; øi mare øi îngrozitoare a fost acea bætælie; da,
mare øi îngrozitor a fost mæcelul
acela, într-atât, încât un asemenea mæcel mare nu se mai conoscuse printre poporul lui Lehi
de când plecase el din Ierusalim.
12 Øi în ciuda a ameninﬂærilor øi
a juræmintelor pe care Ghidiani
le fæcuse, iatæ, nefiﬂii i-au învins
într-atât, încât ei s-au retras din
faﬂa lor.
13 Øi s-a întâmplat cæ a Ghidghidoni a poruncit ca oøtirile sale
sæ-i urmæreascæ pânæ departe la
marginile pustiului øi sæ nu cruﬂe pe nici unul dintre ei care ar
cædea în mâinile lor pe drum; øi
astfel i-au urmærit ei øi i-au ucis
pânæ la marginile pustiului,
chiar pânæ când ei au împlinit
poruncile lui Ghidghidoni.
14 Øi s-a întâmplat cæ Ghidiani,
care se ridicase øi luptase cu
vitejie, a fost urmærit în timp ce
fugea; øi fiind obosit din cauza

12a 3 Ne. 3:1–10.

13a 3 Ne. 3:18.

3 Nefi 4:15–26
luptelor îndelungate, el a fost
prins øi ucis. Øi astfel a fost sfârøitul lui Ghidiani, tâlharul.
15 Øi s-a întâmplat cæ oøtirile
nefiﬂilor s-au întors iaræøi la
locul lor de siguranﬂæ. Øi s-a
întâmplat cæ acest al nouæsprezecelea an a trecut, iar tâlharii
nu au mai venit înapoi ca sæ se
batæ; øi nu au venit nici în cel
de-al douæzecilea an.
16 Iar în cel de-al douæzeci øi
unulea an, ei nu au venit ca sæ
se batæ, ci au venit din toate
pærﬂile ca sæ înconjoare de
jur-împrejur poporul lui Nefi;
cæci au crezut cæ dacæ ar alunga
poporul nefiﬂilor de pe pæmânturile lor øi i-ar înconjura din
toate pærﬂile øi dacæ i-ar separa
pe ei de toate privilegiile lor dinafaræ, atunci i-ar forﬂa pe ei sæ
se predea, aøa cum erau dorinﬂele lor.
17 Acum, ei numiseræ un alt
conducætor, al cærui nume era
Zemnariha; de aceea, Zemnariha a fost acela care a fæcut ca
asediul sæ aibæ loc.
18 Dar iatæ, acesta era un
avantaj pentru nefiﬂi; cæci nu
era cu putinﬂæ pentru tâlhari sæ
organizeze un asediu destul de
îndelungat care sæ aibæ vreun
efect asupra nefiﬂilor, din cauza
multelor provizii pe care aceøtia
le puseseræ deoparte.
19 Øi din cauza lipsei de provizii printre tâlhari, cæci iatæ, ei nu
aveau nimic decât carne pentru
supravieﬂuirea lor, carne pe care
ei au obﬂinut-o din pustiu;
20 Øi s-a întâmplat cæ pæsærile
20a 1 Ne. 18:25.
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sælbatice deveniseræ rare în
pustiu într-atât, încât tâlharii
erau cât pe ce sæ piaræ de foame.
21 Iar nefiﬂii mærøæluiau tot
timpul, atât ziua, cât øi noaptea,
atacând oøtirile lor øi distrugându-i pe ei cu miile øi cu zecile
de mii.
22 Øi astfel devenise dorinﬂa
poporului lui Zemnariha ca sæ
se retragæ de la planurile lor,
din cauza marii distrugeri care
venise peste ei, atât noaptea,
cât øi ziua.
23 Øi s-a întâmplat cæ Zemnariha i-a dat poruncæ poporului sæu ca sæ se retragæ de la
asediu øi sæ se ducæ pânæ în
pærﬂile cele mai îndepærtate ale
ﬂinutului de la miazænoapte.
24 Øi acum, Ghidghidoni, cunoscând planurile lor øi cunoscând slæbiciunile lor din cauza
lipsei de mâncare, precum øi
marele mæcel care fusese înfæptuit printre ei, de aceea, a trimis
oøtirile sale în timpul nopﬂii øi
i-a alungat din drumul lor de
retragere øi øi-a pus oøtirile în
drumul retragerii lor.
25 Øi au fæcut aceasta în timpul nopﬂii øi au mærøæluit în
spatele tâlharilor, aøa încât în
dimineaﬂa urmætoare, când tâlharii au pornit la drum, ei s-au
întâlnit cu oøtirile nefiﬂilor, atât
în faﬂa, cât øi în spatele lor.
26 Iar tâlharii care erau la
miazæzi au fost, de asemenea,
alungaﬂi în locurile lor de retragere. Øi toate aceste lucruri au
fost fæcute la porunca lui Ghidghidoni.
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27 Øi au fost acolo multe mii
care s-au predat ca prizonieri la
nefiﬂi, iar cei ræmaøi dintre ei au
fost uciøi.
28 Iar conducætorul lor, Zemnariha, a fost prins øi spânzurat
de un copac, da, chiar de vârful
unui copac, pânæ când a murit.
Øi dupæ ce ei l-au spânzurat pe
el, iar el era mort, atunci au doborât copacul la pæmânt øi au
strigat cu glas puternic, zicând:
29 Fie ca Domnul sæ pæstreze
poporul Sæu în dreptate øi în
sfinﬂenia inimii, pentru ca ei sæ
poatæ sæ facæ aøa ca toﬂi cei care
cautæ sæ-i ucidæ pe ei din cauza
puterii øi a combinaﬂiilor secrete
sæ fie doborâﬂi la pæmânt, tot
aøa cum acest om a fost doborât
la pæmânt.
30 Øi ei s-au veselit øi au strigat
iaræøi cu un singur glas, zicând:
Fie ca a Dumnezeul lui Avraam
øi Dumnezeul lui Isaac øi Dumnezeul lui Iacov sæ protejeze
acest popor în dreptate atât timp
cât ei vor b chema numele Dumnezeului lor pentru protecﬂie.
31 Øi s-a întâmplat cæ ei au
izbucnit toﬂi ca unul singur,
cântând øi a læudând pe Dumnezeul lor pentru lucrul cel mare
pe care El îl fæcuse pentru ei,
apærându-i pe ei de la cæderea
în mâinile duømanilor lor.
32 Da, au strigat ei: a Osana
pentru Dumnezeu Cel Prea Înalt.
Øi au strigat ei: Binecuvântat fie
numele Domnului Dumnezeului cel bAtotputernic, al Dumnezeului Celui Prea Înalt.
30a Alma 29:11.
b Eter 4:15.
31a Alma 26:8.

33 Øi inimile lor erau pline de
bucurie pânæ la lacrimi datoritæ
marii bunætæﬂi a lui Dumnezeu
în eliberarea lor din mâinile
duømanilor; øi ei øtiau cæ aceasta
s-a întâmplat datoritæ pocæinﬂei
lor øi a umilinﬂei lor, de aceea
au fost ei eliberaﬂi de la distrugerea veønicæ.
CAPITOLUL 5
Nefiﬂii se pocæiesc øi abandoneazæ
pæcatele lor—Mormon scrie istoria
poporului sæu øi le propovæduieøte
cuvântul veønic — Israel va fi
adunat la un loc dupæ împræøtierea
lui. Circa 22–26 d.H.
Øi acum, iatæ, nu era nici un
suflet viu printre toﬂi oamenii
nefiﬂilor care sæ se fi îndoit cât
de puﬂin de cuvintele tuturor
profeﬂilor sfinﬂi care au vorbit;
pentru cæ ei øtiau cæ toate vor
trebui sæ fie împlinite.
2 Øi ei øtiau cæ era necesar ca
Hristos sæ fi venit, din cauza
multelor semne care fuseseræ
date în acord cu vorbele profeﬂilor; øi din cauza lucrurilor
care se întâmplaseræ deja, ei
øtiau cæ toate lucrurile trebuie
sæ se întâmple în acord cu ceea
ce fusese spus.
3 De aceea ei au renunﬂat toate
pæcatele lor øi la lucrurile lor
abominabile øi la curviile lor øi
L-au slujit pe Dumnezeu cu tot
devotamentul, zi øi noapte.
4 Øi acum s-a întâmplat cæ
atunci când ei i-au luat prizo-

gs Recunoscætor,
recunoøtinﬂæ.
32a gs Osana.

b 1 Ne. 1:14.
gs Dumnezeu,
divinitate.

3 Nefi 5:5–17
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nieri pe toﬂi hoﬂii, cæci nici unul
n-a scæpat dintre cei care nu fuseseræ omorâﬂi, ei i-au aruncat
pe prizonieri la închisoare øi au
pus sæ le fie predicat cuvântul
lui Dumnezeu; øi toﬂi ei care
s-au pocæit de pæcatele lor øi
au fæcut legæmânt cæ nu vor
mai face crime au fost puøi în
a
libertate.
5 Dar cei care nu au fæcut nici
un legæmânt øi care încæ au
ﬂinut secret în inima lor crimele
fæcute, da, aceia care au fost
gæsiﬂi murmurând ameninﬂæri
împotriva fraﬂilor lor, au fost
condamnaﬂi øi pedepsiﬂi în
acord cu legea.
6 Øi astfel au pus ei capæt tuturor acelor pæcætoase øi secrete
øi ticæloase combinaﬂii în care
era atâta ticæloøie øi se fæceau
atâtea crime.
7 Øi aøa a trecut øi cel de-al
a
douæzeci øi doilea an, la fel øi
al douæzeci øi treilea, al douæzeci øi patrulea øi al douæzeci øi
cincilea; øi aøa au trecut douæzeci øi cinci de ani.
8 Øi s-au întâmplat multe lucruri care, în ochii unora, ar fi
fost mari øi minunate; cu toate
acestea ele nu pot fi scrise toate
în aceastæ carte; da, cæci aceastæ
carte nu poate conﬂine nici mæcar a a suta parte din ce s-a petrecut cu toﬂi aceøti oameni în
decursul a douæzeci øi cinci de
ani;
9 Dar iatæ cæ sunt a cronici care
conﬂin toate faptele acestor oameni; øi o relatare prescurtatæ
5 4a gs Liber, libertate.
7 a 3 Ne. 2:8.
8 a 3 Ne. 26:6–12.

øi adeværatæ a acestora a fost
fæcutæ de Nefi.
10 De aceea, eu am fæcut cronica mea despre aceste lucruri
dupæ cronica lui Nefi, care era
gravatæ pe plæcile care au fost
numite plæcile lui Nefi.
11 Øi iatæ, fac cronica pe plæcile
pe care le-am modelat cu mâinile mele proprii.
12 Øi iatæ, mæ numesc a Mormon,
fiind numit aøa dupæ b ﬂara Mormon, ﬂara în care Alma a întemeiat Biserica printre oameni, da,
prima Bisericæ a fost întemeiatæ
între ei dupæ ce au pæcætuit.
13 Iatæ, eu sunt un ucenic al
lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Am fost chemat de cætre
El sæ duc printre oameni cuvântul Lui, ca sæ afle despre
viaﬂa veønicæ.
14 Øi a devenit necesar ca în
acord cu voinﬂa lui Dumnezeu,
pentru ca rugæciunile celor care
s-au dus de atunci, care au fost
cei sfinﬂi, sæ fie împlinite în
acord cu credinﬂa lor, eu sæ fac
o a cronicæ a acestor lucruri care
s-au întâmplat —
15 Da, o cronicæ scurtæ a tot
ceea ce s-a întâmplat din momentul când Lehi a pæræsit
Ierusalimul, chiar pânæ în zilele
noastre.
16 De aceea, eu fac cronica
mea din relatærile ce mi s-au
transmis de la cei dinaintea mea,
pânæ la începutul zilelor mele;
17 Øi, de asemenea, fac o a cronicæ a lucrurilor pe care le-am
væzut cu ochii mei.

9 a Hel. 3:13–15.
14a Enos 1:13–18;
12a Morm. 1:1–5.
D&L 3:19–20.
b Mosia 18:4; Alma 5:3. 17a Morm. 1:1.

503

3 Nefi 5:18–6:2

18 Øi øtiu, cronica pe care o fac
este o cronicæ dreaptæ øi adeværatæ; dar totuøi mai sunt multe
lucruri pe care, din cauza limbii
noastre, nu le putem a scrie.
19 Iar acum pun sfârøit povestirii care este despre mine øi
încep sæ relatez despre lucrurile
care s-au petrecut înaintea mea.
20 Eu sunt Mormon, un urmaø
direct al lui Lehi. Am motiv
sæ binecuvântez pe Dumnezeul
meu øi pe Salvatorul meu, Isus
Hristos, pentru cæ i-a scos pe
stræmoøii noøtri afaræ din Ierusalim (øi a nimeni n-a øtiut aceasta
în afaræ de El øi cei pe care i-a
scos din acea ﬂaræ) øi pentru faptul cæ ne-a dat mie øi poporului
meu o mare cunoaøtere pentru
salvarea sufletelor noastre.
21 Cu siguranﬂæ cæ El a binecuvântat a casa lui b Iacov øi a fost
c
milostiv cu seminﬂia lui Iosif.
22 Øi a atât timp cât copiii lui
Lehi au ﬂinut poruncile Lui, El
i-a binecuvântat øi au prosperat
în acord cu cuvântul Lui.
23 Da, øi în mod sigur El va
dezvælui celui a ræmas din seminﬂia lui Iosif b cunoøtinﬂele despre Domnul Dumnezeul lor.
24 Øi aøa de sigur cum Domnul
træieøte, El va a aduna din cele
patru colﬂuri ale lumii pe toﬂi
urmaøii seminﬂiei lui Iacov, care
sunt împræøtiaﬂi printre stræini
pe toatæ faﬂa pæmântului.
25 Øi aøa cum El a fæcut un
legæmânt cu toatæ casa lui Iacov,
18a
20a
21a
b
c

Eter 12:25.
1 Ne. 4:36.
gs Israel.
Gen. 32:28.
Deut. 33:13–17.

22a
23a
b
24a

tot aøa legæmântul fæcut cu casa
lui Iacov va fi împlinit la timpul
ales de El, pentru a restaurarea
întregii case a lui Iacov pentru
cunoaøterea legæmântului pe
care El l-a fæcut cu ei.
26 Iar atunci ei Îl vor a cunoaøte
pe Mântuitorul lor, care este
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu; iar atunci ei vor fi adunaﬂi
împreunæ din cele patru colﬂuri
ale lumii pe pæmântul lor, de
unde au fost ei împræøtiaﬂi; da,
aøa cum Domnul træieøte, chiar
aøa va fi. Amin.
CAPITOLUL 6
Nefiﬂii prosperæ—Mândria, bogæﬂia
øi diferenﬂele de clasæ cresc—Biserica este sfâøiatæ de neînﬂelegeri —
Satana îi conduce pe oameni la
ræzvrætire deschisæ—Mulﬂi profeﬂi
strigæ pocæinﬂæ øi sunt uciøi —
Ucigaøii lor comploteazæ ca sæ punæ
mâna pe guvern. Circa 26–30 d.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ oamenii nefiﬂilor s-au reîntors cu toﬂii
la pæmânturile lor în cel de-al
douæzeci øi øaselea an, fiecare
bærbat cu familia sa, cu turmele
sale øi cirezile sale, cu caii øi
vacile sale, precum øi cu toate
lucrurile care îi aparﬂineau lui.
2 Øi s-a întâmplat cæ ei nu
mâncaseræ toate proviziile lor;
de aceea, au luat cu ei tot ceea
ce nu mâncaseræ, din toate grânele lor de tot felul øi aurul lor

2 Ne. 1:20.
Alma 46:24.
2 Ne. 3:12.
gs Israel—Adunarea
lui Israel.

25a 3 Ne. 16:5.
26a 2 Ne. 30:5–8;
3 Ne. 20:29–34.

3 Nefi 6:3–15
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øi argintul lor øi toate lucrurile
lor preﬂioase øi s-au întors la
pæmânturile lor øi la avuﬂiile
lor, atât la nord, cât øi la sud,
atât la miazænoapte, cât øi la
miazæzi.
3 Øi au dat acelor tâlhari,
care intraseræ într-un legæmânt
ca sæ pæstreze pace în ﬂaræ,
care doreau sæ ræmânæ lamaniﬂi, pæmânt, în acord cu numærul lor pentru ca ei sæ poatæ
avea, prin munca lor, tot ce le
trebuia ca sæ supravieﬂuiascæ;
øi astfel ei au stabilit pacea în
toatæ ﬂara.
4 Øi au început iaræøi sæ prospere øi sæ creascæ; iar cel de-al
douæzeci øi øaselea øi cel de al
douæzeci øi øaptelea an au trecut; øi era mare ordine în ﬂaræ;
øi ei øi-au fæcut legile în acord
cu dreptatea øi justiﬂia.
5 Øi acum, nu era nimic în ﬂaræ
care sæ împiedice poporul de la
prosperitate continuæ decât dacæ
ar cædea în pæcat.
6 Øi acum, cei care stabiliseræ
aceastæ mare pace în ﬂaræ erau
Ghidghidoni øi judecætorul Laconeus, precum øi aceia care
fuseseræ numiﬂi conducætori.
7 Øi s-a întâmplat cæ multe
oraøe au fost construite din nou;
øi multe oraøe vechi au fost
reconstruite.
8 Øi multe drumuri largi au
fost aøternute; øi multe drumuri
au fost fæcute, care duceau de la
un oraø la altul øi de la un ﬂinut
la altul øi de la un loc la altul.
9 Øi astfel a trecut cel de-al
6 10a gs Mândrie.
12a 1 Tim. 6:17–19;
Hel. 4:12.

douæzeci øi optulea an, iar poporul a avut pace continuæ.
10 Dar s-a întâmplat cæ în cel
de-al douæzeci øi nouælea an au
început sæ fie unele certuri printre popor; iar unii s-au înælﬂat în
a
mândrie øi înfumurare din cauza bogæﬂiilor lor foarte mari; da,
chiar pânæ la mari persecuﬂii.
11 Cæci erau mulﬂi comercianﬂi în ﬂaræ, precum øi mulﬂi
avocaﬂi øi mulﬂi ofiﬂeri.
12 Øi oamenii au început sæ se
deosebeascæ prin rang, dupæ
a
bogæﬂiile lor øi dupæ øansele
lor de a se educa; da, unii erau
ignoranﬂi din cauza særæciei
lor, iar alﬂii primiseræ multæ
educaﬂie datoritæ bogæﬂiilor lor.
13 Unii fuseseræ ridicaﬂi în
mândrie, iar alﬂii erau nespus
de umili; unii plæteau nedreptatea cu nedreptate, în timp ce
alﬂii primeau nedreptatea øi
a
persecuﬂiile øi tot felul de suferinﬂe, dar nu se întorceau ca sæ
se b ræzbune, ci erau umili øi supuøi în faﬂa lui Dumnezeu.
14 Øi astfel a apærut o mare
inegalitate în ﬂaræ, într-atât, încât
Biserica a început sæ se distrugæ;
da, în aøa mæsuræ, încât în cel
de-al treizecilea an Biserica a
fost distrusæ în toatæ ﬂara în
afaræ de câﬂiva lamaniﬂi care au
fost convertiﬂi la credinﬂa cea
dreaptæ; øi ei nu s-au îndepærtat de aceasta, cæci erau fermi øi
neclintiﬂi øi nemiøcaﬂi, dorind
din tot a sufletul sæ ﬂinæ poruncile Domnului.
15 Acum, cauza acestei nedrep-

13a gs (a) Persecuta,
persecuﬂie.
b Mat. 5:39;

4 Ne. 1:34; D&L
98:23–25.
14a gs Sârguinﬂæ.
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tæﬂi era aceasta — Satana avea
mare putere ca sæ agite poporul
sæ facæ tot felul de nedreptæﬂi,
precum øi ca sæ-i înfumureze pe
ei cu mândrie, ademenindu-i sæ
caute putere øi autoritate øi bogæﬂii, precum øi lucrurile deøarte
ale lumii.
16 Øi astfel a condus Satana în
rætæcire inimile poporului ca sæ
facæ tot felul de nedreptæﬂi; de
aceea, ei s-au bucurat de pace
numai timp de câﬂiva ani.
17 Øi astfel, la începutul celui
de-al treizecilea an — când poporul fusese eliberat pentru un
timp îndelungat pentru ca sæ
fie dus de a ispitele diavolului
oriunde acesta dorea sæ-i ducæ
øi sæ facæ orice nedreptæﬂi dorea
el ca aceøtia sæ facæ — øi astfel,
la începutul celui de-al treizecilea an, erau ei într-o stare de
ticæloøie îngrozitoare.
18 Acum, ei nu pæcætuiau ca
niøte a neøtiutori, cæci cunoøteau
voinﬂa lui Dumnezeu în legæturæ
cu ei, cæci fuseseræ instruiﬂi cu
privire la aceasta; de aceea,
s-au b ræzvrætit împotriva lui
Dumnezeu cu bunæ-øtiinﬂæ.
19 Øi acum, aceasta s-a întâmplat în zilele lui Laconeus, fiul
lui Laconeus, cæci Laconeus a
ocupat scaunul tatælui sæu øi
a guvernat în acel an asupra
poporului.
20 Øi au început sæ aparæ oameni a inspiraﬂi din cer care au
fost trimiøi, stând în faﬂa poporului în toatæ ﬂara, predicând
øi depunând mærturie cu curaj
17a gs Ispitæ, (a) ispiti.
18a Mosia 3:11.
b gs Ræzvrætire.

cætre ei despre mântuirea pe
care Domnul o va aduce poporului Sæu sau, cu alte cuvinte, învierea lui Hristos; iar ei au
depus mærturie cu curaj despre
b
moartea øi suferinﬂele Lui.
21 Acum, erau mulﬂi dintre oamenii care erau foarte mânioøi
din cauza acelora care depuseseræ mærturie despre aceste lucruri; øi aceia care erau mânioøi
erau mai ales judecætorii-øefi,
precum øi aceia care a fuseseræ
înalﬂi preoﬂi øi avocaﬂi; da, toﬂi
cei care erau avocaﬂi erau mânioøi pe aceia care depuseseræ
mærturie despre aceste lucruri.
22 Acum, nu era nici un învæﬂætor al legii sau judecætor sau
mare preot care putea sæ aibæ
puterea sæ condamne pe cineva
la moarte, doar dacæ condamnarea lor era iscælitæ de guvernatorul ﬂærii.
23 Acum, erau mulﬂi dintre cei
care depuseseræ mærturie despre
lucrurile în legæturæ cu Hristos,
care depuseseræ mærturie cu
curaj, care au fost luaﬂi øi trimiøi
la moarte în tainæ de cætre judecætori, a cæror omorâre nu a
ajuns la cunoøtinﬂa guvernatorului ﬂærii decât dupæ moartea lor.
24 Acum iatæ, aceasta era împotriva legilor ﬂærii ca orice om
sæ nu fie trimis la moarte decât
dacæ era o împuternicire de la
guvernatorul ﬂærii —
25 De aceea, o plângere s-a
ridicat în ﬂara lui Zarahemla
cætre guvernatorul ﬂærii împotriva acestor judecætori care

20a gs Inspiraﬂie, a
inspira; Profet.
b gs Ispæøire,

(a) ispæøi; Ræstignire.
21a D&L 121:36–37.
gs Apostazie.
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condamnaseræ la moarte pe
profeﬂii Domnului færæ sæ ﬂinæ
seama de lege.
26 Acum s-a întâmplat cæ ei au
fost luaﬂi øi aduøi în faﬂa judecætorului ca sæ fie judecaﬂi pentru crima pe care o fæcuseræ, în
acord cu a legea care fusese datæ
de cætre popor.
27 Acum s-a întâmplat cæ
judecætorii aceia aveau mulﬂi
prieteni øi neamuri; iar ceilalﬂi,
da, aproape toﬂi învæﬂætorii
legii øi marii preoﬂi s-au adunat
laolaltæ øi s-au unit cu neamurile acelor judecætori care trebuia sæ fie judecaﬂi în acord
cu legea.
2 8 Ø i e i a u i n t r a t î n t r-u n
a
legæmânt unul cu altul, da,
chiar acel legæmânt care le fusese dat lor din vechime, care
legæmânt era dat øi administrat de cætre b diavol ca sæ comploteze împotriva a tot ceea ce
era drept.
29 De aceea, ei au complotat
împotriva poporului Domnului
øi au intrat într-un legæmânt ca
sæ-l distrugæ pe el øi sæ-i elibereze pe cei care erau vinovaﬂi
de crime din mâinile justiﬂiei
care trebuia sæ fie administratæ
în acord cu legea.
30 Øi au defæimat legea øi
drepturile ﬂærii lor; øi au fæcut
un legæmânt unul cu altul ca
sæ-l distrugæ pe guvernator
øi sæ instaureze un a rege peste
ﬂaræ pentru ca ﬂara sæ nu mai
fie liberæ, ci sæ fie supusæ
regilor.
26a Mosia 29:25;
Alma 1:14.
28a gs Combinaﬂii

CAPITOLUL 7
Judecætorul-øef este ucis, guvernul
este distrus, iar poporul se împarte
în triburi—Iacov, un antihrist, devine regele unei combinaﬂii secrete
— Nefi predicæ pocæire øi credinﬂæ
în Hristos — Îngeri îi slujesc lui în
fiecare zi, øi el îl scoalæ pe fratele
lui din moarte — Mulﬂi se pocæiesc
øi sunt botezaﬂi. Circa 30–33 d.H.
Acum iatæ, îﬂi voi aræta ﬂie cæ ei
nu au stabilit un rege peste ﬂaræ; dar în acelaøi an, da, în cel
de-al treizecilea an, ei au distrus
scaunul de judecatæ, da, l-au
ucis pe judecætorul-øef al ﬂærii.
2 Iar oamenii erau împærﬂiﬂi,
unul împotriva altuia; øi ei s-au
despærﬂit unul de altul în triburi, fiecare om dupæ familia
sa øi neamurile sale øi prietenii
sæi; øi astfel au distrus guvernul
ﬂærii.
3 Øi fiecare trib a numit un øef
sau un conducætor peste ei; øi
astfel au devenit triburi øi conducætori de triburi.
4 Acum iatæ, nu era nici un om
printre ei care sæ nu aibæ o familie mare øi o mulﬂime de neamuri
øi prieteni; de aceea, triburile
lor au devenit foarte mari.
5 Acum, toate acestea s-au întâmplat; øi pânæ acum nu a fost
nici un ræzboi printre ei; øi toatæ
aceastæ nedreptate a venit peste
oameni pentru cæ ei singuri
s-au a supus puterii Satanei.
6 Øi regulile guvernului au
fost distruse din cauza combi-

secrete.
b Hel. 6:26–30.
30a 1 Sam. 8:5–7;

Alma 51:5.
7 5a Rom. 6:13–16;
Alma 10:25.
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naﬂiilor a secrete ale acelor neamuri øi prieteni ai acelora care
îi uciseseræ pe profeﬂi.
7 Øi ei au pricinuit un mare
conflict în ﬂaræ, într-atât, încât
cei mai drepﬂi din popor, aproape cu toﬂii, deveniseræ pæcætoøi;
da, erau doar puﬂini oameni
drepﬂi printre ei.
8 Øi astfel n-au trecut øase ani
de când cea mai mare parte a
poporului s-a întors de la dreptate, precum câinele la ce a værsase ori ca scroafa care se întoarce la tævælirea ei în mocirlæ.
9 Acum, aceastæ combinaﬂie
secretæ, care adusese atât de
multæ nedreptate peste popor,
i-a adunat pe ei laolaltæ øi a pus
în fruntea lor un om pe care ei
l-au numit Iacov.
10 Øi l-au numit pe el regele
lor; de aceea, el a devenit rege
peste aceastæ bandæ pæcætoasæ;
øi era unul dintre øefii care-øi
ridicase glasul împotriva profeﬂilor care depuseseræ mærturie despre Isus.
11 Øi s-a întâmplat cæ ei nu erau
la fel de numeroøi ca triburile
de oameni care erau unite laolaltæ, în afaræ de faptul cæ øefii
lor întemeiaseræ legile lor, fiecare în acord cu tribul sæu; cu
toate acestea, ei erau duømani;
în ciuda faptului cæ nu erau oameni drepﬂi, cu toate acestea,
erau uniﬂi în ura acelora care
intraseræ într-un legæmânt ca
sæ distrugæ guvernul.
12 De aceea Iacov, væzând cæ
duømanii lor erau mai numeroøi decât ei, el fiind regele
6 a 2 Ne. 9:9.
8 a Prov. 26:11;

2 Pet. 2:22.
12a 3 Ne. 6:30.

bandei, de aceea el a poruncit
poporului sæu ca ei sæ fugæ înspre partea de la miazænoapte
a ﬂærii øi acolo sæ-øi construiascæ un a regat pentru ei înøiøi pânæ
când lor li se vor alætura disidenﬂi (cæci el i-a læudat pe ei
cum cæ vor fi mulﬂi disidenﬂi)
øi ei vor deveni destul de puternici ca sæ se lupte cu triburile
poporului; øi chiar aøa au fæcut.
13 Iar marøul lor a fost atât de
rapid, încât nu a putut sæ fie
împiedicat pânæ când s-au dus
dincolo de graniﬂa unde poporul
nu îi putea ajunge. Øi astfel s-a
terminat cel de-al treizecilea
an; øi astfel au fost treburile
poporului lui Nefi.
14 Øi s-a întâmplat cæ în cel
de-al treizeci øi unulea an, ei au
fost despærﬂiﬂi în triburi, fiecare
om dupæ familia, neamurile øi
prietenii lui; cu toate acestea, ei
ajunseseræ la o înﬂelegere ca
sæ nu porneascæ la ræzboi unul
împotriva altuia; dar nu erau
uniﬂi dupæ legile lor øi dupæ
felul lor de guvernæmânt, cæci
ei erau întemeiaﬂi dupæ minﬂile
celor care erau øefii lor øi conducætorii lor. Dar ei au stabilit
legi foarte stricte ca un trib sæ
nu invadeze pe altul, astfel cæ
într-o anumitæ mæsuræ ei au
avut pace în ﬂaræ; cu toate acestea, inimile lor erau întoarse de
la Domnul Dumnezeul lor; øi ei
i-au bætut cu pietre pe profeﬂi øi
i-au alungat dintre ei.
15 Øi s-a întâmplat cæ a Nefi —
fiind vizitat de cætre îngeri,
precum øi de glasul Domnului,
15a 3 Ne. 1:2.
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de aceea, fiindcæ el væzuse îngeri øi fiind un martor ocular
øi având putere datæ lui pentru
ca el sæ cunoascæ despre slujirea lui Hristos; øi, de asemenea, fiind un martor ocular
al întoarcerii lor rapide de la
dreptate la ticæloøie øi la lucruri
abominabile;
16 De aceea, fiind întristat din
cauza împietririi inimilor lor øi
de orbirea minﬂilor lor—s-a dus
printre ei în acelaøi an øi a început sæ depunæ mærturie cu curaj
despre pocæinﬂæ øi despre iertarea pæcatelor prin credinﬂa în
Domnul Isus Hristos.
17 Øi a propovæduit multe lucruri cætre ei; øi toate acestea
nu pot fi scrise, iar o parte dintre ele nu sunt suficiente, de
aceea, acestea nu sunt scrise în
aceastæ carte. Iar Nefi a slujit cu
a
putere øi cu mare autoritate.
18 Øi s-a întâmplat cæ ei erau
mânioøi pe el øi anume pentru
cæ el avea mai mare putere decât
ei, cæci nu era cu a putinﬂæ ca ei
sæ nu creadæ în cuvintele lui,
cæci credinﬂa lui în Domnul Isus
Hristos era atât de mare, încât
îngerii îl slujeau în fiecare zi.
19 Øi în numele lui Isus a
alungat el diavolii øi spiritele
a
necurate; øi chiar øi pe fratele
sæu l-a sculat din morﬂi dupæ ce
acesta fusese bætut cu pietre øi
ucis de cætre popor.
20 Iar poporul a væzut aceasta
øi a fost martor la aceasta øi a
fost mânios pe el din cauza puterii lui; øi, de asemenea, a fæcut
17a gs Putere.
18a 2 Ne. 33:1;
Alma 4:19.

mai a multe minuni în væzul
poporului, în numele lui Isus.
21 Øi s-a întâmplat cæ cel de-al
treizeci øi unulea an a trecut; øi
puﬂini au fost aceia care au fost
convertiﬂi în Domnul; dar cei
care s-au convertit au fost
într-adevær importanﬂi pentru
popor, întrucât ei au fost vizitaﬂi de cætre puterea øi Spiritul
lui Dumnezeu, care era în Isus
Hristos, în care ei credeau.
22 Øi toﬂi cei din care diavolul
a fost alungat øi care au fost
vindecaﬂi de bolile lor øi de infirmitæﬂile lor, ei într-adevær au
manifestat în faﬂa poporului cæ
asupra lor a lucrat Spiritul lui
Dumnezeu øi cæ au fost vindecaﬂi; øi ei, de asemenea, au arætat
semne øi au fæcut unele minuni
în popor.
23 Astfel a trecut cel de al treizeci øi doilea an. Øi Nefi a strigat
cætre popor la începutul celui
de-al treizeci øi treilea an; øi el
a predicat cætre ei pocæinﬂæ øi
iertarea pæcatelor.
24 Acum, aø dori ca voi sæ væ
aduceﬂi aminte, de asemenea,
cæ nu era nici unul care a fost
adus la pocæinﬂæ care sæ nu fi
fost a botezat cu apæ.
25 De aceea, au fost rânduiﬂi
de cætre Nefi oameni pentru
aceastæ slujire, ca toﬂi cei care
vor veni la ei sæ fie botezaﬂi cu
apæ; øi aceasta ca un martor øi
ca o mærturie în faﬂa lui Dumnezeu øi în faﬂa poporului, cum
cæ ei s-au pocæit øi au primit
a
iertarea pæcatelor lor.

19a gs Spirit—Spirite
rele.
20a 3 Ne. 8:1.

24a gs Botez, (a) boteza.
25a D&L 20:37.
gs Iertarea pæcatelor.
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26 Øi mulﬂi au fost aceia care,
la începutul acestui an, au fost
botezaﬂi prin pocæinﬂæ; øi astfel
a trecut cea mai mare parte a
anului.
CAPITOLUL 8
Furtuni, cutremure de pæmânt,
focuri, vârtejuri øi calamitæﬂi naturale dovedesc ræstignirea lui Hristos
— Mulﬂi oameni sunt distruøi —
Întunericul acoperæ pæmântul trei
zile — Cei ræmaøi îøi plâng soarta.
Circa 33–34 d.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ, în
acord cu cronica noastræ, øi
noi øtim, cronica noastræ este
adeværatæ, cæci iatæ, un om
drept a pæstrat cronica — cæci el
într-adevær a fæcut multe a minuni în b numele lui Isus; øi nu
era nici un om care sæ poatæ
face minuni în numele lui Isus
færæ sæ fi fost curæﬂat cu totul de
nedreptatea sa —
2 Øi acum s-a întâmplat cæ,
dacæ omul acesta al nostru nu a
fæcut vreo greøealæ în mæsurarea timpului, atunci cel de-al
a
treizeci øi treilea an a trecut;
3 Øi poporul a început sæ aøtepte cu multæ neræbdare semnul care fusese dat de cætre
profetul Samuel Lamanitul, da,
despre timpul când trebuia sæ
fie a întuneric trei zile pe faﬂa
pæmântului.
4 Øi au început sæ fie mari
8 1a 3 Ne. 7:19–20;
Morm. 9:18–19.
b Fapte 3:6;
Iacov 4:6.
2 a 3 Ne. 2:8.

îndoieli øi certuri printre popor, în ciuda atâtor a semne care
fuseseræ date.
5 Øi s-a întâmplat cæ în cel
de-al treizeci øi patrulea an, în
prima lunæ, în cea de a patra zi
a lunii a început o furtunæ cum
nu mai fusese alta cunoscutæ în
toatæ ﬂara.
6 Øi, de asemenea, a fost o mare
øi îngrozitoare furtunæ; øi a fost
un a tunet îngrozitor într-atât,
încât acesta a b cutremurat întregul pæmânt ca øi cum ar fi
fost sæ se sfærâme în bucæﬂi.
7 Øi au fost fulgere foarte puternice, aøa cum nu mai fuseseræ altele cunoscute în toatæ ﬂara.
8 Iar a oraøul lui Zarahemla a
luat foc.
9 Iar oraøul lui Moroni s-a
scufundat în adâncurile mærii
øi locuitorii lui s-au înecat.
10 Iar pæmântul a fost ridicat
peste oraøul lui Moroniha în
aøa fel încât în locul oraøului
s-a fæcut un munte mare.
11 Øi a fost o mare øi îngrozitoare distrugere în ﬂara de la
miazæzi.
12 Dar iatæ, o distrugere øi mai
mare a fost în ﬂara de la miazænoapte; cæci iatæ, întreaga faﬂæ
a ﬂærii s-a schimbat din cauza
furtunii øi a vârtejurilor øi a
tunetelor øi a fulgerelor øi a cutremurelor nespus de mari ale
întregului pæmânt;
13 Øi a øoselele au fost distruse,
iar drumurile cele drepte au

3 a 1 Ne. 19:10;
Hel. 14:20, 27;
3 Ne. 10:9.
4 a gs Ræstignire.
6 a 1 Ne. 19:11;

Hel. 14:21.
b Mat. 27:45, 50–51.
8 a 4 Ne. 1:7–8.
13a Hel. 14:24;
3 Ne. 6:8.
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fost stricate, iar multe locuri
plate au devenit abrupte.
14 Øi multe oraøe mari øi
importante s-au a scufundat; øi
multe au ars; øi multe au fost
cutremurate pânæ când clædirile
de acolo s-au præbuøit la pæmânt øi locuitorii de acolo au
fost uciøi, iar locurile au fost
læsate în pæræsire.
15 Øi au fost unele oraøe care au
ræmas; dar distrugerea de acolo
a fost nespus de mare; øi mulﬂi
au fost acolo care au fost uciøi.
16 Øi au fost unii care au fost
luaﬂi de vârtejuri; øi unde au fost
ei duøi nimeni nu øtie, ci se øtie
numai cæ aceøtia au fost duøi.
17 Øi astfel, faﬂa întregului
pæmânt a fost schimbatæ din
cauza furtunilor øi a tunetelor
øi a fulgerelor øi a cutremurelor
de pæmânt.
18 Øi iatæ, a stâncile au fost
dærâmate øi sfærâmate în bucæﬂi; ele au fost sfærâmate pe faﬂa
întregului pæmânt într-atât, încât ele au fost gæsite sub formæ
de bucæﬂi rupte øi în cræpæturi
øi în præpæstii pe toatæ faﬂa pæmântului.
19 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când tunetele øi fulgerele øi
furtuna øi cutremurele de pæmânt au încetat — cæci iatæ, ele
au durat cam a trei ore; øi unii
au spus cæ timpul acesta a fost
mai lung; cu toate acestea, toate
aceste lucruri mari øi îngrozitoare s-au întâmplat cam în timp
de trei ore — øi apoi iatæ, a fost
întuneric pe faﬂa pæmântului.
14a 1 Ne. 12:4.
18a Hel. 14:21–22.
19a Luca 23:44.

20 Øi s-a întâmplat cæ a fost un
întuneric gros pe faﬂa întregii
ﬂæri într-atât, încât locuitorii de
acolo care nu cæzuseræ puteau
sæ a simtæ b aburii întunericului;
21 Øi nu a putut sæ fie luminæ
deloc din cauza întunericului;
øi nici lumânæri øi nici torﬂe; øi
nici nu s-au putut face focuri cu
lemnul lor bun øi foarte uscat
aøa încât nu a putut sæ fie nici
un fel de luminæ, deloc;
22 Øi nu a fost væzutæ nici un
fel de luminæ øi nici foc øi nici o
zare; nici soarele, nici luna, nici
stelele; cæci atât era de mare
ceaﬂa întunericului care era pe
faﬂa ﬂærii.
23 Øi s-a întâmplat cæ aceasta a
durat a trei zile cæ nu s-a væzut
nici un pic de luminæ; øi a fost
mare jeluire øi plânsete øi bocete
în popor, færæ întrerupere; da,
mare a fost jeluirea poporului
din cauza întunericului øi a marii
distrugeri care venise peste ei.
24 Øi într-un loc, ei au fost
auziﬂi strigând, zicând: O, dacæ
noi ne-am fi pocæit înainte de
aceastæ zi mare øi îngrozitoare,
atunci fraﬂii noøtri ar fi fost cruﬂaﬂi; øi ei nu ar fi fost arøi în acel
mare oraø al lui a Zarahemla.
25 Øi în alt loc, ei au fost auziﬂi
strigând øi jeluindu-se, zicând:
O, dacæ ne-am fi pocæit noi
înainte de aceastæ mare øi îngrozitoare zi øi nu am fi ucis øi
bætut cu pietre pe profeﬂii noøtri
øi nu i-am fi alungat pe ei;
atunci mamele noastre øi fiicele
noastre cele frumoase øi copiii

20a Ex. 10:21–22.
b 1 Ne. 12:5; 19:11.
23a 1 Ne. 19:10.

24a Hel. 13:12.
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noøtri ar fi fost cruﬂaﬂi øi nu ar fi
fost îngropaﬂi în acel oraø mare
al lui Moroniha. Aøa de mari øi
de îngrozitoare au fost plângerile poporului.
CAPITOLUL 9
În întuneric, glasul lui Hristos
proclamæ distrugerea multor oameni øi oraøe din cauza ticæloøiei
lor — El proclamæ, de asemenea,
divinitatea Sa, anunﬂæ cæ legea lui
Moise este împlinitæ øi îi invitæ pe
oameni sæ vinæ la El øi sæ fie mântuiﬂi. Circa 34 d.H.
Øi s-a întâmplat cæ un a glas a
fost auzit printre toﬂi locuitorii
pæmântului, pe întreaga faﬂæ a
acestei ﬂæri, strigând:
2 Vai, vai, vai de acest popor;
a
vai de locuitorii întregului
pæmânt, dacæ ei nu se pocæiesc;
cæci diavolul b râde, iar îngerii
lui se bucuræ din cauza uciderii
fiilor cei buni øi a fiicelor cele
bune ale poporului Meu; øi din
cauza nedreptæﬂii øi a lucrurilor
lor abominabile au cæzut ei.
3 Iatæ, Eu am ars cu foc oraøul
acela mare, Zarahemla, precum
øi pe locuitorii lui.
4 Øi iatæ, Eu am fæcut ca acel
oraø mare, Moroni, sæ se scufunde în adâncurile mærii øi ca
locuitorii lui sæ se înece.
5 Øi iatæ, Eu am acoperit acel
oraø mare, Moroniha, cu ﬂærânæ,
precum øi pe locuitorii lui
pentru ca sæ ascund din faﬂa
Mea nedreptæﬂile øi lucrurile
9 1a 1 Ne. 19:11;
3 Ne. 11:10.
2 a Mat. 11:20–21.

lor abominabile, pentru ca sângele profeﬂilor øi al sfinﬂilor sæ
nu mai vinæ asupræ-Mi împotriva lor.
6 Øi iatæ, Eu am fæcut ca oraøul
lui Ghilgal sæ se scufunde, iar
locuitorii lui sæ fie îngropaﬂi în
adâncimile pæmântului;
7 Da, øi, de asemenea, oraøul
lui Oniha øi locuitorii lui; øi
oraøul lui Mocum øi locuitorii
lui; øi oraøul Ierusalimului øi
locuitorii lui; øi Eu am fæcut ca
a
ape sæ vinæ în locul lor ca sæ
ascundæ din faﬂa Mea ticæloøia
øi lucrurile lor abominabile,
pentru ca sângele profeﬂilor øi
al sfinﬂilor sæ nu mai vinæ asupræ-Mi împotriva lor.
8 Øi iatæ, oraøul lui Gadiandi øi
oraøul lui Gadiomna øi oraøul
lui Iacov øi oraøul lui Ghimghimno, pe toate acestea le-am
fæcut Eu sæ fie scufundate; øi
am fæcut a dealuri øi væi în locul
lor; iar pe locuitorii lor i-am
îngropat Eu în adâncimile pæmântului pentru ca sæ ascund
din faﬂa Mea ticæloøia øi lucrurile lor abominabile, pentru ca
sângele profeﬂilor øi al sfinﬂilor
sæ nu mai vinæ asupræ-Mi împotriva lor.
9 Øi iatæ, acel mare oraø, Iacovugat, care era locuit de cætre
poporul regelui Iacov, l-am fæcut Eu sæ ardæ în foc din cauza
pæcatelor øi a ticæloøiei lor, care
erau mai presus decât toatæ
ticæloøia întregului pæmânt din
cauza crimelor øi a combinaﬂiilor lor a secrete; cæci ei au fost

b Moise 7:26.
7 a Ezec. 26:19.
8 a 1 Ne. 19:11.

9 a Hel. 6:17–18, 21.

3 Nefi 9:10–18
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aceia care au distrus pacea poporului Meu øi guvernul ﬂærii;
de aceea, Eu am fæcut ca ei sæ
fie arøi pentru ca sæ-i b distrug
din faﬂa Mea, pentru ca sângele
profeﬂilor øi al sfinﬂilor sæ nu mai
vinæ asupræ-Mi împotriva lor.
10 Øi iatæ, Eu am fæcut ca oraøul lui Laman øi oraøul lui Ioø øi
oraøul lui Gad øi oraøul lui
Chiøcumen, precum øi locuitorii
lor sæ fie arøi de foc din cauza
ticæloøiei lor de a-i fi alungat pe
profeﬂi øi de a-i fi bætut cu pietre
pe aceia pe care Eu i-am trimis
ca sæ le vesteascæ lor despre
ticæloøia øi despre lucrurile lor
abominabile.
11 Øi pentru cæ ei i-au alungat
pe toﬂi încât nu a mai ræmas nici
un om drept printre ei, Eu am
trimis la ei a foc ca sæ-i distrugæ
pentru ca ticæloøia øi lucrurile
lor abominabile sæ fie ascunse
din faﬂa Mea, pentru ca sângele
profeﬂilor øi al sfinﬂilor pe care
Eu i-am trimis printre ei sæ nu
poatæ sæ strige asupræ-Mi b din
pæmânt împotriva lor.
12 Øi a multe distrugeri mari am
fæcut Eu sæ vinæ peste aceastæ
ﬂaræ øi peste acest popor din
cauza ticæloøiei øi a lucrurilor
lor abominabile.
13 O, voi toﬂi cei care sunteﬂi
9 b Mosia 12:8.
11a 2 Regi 1:9–16;
Hel. 13:13.
b Gen. 4:10.
12a 3 Ne. 8:8–10, 14.
13a 3 Ne. 10:12.
b Ier. 3:22;
3 Ne. 18:32.
14a 2 Ne. 26:24–28;
Alma 5:33–36.
b Ioan 3:16.
c Alma 19:36.

a

cruﬂaﬂi fiindcæ aﬂi fost mai
drepﬂi decât ei, nu væ veﬂi întoarce voi acum cætre Mine øi nu væ
veﬂi pocæi voi de pæcatele voastre øi nu væ veﬂi converti voi
pentru ca Eu sæ væ pot b vindeca?
14 Da, adeværat væ spun Eu
vouæ cæ, dacæ veﬂi a veni la Mine,
atunci veﬂi avea viaﬂæ b veønicæ.
Iatæ, c braﬂul milei Mele este întins cætre voi øi oricine va veni,
pe acela Eu îl voi primi; øi binecuvântaﬂi sunt aceia care vin la
Mine.
15 Iatæ, Eu sunt Isus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu. Eu am a fæcut
cerul øi pæmântul øi toate lucrurile care sunt în ele. Eu am fost
împreunæ cu Tatæl de la început. b Eu sunt în Tatæl, iar Tatæl
este în Mine; øi în Mine a slævit
Tatæl numele Sæu.
16 Eu am venit la ai Mei, iar ai
Mei nu m-au a primit. Iar scripturile despre venirea Mea sunt
împlinite.
17 Øi toﬂi cei care M-au primit,
i-am a fæcut Eu sæ devinæ fiii lui
Dumnezeu; øi tot aøa le voi face
Eu tuturor acelora care vor crede în numele Meu; cæci iatæ,
prin Mine vine b mântuirea øi în
Mine este c legea lui Moise înfæptuitæ.
18 Eu sunt a lumina øi viaﬂa

15a Ioan 1:1–3;
Col. 1:16;
Hel. 14:12;
Eter 4:7;
D&L 14:9.
b Ioan 17:20–22;
3 Ne. 11:27; 19:23, 29.
16a Ioan 1:11;
D&L 6:21.
17a Ioan 1:12.
gs Om, oameni—
Omul, posibilitatea

de a deveni
asemenætori Tatælui
Ceresc; Fii øi fiice
ale lui Dumnezeu.
b gs Mântuire,
(a) mântui, mântuit.
c 3 Ne. 12:19, 46–47;
15:2–9.
18a gs Luminæ, lumina
lui Hristos.
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lumii. Eu sunt bAlfa øi c Omega,
începutul øi sfârøitul.
19 Øi voi nu trebuie sæ a mai
oferiﬂi pentru Mine værsare de
sânge; da, jertfele øi darurile
voastre arse trebuie sæ înceteze,
cæci Eu nu voi mai primi nici un
fel de jertfe øi de daruri arse.
20 Øi voi va trebui sæ-Mi oferiﬂi
Mie ca a jertfæ o inimæ frântæ øi
un spirit smerit. Øi oricine va
veni cætre Mine cu inima frântæ
øi cu spiritul smerit, pe acela îl
voi b boteza Eu cu foc øi cu Duhul Sfânt, tot aøa cum lamaniﬂii,
datoritæ credinﬂei lor în Mine la
timpul convertirii lor, au fost
botezaﬂi cu foc øi cu Duhul
Sfânt, iar ei nu au øtiut aceasta.
21 Iatæ, Eu am venit în lume
ca sæ aduc mântuire în lume,
pentru ca sæ salvez lumea de la
pæcat.
22 De aceea, oricine se va
a
pocæi øi va veni la Mine ca un
b
copil mic, pe acela Eu îl voi
primi, cæci a lor este Împæræﬂia
lui Dumnezeu. Iatæ, cæci de
aceea Mi-am c dat Eu viaﬂa øi
Mi-am cæpætat-o din nou; de
aceea, pocæiﬂi-væ øi veniﬂi la
Mine, voi de la marginile pæmântului øi fiﬂi salvaﬂi.
CAPITOLUL 10
Este liniøte în ﬂaræ timp de multe
ore — Glasul lui Hristos fægæduieøte sæ adune pe poporul Sæu aøa
18b Apoc. 1:8.
gs Alfa.
c gs Omega.
19a Alma 34:13.
20a 3 Ne. 12:19;
D&L 20:37.

cum gæina îøi adunæ puii — Cea
mai dreaptæ parte a poporului a
fost cruﬂatæ. Circa 34–35 d.H.
Øi acum iatæ, s-a întâmplat cæ
toﬂi oamenii din ﬂaræ au auzit
acestea øi au depus mærturie
despre ele. Øi dupæ ce aceste
cuvinte au fost spuse, a fost liniøte în ﬂaræ timp de multe ore;
2 Cæci atât de mare era uimirea poporului, încât a încetat sæ
se mai plângæ øi sæ jeluiascæ
pierderea neamurilor lui care
fuseseræ ucise; de aceea, a fost
liniøte în toatæ ﬂara timp de
multe ore.
3 Øi s-a întâmplat cæ iaræøi a
venit un glas cætre popor øi tot
poporul L-a auzit øi a depus
mærturie despre aceasta, zicând:
4 O, voi, popor al acestor
a
mari oraøe care au cæzut, care
sunteﬂi urmaøii lui Iacov, da,
care sunteﬂi din casa lui Israel,
cât de des v-am adunat Eu pe
voi aøa cum o gæinæ îøi adunæ
puii sub aripa sa øi v-am b hrænit.
5 Øi iaræøi, a cât de des v-am
adunat Eu pe voi tot aøa cum o
gæinæ îøi adunæ puii sub aripæ,
da, o, tu, popor cæzut al casei
lui Israel; da, o, tu, popor al
casei lui Israel, tu care locuieøti
la Ierusalim øi, de asemenea, tu
care ai cæzut; da, cât de des
v-am adunat Eu pe voi tot aøa
cum gæina îøi adunæ puii, iar
voi n-aﬂi vrut sæ væ adunaﬂi.
6 O, tu, casæ a lui Israel, pe

b 2 Ne. 31:13–14.
22a gs Pocæinﬂæ,
(a) se pocæi.
b Marcu 10:15;
Mosia 3:19;
3 Ne. 11:37–38.

c Ioan 10:15–18.
10 4a 3 Ne. 8:14.
b 1 Ne. 17:3.
5 a Mat. 23:37;
D&L 43:24–25.

3 Nefi 10:7–16
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care Eu te-am a cruﬂat, cât de des
te voi aduna Eu pe tine aøa cum
gæina îøi adunæ puii sub aripele
ei, dacæ tu te vei pocæi øi te vei
b
reîntoarce la mine cu toatæ dorinﬂa c inimii.
7 Dar dacæ nu, atunci, o, casæ a
lui Israel, locurile sælaøurilor
tale vor deveni pustii pânæ la
timpul împlinirii a legæmântului
cu pærinﬂii voøtri.
8 Øi acum s-a întâmplat cæ
dupæ ce poporul a auzit aceste
cuvinte, iatæ, ei au început
iaræøi sæ plângæ øi sæ boceascæ
din cauza pierderii neamurilor
øi prietenilor lor.
9 Øi s-a întâmplat cæ aøa au
trecut cele trei zile. Øi a fost
dimineaﬂæ, øi a întunericul s-a
împræøtiat de pe faﬂa ﬂærii, øi
pæmântul a încetat sæ se mai
cutremure, øi stâncile au încetat
sæ se mai sfærâme, øi mugetele
îngrozitoare au încetat, øi toate zgomotele tumultuoase s-au
îndepærtat.
10 Iar pæmântul s-a lipit la loc
din nou, aøa cæ s-a întærit; øi
plânsul, jeluirile øi bocetele oamenilor care fuseseræ cruﬂaﬂi
au încetat; iar jeluirile lor s-au
transformat în bucurie, iar bocetele lor s-au transformat în
preamærire øi în mulﬂumiri
adresate Domnului Isus Hristos,
Mântuitorul lor.
11 Øi pânæ aici, scripturile care
fuseseræ spuse de cætre profeﬂi
au fost a împlinite.
6 a 3 Ne. 9:13.
b 1 Sam. 7:3;
Hel. 13:11;
3 Ne. 24:7.
c Ezec. 36:26.
7 a gs Legæmânt.

12 Øi cei a mai drepﬂi din popor
au fost salvaﬂi; øi ei au fost aceia
care i-au primit pe profeﬂi øi
care nu i-au bætut pe ei cu pietre;
øi ei au fost aceia care nu au
værsat sângele sfinﬂilor, care au
fost cruﬂaﬂi —
13 Øi ei au fost cruﬂaﬂi øi
nu au fost scufundaﬂi øi
îngropaﬂi în pæmânt; øi nu au
fost ei înecaﬂi în adâncurile
mærii; øi nu au fost arøi în
foc øi nici nu au fost doborâﬂi
øi striviﬂi pânæ la moarte; øi
nu au fost ei duøi de vârtejuri;
øi nici nu au fost copleøiﬂi de
aburul fumului øi al întunericului.
14 Øi acum, oricine va citi, fie
ca el sæ înﬂeleagæ; cel care are
scripturile, fie ca el sæ le a cerceteze øi sæ vadæ øi sæ observe
dacæ aceste morﬂi øi distrugeri
prin foc øi prin fum øi prin
furtuni øi prin vârtejuri øi prin
b
deschiderea pæmântului ca
sæ-i primeascæ nu sunt pentru
împlinirea profeﬂiilor multora
dintre profeﬂii cei sfinﬂi.
15 Iatæ, væ spun vouæ, Da,
mulﬂi au depus mærturie despre
aceste lucruri la venirea lui
Hristos øi au fost a uciøi pentru
cæ au depus mærturie despre
aceste lucruri.
16 Da, profetul a Zenos a depus
mærturie despre aceste lucruri;
øi, de asemenea, Zenoc a vorbit
despre aceste lucruri, cæci ei au
depus mærturie mai ales despre

9 a 3 Ne. 8:19.
11a Fapte 3:18–20.
12a 2 Ne. 26:8;
3 Ne. 9:13.
14a gs Scripturi—
Valoarea

scripturilor.
b 1 Ne. 19:11;
2 Ne. 26:5.
15a gs Martir, martiriu.
16a Hel. 8:19–20.
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noi, care suntem cei ræmaøi din
seminﬂia lor.
17 Iatæ, tatæl nostru Iacov, de
asemenea, a depus mærturie
despre o a ræmæøiﬂæ a sæmânﬂei
lui Iosif. Øi iatæ, nu suntem noi
o ræmæøiﬂæ a sæmânﬂei lui Iosif?
Øi aceste lucruri care depun
mærturie despre noi, nu sunt
ele scrise pe plæcile de aramæ
pe care tatæl nostru, Lehi, le-a
scos din Ierusalim?
18 Øi s-a întâmplat cæ la sfârøitul celui de al treizeci øi patrulea
an, iatæ, væ voi aræta vouæ cæ
poporul lui Nefi, care fusese
cruﬂat, precum øi aceia care
fuseseræ numiﬂi lamaniﬂi, care
fuseseræ cruﬂaﬂi, au avut multe
favoruri care le fuseseræ arætate lor, precum øi mari binecuvântæri værsate peste capul lor
într-atât, încât la scurt timp
dupæ a înælﬂarea la cer a lui
Hristos, El într-adevær li s-a
arætat lor —
19 aArætându-le lor trupul Sæu
øi propovæduindu-le lor; øi o
relatare a acestei slujiri va fi datæ
în cele ce urmeazæ. De aceea,
acum termin eu spusele mele.
Isus Hristos S-a arætat poporului lui Nefi în timp ce mulﬂimea
era adunatæ laolaltæ în ﬂara
Abundenﬂa øi i-a propovæduit
l u i ; ø i a s t f e l S-a a r æ t a t E l
poporului.
Cuprinde capitolele 11 pânæ la 26,
inclusiv.
17a 2 Ne. 3:4–5;
Alma 46:24;
3 Ne. 5:23–24.
18a Fapte 1:9–11.

CAPITOLUL 11
Tatæl depune mærturie despre Fiul
Sæu Preaiubit — Hristos apare øi
proclamæ ispæøirea Sa — Oamenii
simt semnele rænilor în mâinile Lui,
în tælpile Lui øi în coasta Lui — Ei
strigæ Osana — El stabileøte felul
în care sæ fie botezul — Spiritul de
neînﬂelegere este de la diavol —
Doctrina lui Hristos este ca oamenii sæ creadæ øi sæ fie botezaﬂi øi sæ
primeascæ Duhul Sfânt. Circa 34
d.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ era o
mare mulﬂime adunatæ laolaltæ,
a oamenilor lui Nefi, de jur-împrejurul templului care era în
ﬂara Abundenﬂa; øi ei se minunau øi se uimeau unul øi altul øi
arætau unul altuia schimbærile
cele a mari øi minunate care se
întâmplaseræ.
2 Øi ei, de asemenea, vorbeau
despre acest Isus Hristos, despre
moartea cæruia fusese dat
a
semnul.
3 Øi s-a întâmplat cæ în timp ce
ei vorbeau astfel unul cu altul,
au auzit un a glas, ca øi cum ar fi
venit din cer; øi øi-au aruncat
ochii de jur-împrejur, cæci nu
au înﬂeles glasul pe care L-au
auzit; øi nu era un glas aspru øi
nici un glas puternic; cu toate
acestea øi în ciuda faptului cæ
era un glas b slab, Acesta i-a pætruns pânæ în inimæ pe cei care
L-au auzit, într-atât, încât nu a
fost nici o parte a trupului lor

19a 3 Ne. 11:12–15.
11 1a 3 Ne. 8:11–14.
2 a Hel. 14:20–27.
3 a Deut. 4:33–36;

Hel. 5:29–33.
b 1 Regi 19:11–13;
D&L 85:6.

3 Nefi 11:4–15
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care sæ nu se fi cutremurat; da,
i-a pætruns pe ei pânæ în suflet
øi a fæcut ca inimile lor sæ ardæ.
4 Øi s-a întâmplat cæ iaræøi ei
au auzit un glas; øi ei nu L-au
înﬂeles.
5 Øi iaræøi, pentru a treia oaræ,
ei au auzit glasul øi øi-au deschis urechile ca sæ-L audæ; iar
ochii lor erau îndreptaﬂi cætre
sunetul acela; øi ei s-au uitat
neclintiﬂi cætre cer, de unde
venise glasul.
6 Øi iatæ, a treia oaræ ei au înﬂeles glasul pe care L-au auzit; øi
El le-a spus:
7 Iatæ-L pe Fiul Meu a Preaiubit,
b
de Care Eu sunt foarte mulﬂumit, în Care Eu Mi-am slævit
numele — ascultaﬂi-L pe El.
8 Øi s-a întâmplat cæ dupæ cum
au înﬂeles, ei øi-au aruncat ochii
în sus înspre cer; øi iatæ, au
a
væzut un Om pogorându-se din
cer; øi El era îmbræcat într-o
mantie albæ; øi El a venit în jos
øi a stat în mijlocul lor; iar ochii
întregii mulﬂimi erau întorøi înspre El, iar ei n-au îndræznit
sæ-øi deschidæ gurile, nici mæcar unul cætre altul; øi nu au
înﬂeles ce însemna aceasta, cæci
au crezut cæ un înger apæruse
în faﬂa lor.
9 Øi s-a întâmplat cæ El Øi-a
întins mâna øi a vorbit cætre
popor, spunând:
10 Iatæ, Eu sunt Isus Hristos,
despre care profeﬂii au depus
7 a Mat. 3:17; 17:5;
JS—I 1:17.
b 3 Ne. 9:15.
8 a 1 Ne. 12:6;
2 Ne. 26:1.
11a gs Luminæ, lumina
lui Hristos.

mærturie cæ trebuia sæ vinæ pe
pæmânt.
11 Øi iatæ, Eu sunt a lumina øi
viaﬂa lumii; øi Eu am bæut din
b
cupa aceea amaræ pe care Tatæl
Mi-a dat-o; øi L-am slævit pe Tatæl c luând asupra Mea pæcatele
lumii, prin care Eu am împlinit
d
voinﬂa Tatælui în toate lucrurile
de la început.
12 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Isus a vorbit aceste cuvinte, întreaga mulﬂime a cæzut la
pæmânt; cæci ei øi-au adus
aminte cæ fusese a profeﬂit printre ei cæ Hristos li Se va aræta
lor dupæ înælﬂarea Lui la cer.
13 Øi s-a întâmplat cæ Domnul
a vorbit cætre ei, spunând:
14 Ridicaﬂi-væ øi veniﬂi cætre
Mine ca sæ puteﬂi sæ a puneﬂi
mâna în coasta Mea øi ca sæ puteﬂi sæ b simﬂiﬂi urmele cuielor în
mâinile Mele øi în picioarele
Mele, pentru ca sæ øtiﬂi cæ Eu
sunt Dumnezeul lui Israel øi
c
Dumnezeul întregului d pæmânt;
øi cæ Eu am fost ucis pentru
pæcatele lumii.
15 Øi s-a întâmplat cæ mulﬂimea
a înaintat; øi ei øi-au pus mâinile
în coasta Lui øi au simﬂit urmele
cuielor în mâinile Lui øi în picioarele Lui; øi au fæcut aceasta
ducându-se unul câte unul pânæ
când ei s-au dus cu toﬂii øi au
væzut cu ochii lor øi au simﬂit cu
mâinile lor øi au øtiut cu siguranﬂæ øi au depus mærturie cæ El

b Mat. 26:39, 42.
c Ioan 1:29;
D&L 19:18–19.
d Marcu 14:36;
Ioan 6:38;
D&L 19:2.
12a Alma 16:20.

14a Ioan 20:27.
b Luca 24:36–39;
D&L 129:2.
c Isa. 45:3;
3 Ne. 15:5.
d 1 Ne. 11:6.
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era Acela despre care s-a scris
de cætre profeﬂi cæ va veni.
16 Øi atunci când ei toﬂi s-au
dus øi au depus mærturie pentru
ei înøiøi, au strigat cu un singur
glas, zicând:
17 Osana! Binecuvântat fie numele Dumnezeului Celui Prea
Înalt! Øi ei au cæzut la picioarele
lui Isus øi L-au a preamærit pe El.
18 Øi s-a întâmplat cæ El a
vorbit cætre a Nefi, cæci Nefi era
printre mulﬂime; øi El i-a dat
poruncæ sæ înainteze.
19 Iar Nefi s-a ridicat øi a înaintat øi s-a plecat în faﬂa Domnului øi I-a særutat picioarele.
20 Iar Domnul i-a poruncit sæ
se ridice. Iar el s-a ridicat øi a
stat în faﬂa Lui.
21 Iar Domnul i-a spus: Eu îﬂi
dau ﬂie a putere ca sæ-i b botezi
pe aceøti oameni atunci când
Eu Mæ voi întoarce iaræøi în
ceruri.
22 Øi iaræøi Domnul a chemat
pe a alﬂii øi le-a spus în mod asemænætor; øi le-a dat puterea de
a boteza. Øi El le-a spus: În felul
acesta va trebui sæ botezaﬂi voi;
øi nu vor fi b nici un fel de certuri printre voi.
23 Adeværat væ spun Eu vouæ,
cæ oricine se va pocæi de pæcatele sale prin a cuvintele voastre
15a gs Isus Hristos—
Apariﬂii ale lui
Hristos dupæ
moarte.
17a gs Preaslævire.
18a 3 Ne. 1:2, 10.
21a gs Putere.
b gs Botez, (a) boteza.
22a 1 Ne. 12:7;
3 Ne. 12:1.
b 3 Ne. 18:34.
23a 3 Ne. 12:2.

øi va b dori sæ fie botezat în
numele Meu, pe acela îl veﬂi
boteza voi în felul acesta —Iatæ,
voi væ veﬂi duce øi veﬂi c sta în
apæ øi-i veﬂi boteza pe ei în
numele Meu.
24 Øi acum iatæ, acestea sunt
cuvintele pe care voi le veﬂi
spune, chemându-le numele lor,
zicând:
25 Având a autoritate datæ mie
de Isus Hristos, eu te botez în
numele b Tatælui øi al Fiului øi al
Duhului Sfânt. Amin.
26 Øi apoi îi veﬂi a scufunda pe
ei în apæ øi iaræøi veﬂi ieøi voi
din apæ.
27 Øi în felul acesta îi veﬂi boteza pe ei în numele Meu; cæci
iatæ, adeværat væ spun Eu vouæ,
cæ Tatæl øi Fiul øi Duhul Sfânt
sunt a una; iar Eu sunt în Tatæl øi
Tatæl este în Mine, iar Tatæl øi
Eu suntem una.
28 Øi în acord cu ceea ce Eu
v-am poruncit vouæ, aøa veﬂi
boteza voi. Øi nu vor fi nici un
fel de a certuri printre voi, aøa
cum au fost pânæ acum; øi nu
vor fi nici certuri între voi
despre punctele doctrinei Mele,
aøa cum au fost pânæ acum.
29 Cæci adeværat, adeværat væ
spun Eu vouæ, cel care are
spiritul de a ceartæ nu este de-al

b gs Botez, (a) boteza—
Condiﬂii pentru
botez.
c 3 Ne. 19:10–13.
25a Mosia 18:13;
D&L 20:73.
gs Botez, (a) boteza—
Autoritate adecvatæ.
b gs Dumnezeu,
divinitate.
26a gs Botez, (a) boteza—
Botezul prin

scufundare.
27a Ioan 17:20–22;
3 Ne. 28:10;
Morm. 7:7;
D&L 20:28.
28a 1 Cor. 1:10;
Ef. 4:11–14;
D&L 38:27.
29a 1 Tim. 2:23–24;
Mosia 23:15.
gs Disputæ.
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Meu, ci este de-al b diavolului,
care este tatæl certurilor; øi el
agitæ inimile oamenilor ca sæ se
certe cu mânie unul cu altul.
30 Iatæ, aceasta nu este doctrina
Mea sæ aﬂâﬂe inimile oamenilor
la mânie unul împotriva altuia;
ci doctrina Mea este ca asemenea lucruri sæ se termine.
31 Iatæ, adeværat væ spun Eu
vouæ; Eu væ voi vesti a doctrina
Mea.
32 Øi aceasta este a doctrina
Mea; øi este doctrina pe care
Tatæl Mi-a dat-o Mie; øi Eu depun b mærturie despre Tatæl; øi
Tatæl depune mærturie despre
Mine, iar Duhul c Sfânt depune
mærturie despre Tatæl øi despre
Mine; øi Eu depun mærturie
cum cæ Tatæl porunceøte tuturor oamenilor de oriunde sæ se
pocæiascæ øi sæ creadæ în Mine.
33 Øi acela care crede în Mine
øi care este a botezat, acela va
fi b salvat; øi ei sunt aceia care
vor c moøteni împæræﬂia lui
Dumnezeu.
34 Iar cel care nu va crede în
Mine øi care nu este botezat,
acela va fi blestemat.
35 Adeværat væ spun Eu vouæ
cum cæ aceasta este doctrina
Mea; øi Eu depun mærturie
despre aceasta de la Tatæl; iar
oricine va a crede în Mine, crede,
de asemenea, în Tatæl; øi Tatælui
Îi va depune mærturie despre
29b jst, Ef. 4:26;
Mosia 2:32–33.
31a 2 Ne. 31:2–21.
32a gs Doctrina lui
Hristos.
b 1 Ioan 5:7.
c 3 Ne. 28:11; Eter 5:4.
33a Marcu 16:16.

b
c
35a
b
c
37a

Mine, cæci El îl va vizita pe el
b
cu foc øi cu Duhul c Sfânt.
36 Øi astfel va depune Tatæl
mærturie despre Mine, iar Duhul Sfânt va depune mærturie
despre Tatæl øi despre Mine;
cæci Tatæl øi Eu øi Duhul Sfânt
suntem una.
37 Øi iaræøi væ spun Eu vouæ
cum cæ trebuie sæ væ pocæiﬂi øi
sæ a deveniﬂi ca niøte copii mici
øi sæ fiﬂi botezaﬂi în numele
Meu sau, dacæ nu, atunci voi în
nici un caz nu puteﬂi sæ primiﬂi
aceste lucruri.
38 Øi iaræøi væ spun Eu vouæ
cæ trebuie sæ væ pocæiﬂi øi sæ fiﬂi
botezaﬂi în numele Meu øi sæ deveniﬂi ca niøte prunci sau, dacæ
nu, atunci voi nu puteﬂi moøteni
împæræﬂia lui Dumnezeu.
39 Adeværat, adeværat væ
spun Eu vouæ cæ aceasta este
doctrina Mea øi oricine a zideøte pe aceasta, zideøte pe stânca
Mea, iar b porﬂile iadului nu vor
birui împotriva lor.
40 Øi oricine va declara mai
mult sau mai puﬂin decât aceasta
øi o va stabili ca doctrinæ a Mea,
aceasta vine de la ræu øi nu este
ziditæ pe stânca mea; ci el zideøte pe o temelie de a nisip, iar
porﬂile iadului stau deschise ca
sæ-i primeascæ pe aceøtia atunci
când potopurile vin øi când
vânturile îi doboaræ.
41 De aceea, duceﬂi-væ la acest

gs Botez, (a) boteza—
Esenﬂial.
gs Salvare.
gs Gloria celestialæ.
Eter 4:12.
3 Ne. 9:20; 12:2.
gs Duhul Sfânt.
Marcu 10:15;

Luca 18:17;
Mosia 3:19;
3 Ne. 9:22.
39a Mat. 7:24–29;
Hel. 5:12.
gs Stâncæ.
b 3 Ne. 18:12–13.
40a 3 Ne. 14:24–27.
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popor øi declaraﬂi cuvintele pe
care Eu le-am spus, pânæ la
marginile pæmântului.
CAPITOLUL 12
Isus îi cheamæ øi îi împuterniceøte
pe Cei Doisprezece — El le ﬂine
nefiﬂilor o cuvântare asemænætoare
cu Predica de pe Munte—El spune
Fericirile — Învæﬂæturile Lui se ridicæ deasupra legii lui Moise øi o
înlocuiesc — Oamenilor li se dæ
porunca sæ fie perfecﬂi, tot aøa cum
El øi Tatæl Lui sunt perfecﬂi —
Comparæ cu Matei 5. Circa 34 d.H.
Øi s-a întâmplat cæ atunci când
Isus a vorbit aceste cuvinte cætre
Nefi øi cætre aceia care fuseseræ
chemaﬂi (acum, numærul celor
care fuseseræ chemaﬂi øi care au
primit putere øi autoritate ca sæ
boteze era a doisprezece) øi iatæ,
El øi-a întins mâna cætre mulﬂime øi a strigat cætre ei, zicând:
b
Binecuvântaﬂi sunteﬂi voi dacæ
veﬂi da ascultare cuvintelor
acestor doisprezece pe care Eu
i-am c ales dintre voi ca sæ væ
slujeascæ vouæ øi sæ fie slujitorii
voøtri; øi lor le-am dat Eu puterea ca sæ væ boteze pe voi cu apæ;
øi dupæ ce voi sunteﬂi botezaﬂi cu
apæ, iatæ, Eu væ voi boteza pe
voi cu foc øi cu Duhul Sfânt; de
12 1a 3 Ne. 13:25.
b gs (a) Binecuvânta,
binecuvântat,
binecuvântare.
c gs (a) Chema,
chemat de
Dumnezeu, chemare.
2 a D&L 46:13–14.
gs (a) Crede.
b Eter 4:13–15.
c 3 Ne. 11:35; 19:13.

aceea, binecuvântaﬂi sunteﬂi voi
dacæ veﬂi crede în Mine øi veﬂi fi
botezaﬂi dupæ ce M-aﬂi væzut pe
Mine øi øtiﬂi cæ Eu sunt.
2 Øi iaræøi, mai binecuvântaﬂi
sunt aceia care vor a crede în cuvintele voastre, fiindcæ voi veﬂi
depune mærturie cæ M-aﬂi væzut
pe Mine øi cæ voi øtiﬂi cæ Eu sunt.
Da, binecuvântaﬂi sunt aceia
care vor crede în cuvintele
voastre øi care se b coboaræ pânæ
în adâncurile umilinﬂei ca sæ fie
botezaﬂi, cæci ei vor fi vizitaﬂi
c
cu foc øi cu Duhul Sfânt øi vor
primi iertarea pæcatelor lor.
3 Da, ferice de cei a særaci în
spirit care b vin la Mine, cæci a
lor este împæræﬂia cerului.
4 Øi iaræøi, ferice de toﬂi aceia
care plâng, cæci ei vor fi mângâiaﬂi.
5 Øi ferice de cei a blânzi, cæci ei
vor b moøteni pæmântul.
6 Øi ferice de toﬂi cei a flæmânzi
øi b însetaﬂi dupæ c dreptate, cæci
ei vor fi plini de Duhul Sfânt.
7 Øi ferice de cei a milostivi,
cæci ei vor avea parte de milæ.
8 Øi ferice de cei cu inima
a
puræ, cæci ei Îl vor b vedea pe
Dumnezeu.
9 Øi ferice de toﬂi cei a împæciuitori, cæci ei vor fi chemaﬂi
b
fii ai lui Dumnezeu.
10 Øi ferice de toﬂi cei a prigoniﬂi

3 a D&L 56:17–18.
gs Umil, umilinﬂæ.
b Mat. 11:28–30.
5 a Rom. 12:16;
Mosia 3:19.
gs Blând, blândeﬂe.
b gs Pæmânt.
6 a 2 Ne. 9:51;
Enos 1:4.
b Ier. 29:13.
c Prov. 21:21.

7 a gs Milostiv,
milostenie, milæ.
8 a gs Pur, puritate.
b D&L 93:1.
9 a gs Fæcætor de pace.
b gs Fii øi fiice ale lui
Dumnezeu.
10a D&L 122:5–9.
gs (a) Persecuta,
persecuﬂie.

3 Nefi 12:11–23
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de dragul numelui Meu, cæci a
lor este Împæræﬂia cerului.
11 Øi binecuvântaﬂi sunteﬂi voi
atunci când oamenii væ vor insulta øi væ vor persecuta øi când
vor spune cu falsitate tot felul
de ræutæﬂi împotriva voastræ
din pricina Mea;
12 Cæci veﬂi avea mare bucurie
øi veﬂi fi nespus de încântaﬂi,
cæci mare va fi a ræsplata voastræ
în cer; cæci aøa au persecutat ei
pe profeﬂii care au fost înaintea
voastræ.
13 Adeværat, adeværat væ
spun Eu vouæ, Eu fac ca voi sæ
fiﬂi a sarea pæmântului; dar dacæ
sarea øi-ar pierde gustul, cum
ar putea pæmântul sæ fie særat?
Sarea nu ar mai fi atunci bunæ
de nimica ci numai sæ fie aruncatæ øi cælcatæ în picioare de
cætre oameni.
14 Adeværat, adeværat væ
spun Eu vouæ; Eu væ dau vouæ
sæ fiﬂi lumina acestui popor. Un
oraø care este zidit pe un deal
nu poate fi ascuns.
15 Iatæ, aprind oamenii o a candelæ øi o pun sub o baniﬂæ? Nu,
ci ei o pun pe un postament, iar
ea dæ luminæ tuturor acelora
care se aflæ în casæ;
16 De aceea, læsaﬂi a lumina
voastræ sæ lumineze în faﬂa acestui popor pentru ca ei sæ poatæ
vedea lucrærile voastre bune øi
sæ-L slæveascæ pe Tatæl vostru
care este în ceruri.
17 Nu gândiﬂi cæ Eu am venit
ca sæ distrug legea sau pe
12a Eter 12:4.
13a D&L 101:39–40.
gs Sare.
15a Luca 8:16.

profeﬂi. Eu nu am venit ca sæ
distrug, ci ca sæ împlinesc.
18 Cæci adeværat væ spun Eu
vouæ, nici o iotæ øi nici un dram
din a lege nu s-a pierdut, ci prin
Mine ea a fost împlinitæ.
19 Øi iatæ, Eu v-am dat vouæ
legea øi poruncile Tatælui Meu,
cum cæ voi trebuie sæ credeﬂi în
Mine øi cæ trebuie sæ væ pocæiﬂi
de pæcate øi sæ veniﬂi la Mine
cu inima a frântæ øi cu spiritul
smerit. Iatæ, voi aveﬂi poruncile
în faﬂa voastræ øi b legea este
împlinitæ.
20 De aceea, veniﬂi la Mine øi
fiﬂi salvaﬂi; cæci adeværat væ spun
Eu vouæ, cum cæ dacæ nu
veﬂi ﬂine poruncile Mele pe care
Eu vi le-am poruncit acum, nu
veﬂi intra în nici un caz în împæræﬂia cerului.
21 Voi aﬂi auzit cæ a fost spus
de cætre cei din vechime øi, de
asemenea, este scris în faﬂa
voastræ cum cæ voi nu trebuie
sæ a omorâﬂi, iar cel care va
omorî va fi în pericolul judecæﬂii lui Dumnezeu;
22 Dar væ spun Eu vouæ
cæ acela care este mânios pe
fratele sæu, acela este în pericolul judecæﬂii Lui. Øi acela care îi
va spune fratelui sæu, prostule,
acela va fi în pericol în faﬂa consiliului; iar cel care va zice, tu,
nebunule, acela va fi în pericolul focului din iad.
23 De aceea, dacæ vei veni
la Mine sau vei dori sæ vii la
Mine øi îﬂi vei aduce aminte

16a 3 Ne. 18:24.
18a gs Legea lui Moise.
19a 3 Ne. 9:20.
gs Inimæ frântæ.

b 3 Ne. 9:17.
21a Ex. 20:13;
Mosia 13:21;
D&L 42:18.
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cæ fratele tæu are ceva împotriva ta —
24 Fæ-ﬂi drum cætre fratele tæu
øi mai întâi a împacæ-te cu fratele tæu, øi vino apoi la Mine cu
inima deschisæ, øi Eu te voi
primi.
25 Fii de acord cu duømanul
tæu repede atunci când eøti pe
cale cu el, ca nu cumva sæ te
prindæ în orice moment øi sæ te
arunce în închisoare.
26 Adeværat, adeværat îﬂi spun
Eu ﬂie cæ nu vei putea ieøi
de acolo pânæ când nu vei plæti
pânæ la ultima a seninæ. Øi în
timp ce eøti în închisoare, poﬂi
tu plæti mæcar o seninæ? Adeværat, adeværat îﬂi spun Eu ﬂie:
Nu.
27 Iatæ, este scris de cætre aceia
din vechime cæ voi nu trebuie
sæ comiteﬂi a adulter;
28 Dar Eu væ spun vouæ cæ
acela care se va uita la o femeie
pentru a a pofti dupæ ea, acela
deja a comis adulter în inima lui.
29 Iatæ, Eu væ dau vouæ o
poruncæ, øi anume ca voi sæ
nu îngæduiﬂi ca vreuna dintre
acestea sæ intre în a inima voastræ;
30 Cæci este mai bine ca voi sæ
væ lepædaﬂi singuri de aceste
lucruri atunci când væ veﬂi lua
a
crucea decât sæ fiﬂi aruncaﬂi în
iad.
31 A fost scris cæ acela care îøi
va alunga nevasta va trebui sæ-i
dea acesteia o scriere de a divorﬂ.
24a
26a
27a
28a

gs (a) Ierta.
Alma 11:3.
2 Ne. 9:36; D&L 59:6.
D&L 42:23.
gs Poftæ.
29a Fapte 8:22.

32 Adeværat, adeværat væ spun
Eu vouæ cæ acela care-øi va
a
alunga nevasta, dacæ nu este
din cauza b imoralitæﬂii, va face
ca ea sæ c comitæ adulter; iar acela
care se va cæsætori cu cea care
este divorﬂatæ, acela va comite
adulter.
33 Øi iaræøi este scris cum cæ voi
nu trebuie sæ juraﬂi strâmb, ci sæ
împliniﬂi a juræmintele voastre
cætre Domnul;
34 Dar adeværat, adeværat væ
spun Eu vouæ, nu a juraﬂi deloc;
nici pe cer, cæci el este tronul
lui Dumnezeu;
35 Nici pe pæmânt, cæci acesta
este aøternutul picioarelor Lui;
36 Nici sæ nu juraﬂi voi pe capul vostru, cæci voi nu puteﬂi sæ
faceﬂi nici un fir de pær sæ fie alb
sau negru.
37 Ci faceﬂi comunicarea voastræ ca sæ fie: Da, da; Nu, nu; cæci
orice ar fi mai mult decât aceasta
este ræu.
38 Øi iatæ, este scris, a ochi pentru ochi øi dinte pentru dinte;
39 Dar væ spun Eu vouæ cum
cæ voi nu va trebui sæ a înfruntaﬂi
ræul, ci oricui væ va lovi peste
obrazul vostru drept aceluia
sæ-i b întoarceﬂi, de asemenea, øi
celælalt obraz;
40 Øi dacæ cineva væ va da în
judecatæ dupæ lege øi væ va lua
haina, læsaﬂi-l sæ væ ia øi mantia;
41 Øi dacæ cineva væ va forﬂa sæ
mergeﬂi cu el o milæ, mergeﬂi cu
el de douæ ori mai mult.

30a Mat. 10:38; 16:24;
Luca 9:23.
31a gs Divorﬂ.
32a Marcu 10:11–12.
b gs Imoralitate.
c gs Adulter.

33a
34a
38a
39a

gs Juræmânt.
gs Profanare.
Lev. 24:20.
3 Ne. 6:13; 4 Ne. 1:34;
D&L 98:23–32.
b gs Ræbdare.

3 Nefi 12:42–13:7
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42 a Daﬂi-i celui ce væ cere øi
nu-l abandonaﬂi pe acela care
împrumutæ de la voi.
43 Øi iatæ, iaræøi este scris cum
cæ voi trebuie sæ væ iubiﬂi aproapele øi sæ væ urâﬂi duømanul;
44 Dar iatæ, væ spun Eu vouæ,
iubiﬂi-væ a duømanii, binecuvântaﬂi-i pe aceia care væ blestemæ,
faceﬂi bine acelora care væ uræsc
øi b rugaﬂi-væ pentru aceia care
se folosesc de voi cu dispreﬂ øi
væ persecutæ;
45 Pentru ca voi sæ puteﬂi sæ
fiﬂi copiii Tatælui vostru care
este în ceruri; cæci El face ca
soarele Sæu sæ ræsaræ peste cei
ræi øi peste cei buni.
46 De aceea, lucrurile acelea
care au fost din vechime, care
au fost sub lege, prin Mine sunt
ele toate împlinite.
47 Lucrurile a vechi sunt terminate, iar toate lucrurile au
devenit noi.
48 De aceea, aø dori sæ fiﬂi
a
perfecﬂi, tot aøa cum sunt Eu
sau aøa cum Tatæl vostru care
este în ceruri este perfect.
CAPITOLUL 13
Isus îi învaﬂæ pe nefiﬂi rugæciunea
Domnului — Ei trebuie sæ-øi aøtearnæ comori în ceruri — Celor
doisprezece, în slujirea lor, li se dæ
porunca sæ nu se gândeascæ deloc
la lucrurile vremelnice—Comparæ
cu Matei 6. Circa 34 d.H.
42a Iacov 2:17–19;
Mosia 4:22–26.
44a Prov. 24:17;
Alma 48:23.
b Fapte 7:59–60.

Adeværat, adeværat væ spun
Eu vouæ cum cæ Eu aø dori ca
voi sæ faceﬂi a daruri celor særaci; dar aveﬂi grijæ sæ nu faceﬂi
daruri în faﬂa oamenilor ca sæ
fiﬂi væzuﬂi de ei; cæci altfel voi nu
veﬂi primi nici o ræsplatæ de la
Tatæl vostru care este în ceruri.
2 De aceea, atunci când veﬂi
face daruri, nu sunaﬂi din
trâmbiﬂæ înaintea voastræ, aøa
cum fac ipocriﬂii în sinagogi øi
pe stræzi pentru ca ei sæ aibæ
a
gloria oamenilor. Adeværat væ
spun Eu vouæ, ei îøi capætæ
ræsplata.
3 Ci atunci când faceﬂi daruri,
nu læsaﬂi mâna stângæ sæ øtie ce
face mâna dreaptæ;
4 Pentru ca darurile voastre
sæ fie în ascuns; iar Tatæl vostru
care vede în ascuns, El Însuøi
væ va ræsplæti pe faﬂæ.
5 Iar atunci când voi væ a rugaﬂi,
nu faceﬂi ca ipocriﬂii, cæci lor le
place sæ se roage stând în picioare în sinagogile lor øi în colﬂurile
stræzilor pentru ca ei sæ poatæ fi
væzuﬂi de cætre oameni. Adeværat væ spun Eu vouæ, ei îøi
capætæ ræsplata.
6 Dar voi, atunci când væ rugaﬂi, intraﬂi în cæmæruﬂa voastræ,
iar când aﬂi închis uøa, rugaﬂi-væ
Tatælui vostru care este în ascuns; iar Tatæl vostru, care vede
în ascuns, væ va ræsplæti pe faﬂæ.
7 Iar atunci când væ rugaﬂi, nu
folosiﬂi repetæri deøarte, la fel
ca pægânii, cæci aceøtia cred cæ

47a 3 Ne. 15:2, 7;
D&L 22:1.
48a Mat. 5:48;
3 Ne. 27:27.
gs Perfect.

13 1a gs Milostenie.
2 a D&L 121:34–35.
5 a gs Rugæciune.
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ei vor fi auziﬂi din cauza vorbelor lor multe.
8 De aceea, voi sæ nu fiﬂi la fel
cu ei, cæci Tatæl vostru a øtie ce
nevoi aveﬂi voi, chiar mai înainte
de a I le cere Lui.
9 De aceea, în a felul acesta sæ
væ b rugaﬂi voi: c Tatæl nostru care
eøti în ceruri, sfinﬂit fie numele
Tæu;
10 Facæ-se voia Ta, precum e
în cer, aøa øi pe pæmânt.
11 Øi iartæ-ne nouæ greøelile
noastre, tot aøa cum noi iertæm
greøiﬂilor noøtri.
12 Øi nu ne a duce pe noi în
ispitæ, ci ne izbæveøte pe noi de
cel ræu.
13 Cæci a Ta este Împæræﬂia øi
puterea øi slava, în vecii vecilor.
Amin.
14 Cæci dacæ voi a iertaﬂi oamenilor greøelile lor, atunci Tatæl
vostru Ceresc, de asemenea, væ
va ierta pe voi;
15 Dar dacæ voi nu le iertaﬂi
oamenilor greøelile lor, atunci
nici Tatæl vostru nu væ va ierta
greøelile voastre.
16 Mai mult, atunci când voi
a
postiﬂi, nu fiﬂi ca ipocriﬂii cu
feﬂele încruntate, cæci aceøtia îøi
desfigureazæ faﬂa pentru ca sæ
aparæ în faﬂa oamenilor cum cæ
ei postesc. Adeværat væ spun
Eu vouæ, ei îøi au ræsplata lor.
17 Ci voi, atunci când postiﬂi,
ungeﬂi-væ capul øi spælaﬂi-væ
faﬂa;
18 Pentru ca voi sæ nu apæreﬂi
8a
9a
b
c

D&L 84:83.
Mat. 6:9–13.
gs Rugæciune.
gs Dumnezeu,
divinitate—
Dumnezeu Tatæl.

în faﬂa oamenilor cum cæ voi
postiﬂi, ci numai în faﬂa Tatælui
vostru, care este în a ascuns; iar
Tatæl vostru, care vede în ascuns, væ va ræsplæti vouæ pe faﬂæ.
19 Nu væ aøterneﬂi comori pe
pæmânt, unde moliile øi rugina
le distrug øi hoﬂii pætrund øi
le furæ;
20 Ci aøterneﬂi-væ a comori în
ceruri, unde nici moliile øi nici
rugina nu le distrug; øi unde hoﬂii nu pætrund øi nici nu le furæ.
21 Cæci acolo unde sunt comorile voastre, tot acolo sunt øi
inimile voastre.
22 aLumina trupului este
ochiul; de aceea, dacæ ochiul
vostru va fi sænætos, atunci trupul vostru întreg va fi plin de
luminæ.
23 Iar dacæ ochiul vostru va fi
ræu, atunci trupul vostru întreg
va fi plin de întuneric. De aceea,
dacæ lumina care este în trupul
vostru va fi întuneric, cât de
mare este acest întuneric!
24 Nici un om nu poate a sluji
la doi stæpâni; cæci el ori îl va
iubi pe unul øi-l va urî pe celælalt ori, dacæ nu, atunci el se va
lega de unul øi-l va dispreﬂui pe
celælalt. Voi nu-L puteﬂi sluji pe
Dumnezeu øi pe Mamona.
25 Øi acum s-a întâmplat cæ
atunci când Isus a vorbit aceste
cuvinte, El a privit cætre cei
doisprezece pe care El îi alesese
øi le-a spus: Aduceﬂi-væ aminte
de cuvintele pe care Eu le-am

12a jst, Mat. 6:14.
14a Mosia 26:30–31;
D&L 64:9.
gs (a) Ierta.
16a Isa. 58:5–7.
gs (a) Posti, post.

18a
20a
22a
24a

D&L 38:7.
Hel. 5:8; 8:25.
D&L 88:67.
1 Sam. 7:3.

3 Nefi 13:26–14:4
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spus. Cæci iatæ, voi sunteﬂi aceia pe care Eu i-am ales ca sæ
a
slujeascæ acestui popor. De
aceea, væ spun Eu vouæ, nu væ
b
gândiﬂi deloc la viaﬂa voastræ,
la ceea ce veﬂi mânca sau veﬂi
bea; øi nici la trupul vostru, la
ce veﬂi pune peste el. Nu este
viaﬂa mai mult decât carnea,
iar trupul mai mult decât
veømântul?
26 Priviﬂi la pæsærile cerului,
cæci ele nu seamænæ øi nici nu
culeg sau adunæ în grânare; øi
totuøi, Tatæl vostru ceresc le
hræneøte pe ele. Nu sunteﬂi voi
mult mai buni decât ele?
27 Care dintre voi fræmântându-se poate adæuga un cot la
înælﬂimea sa?
28 Øi de ce sæ væ îngrijoraﬂi
voi despre îmbræcæminte? Gândiﬂi-væ cum cresc crinii de pe
câmpie; ei nici nu torc øi nici nu
ﬂes;
29 Øi totuøi, aøa væ spun Eu
vouæ cæ pânæ øi Solomon în toatæ slava lui nu a fost înveømântat la fel ca unul dintre aceøti
crini.
30 De aceea, dacæ Dumnezeu
înveømânteazæ în felul acesta
iarba câmpiei, care astæzi este,
iar mâine este aruncatæ în cuptor, tot astfel væ va înveømânta
El pe voi, dacæ voi nu sunteﬂi cu
credinﬂa micæ.
31 De aceea, nu fiﬂi îngrijoraﬂi,
zicând, oare ce vom mânca noi
sau, oare ce vom bea noi sau, cu
ce ne vom îmbræca noi?
32 Cæci Tatæl vostru ceresc
25a gs (a) Sluji.
b Alma 31:37–38;
D&L 84:79–85.

øtie cæ voi aveﬂi nevoie de toate
aceste lucruri.
33 Dar cæutaﬂi mai întâi a împæræﬂia lui Dumnezeu øi dreptatea
Lui øi toate aceste lucruri væ
vor fi date vouæ.
34 De aceea, nu fiﬂi îngrijoraﬂi
pentru ziua de mâine, cæci ziua
de mâine va avea singuræ grijæ
de aceste lucruri. Îi ajunge zilei
necazul ei.
CAPITOLUL 14
Isus porunceøte: Nu judecaﬂi; întrebaﬂi-L pe Dumnezeu; feriﬂi-væ de
profeﬂii neadeværaﬂi — El fægæduieøte salvarea acelora care fac aøa
cum este voinﬂa Tatælui—Comparæ
cu Matei 7. Circa 34 d.H.
Øi acum, s-a întâmplat cæ atunci
când Isus a spus aceste cuvinte,
El s-a întors iaræøi cætre mulﬂime øi øi-a deschis din nou gura
cætre ei, zicând: Adeværat, adeværat væ spun Eu vouæ, nu
a
judecaﬂi ca sæ nu fiﬂi judecaﬂi.
2 a Cæci cu judecata cu care voi
judecaﬂi, tot cu aceea voi veﬂi fi
judecaﬂi; øi cu mæsura cu care
voi mæsuraﬂi, tot cu aceea vi se
va mæsura.
3 Øi de ce vedeﬂi voi paiul care
este în ochiul fratelui vostru,
dar nu vedeﬂi bârna care este în
propriul vostru ochi?
4 Sau cum veﬂi spune voi
fratelui vostru: Lasæ-mæ sæ-ﬂi
scot paiul din ochiul tæu — øi
iatæ, o bârnæ este chiar în ochiul
vostru?

33a Luca 12:31.
14 1a jst, Mat. 7:1–2;
Ioan 7:24.

2 a Morm. 8:19.
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5 Tu, ipocritule, aruncæ-ﬂi mai
întâi a bârna din ochiul tæu; øi
apoi vei vedea tu limpede cum
sæ scoﬂi paiul din ochiul fratelui tæu.
6 Nu daﬂi la câini ceea ce este
a
sfânt; øi nici nu væ aruncaﬂi
mærgæritarele la porci ca ei sæ
nu le calce în picioare øi apoi sæ
se întoarcæ la voi øi sæ væ sfâøie.
7 a Cere øi ﬂi se va da; cautæ øi
vei gæsi; bate øi ﬂi se va deschide.
8 Cæci oricine va cere va
primi; iar acela care va cæuta va
gæsi; iar aceluia care va bate i se
va deschide.
9 Sau ce fel de om este acela
care, atunci când fiul lui îi cere
pâine, el îi dæ o piatræ?
10 Sau dacæ el îi cere un peøte,
îi dæ un øarpe?
11 Øi atunci, dacæ voi care sunteﬂi ræi øtiﬂi cum sæ daﬂi daruri
copiilor voøtri, cu cât mai mult
va da Tatæl vostru care este în
ceruri lucruri bune acelora care
Îi cer Lui?
12 De aceea, toate lucrurile pe
care voi doriﬂi ca oamenii sæ vi
le facæ vouæ, tot aøa sæ le a faceﬂi
voi lor, cæci aceasta este legea øi
scrierile profeﬂilor.
13 Intraﬂi prin poarta cea
a
strâmtæ; cæci largæ este poarta
øi b latæ este calea care duce la
distrugere; øi mulﬂi vor fi aceia
care se vor duce într-acolo.
14 Cæci strâmtæ este a poarta øi
5 a Ioan 8:3–11.
6 a gs Sfânt.
7 a 3 Ne. 27:29.
gs Rugæciune.
12a gs Compasiune
(compætimire).
13a Luca 13:24;
3 Ne. 27:33.

b

îngustæ este calea care duce la
viaﬂæ; øi c puﬂini vor fi aceia care
o gæsesc.
15 Pæziﬂi-væ de profeﬂii a neadeværaﬂi care vin la voi în veøminte
de oaie, dar care înæuntrul lor
sunt lupi ræpitori.
16 Voi îi veﬂi cunoaøte pe ei
dupæ roadele lor. Culeg oamenii
struguri din spini sau smochine
din mæræcini?
17 Tot astfel fiecare pom bun
face fructe bune, iar pomul cel
ræu face fructe rele.
18 Un pom bun nu poate face
fructe rele, iar un pom ræu nu
poate face fructe bune.
19 Fiecare pom care nu a aduce
fructe bune este doborât øi
aruncat în foc.
20 De aceea, dupæ a roadele lor
îi veﬂi cunoaøte voi pe ei.
21 Nu oricine care a Mi-a spus:
Doamne, Doamne, va intra în
Împæræﬂia cerului; ci acela care
face voia Tatælui Meu care este
în ceruri.
22 Mulﬂi vor a zice cætre Mine
în ziua aceea: Doamne, Doamne,
nu am profeﬂit noi în numele
Tæu; øi în numele Tæu am alungat noi diavoli; øi în numele Tæu
am fæcut noi fapte minunate?
23 Øi atunci le voi declara Eu
lor: Eu nu v-am a cunoscut pe voi
niciodatæ; b plecaﬂi de la Mine,
voi cei care faceﬂi nedreptæﬂi.
24 De aceea, acela care va

b D&L 132:25.
14a 2 Ne. 9:41;
31:9, 17–18;
D&L 22:1–4.
b 1 Ne. 8:20.
c 1 Ne. 14:12.
15a Ier. 23:21–32;
2 Ne. 28:9, 12, 15.

19a Mat. 3:10;
Alma 5:36–41;
D&L 97:7.
20a Luca 6:43–45;
Moro. 7:5.
22a Alma 5:17.
23a Mosia 5:13; 26:24–27.
b Luca 13:27.

3 Nefi 14:25–15:8
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asculta de aceste spuse ale Mele
øi le va înfæptui, pe acela îl
voi asemæna Eu cu un om înﬂelept care øi-a zidit casa pe o
a
stâncæ —
25 Iar a ploaia a cæzut øi potopurile au venit øi vânturile au
suflat øi au lovit casa aceea; øi
ea nu s-a b dærâmat, cæci a fost
ziditæ pe o stâncæ.
26 Øi fiecare care va asculta de
aceste spuse ale Mele øi care nu
le va înfæptui, va fi asemænat cu
un om nechibzuit care øi-a zidit
casa pe a nisip —
27 Iar ploaia a cæzut øi potopurile au venit øi vânturile au
suflat øi au lovit casa aceea; øi ea
a cæzut; øi mare a fost cæderea ei.
CAPITOLUL 15
Isus anunﬂæ cæ legea lui Moise este
împlinitæ în El — Nefiﬂii sunt celelalte oi despre care El a pomenit în
Ierusalim—Din cauza nedreptæﬂii,
poporul Domnului din Ierusalim
nu cunoaøte despre oile împræøtiate
ale Israelului. Circa 34 d.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ atunci
când Isus a terminat de spus
acestea, El øi-a aruncat ochii de
jur-împrejur peste mulﬂime øi a
spus cætre ei: Iatæ, voi aﬂi auzit
aceste lucruri pe care Eu le-am
propovæduit înainte de a Mæ
înælﬂa la Tatæl Meu; de aceea,
cel care îøi va aduce aminte de
aceste lucruri spuse de Mine øi
24a gs Stâncæ.
25a Alma 26:6;
Hel. 5:12.
b Prov. 12:7.
26a 3 Ne. 11:40.
15 1a Iac. 1:22.

care le va a înfæptui, pe acela îl
voi b înælﬂa Eu în ziua din urmæ.
2 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Isus a spus aceste cuvinte,
El a înﬂeles cæ erau unii printre
ei care s-au minunat øi s-au întrebat ce voia El cu a legea lui
Moise; cæci ei nu au înﬂeles ceea
ce El spusese cæ lucrurile vechi
s-au terminat øi cæ toate lucrurile au devenit noi.
3 Øi El a spus cætre ei: Nu væ
minunaﬂi cæ Eu v-am spus vouæ
cæ lucrurile vechi au trecut øi cæ
toate lucrurile au devenit noi.
4 Iatæ, væ spun Eu vouæ cæ
a
legea este împlinitæ, aceea care
a fost datæ lui Moise.
5 Iatæ, a Eu sunt Acela care a
dat legea; øi Eu sunt Acela care
am fæcut un legæmânt cu poporul Meu Israel; de aceea, legea
este împlinitæ în Mine, cæci Eu
am venit ca sæ b îndeplinesc
legea; de aceea ea are un sfârøit.
6 Iatæ, Eu a nu îi distrug pe profeﬂi, cæci toate acelea care nu au
fost împlinite pentru Mine,
adeværat væ spun Eu vouæ, cæ
toate se vor împlini.
7 Øi fiindcæ Eu v-am spus vouæ
cæ lucrurile vechi s-au terminat,
Eu nu distrug ceea ce a fost spus
despre lucrurile care urmeazæ
sæ vinæ.
8 Cæci iatæ, a legæmântul pe care
Eu l-am fæcut cu poporul Meu
nu este împlinit în întregime;
dar legea care a fost datæ lui
Moise are un sfârøit în Mine.

b 1 Ne. 13:37;
D&L 5:35.
2 a gs Legea lui Moise.
4 a Mosia 13:27–31;
3 Ne. 9:17–20.
5 a 1 Cor. 10:1–4;

3 Ne. 11:14.
gs Iehova.
b Alma 34:13.
6 a 3 Ne. 23:1–5.
8 a 3 Ne. 5:24–26.
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9 Iatæ, Eu sunt a legea øi b lumina. Priviﬂi la Mine øi înduraﬂi
pânæ la capæt øi atunci voi veﬂi
c
træi; cæci aceluia care d înduræ
pânæ la capæt îi voi da Eu viaﬂæ
veønicæ.
10 Iatæ, Eu v-am dat vouæ poruncile; de aceea, ﬂineﬂi a poruncile Mele. Øi acestea sunt legea
øi profeﬂii, cæci ei într-adevær
dau b mærturie despre Mine.
11 Øi acum s-a întâmplat cæ
atunci când Isus a spus aceste
cuvinte, El a spus cætre cei doisprezece pe care El îi alesese:
12 Voi sunteﬂi ucenicii Mei; øi
voi sunteﬂi o luminæ pentru
acest popor, care sunt urmaøi
ai casei lui a Iosif.
13 Øi iatæ, aceasta este a ﬂara
moøtenirii voastre; øi Tatæl v-a
dat-o vouæ.
14 Øi niciodatæ nu Mi-a dat
Mie Tatæl poruncæ pentru ca Eu
sæ a spun aceasta cætre fraﬂii
voøtri de la Ierusalim.
15 Øi niciodatæ nu Mi-a dat
Mie Tatæl poruncæ pentru ca Eu
sæ le spun lor despre a celelalte
triburi ale casei lui Israel, pe
care Tatæl le-a condus afaræ din
ﬂaræ.
16 Numai atât Mi-a dat Tatæl
poruncæ sæ le spun lor:
17 Cum cæ Eu am alte oi care
nu sunt din stâna aceasta; pe
ele, de asemenea, trebuie Eu sæ
le aduc; øi ele Îmi vor auzi
9 a 2 Ne. 26:1.
b gs Luminæ, lumina
lui Hristos.
c Ioan 11:25;
D&L 84:44.
d gs (a) Îndura.
10a 3 Ne. 12:20.
b Mosia 13:33.

glasul; øi atunci va fi numai o
stânæ øi un a Pæstor.
18 Øi acum, din cauza încæpæﬂânærii øi a necredinﬂei, ei nu au
a
înﬂeles cuvântul Meu; de aceea, Mie Mi s-a poruncit de cætre
Tatæl sæ nu le mai spun nimic
despre acest lucru.
19 Dar adeværat væ spun Eu
vouæ cum cæ Tatæl Mi-a dat Mie
poruncæ øi Eu væ spun vouæ
cum cæ aﬂi fost despærﬂiﬂi de ei
din cauza nedreptæﬂii lor; de
aceea, din cauza nedreptæﬂii
lor, ei nu øtiu despre voi.
20 Øi iaræøi, adeværat væ spun
Eu vouæ cum cæ pe celelalte
triburi le-a despærﬂit Tatæl de
ei; øi din cauza nedreptæﬂii lor,
ei nu øtiu despre ele.
21 Øi adeværat væ spun Eu
vouæ cum cæ voi sunteﬂi aceia
despre care Eu am spus: aAlte
oi am Eu care nu sunt din stâna
aceasta; pe ele, de asemenea,
trebuie Eu sæ le aduc, iar ele Îmi
vor auzi glasul Meu; øi atunci
va fi numai o stânæ øi un Pæstor.
22 Iar ei nu M-au înﬂeles pe
Mine, cæci au crezut cæ erau
a
neamurile; cæci nu au înﬂeles
cæ neamurile trebuia sæ se
b
converteascæ prin predicile lor.
23 Øi ei nu M-au înﬂeles pe
Mine când Eu am spus cæ Îmi
vor auzi glasul; øi nu M-au înﬂeles pe Mine cæ a neamurile nu
vor auzi niciodatæ glasul Meu—

12a gs Iosif, fiul lui
Iacov.
13a 1 Ne. 18:22–23.
14a 3 Ne. 5:20.
15a 3 Ne. 16:1–4.
gs Israel—Cele zece
triburi pierdute
ale lui Israel.

17a
18a
21a
22a
b
23a

gs Pæstorul cel bun.
D&L 10:59.
Ioan 10:14–16.
gs Neamuri.
Fapte 10:34–48.
Mat. 15:24.

3 Nefi 15:24–16:7

528

cæ Eu nu Mæ voi aræta lor, decât
prin Duhul b Sfânt.
24 Dar iatæ, voi aﬂi øi auzit glasul a Meu øi M-aﬂi øi væzut pe
Mine; øi voi sunteﬂi oile Mele; øi
voi sunteﬂi numæraﬂi printre cei
pe care Tatæl Mi i-a b dat Mie.
CAPITOLUL 16
Isus va vizita celelalte oi pierdute
ale lui Israel — În zilele din urmæ
Evanghelia va ajunge pânæ la
neamuri, iar apoi pânæ la casa lui
Israel — Poporul Domnului va vedea cu ochii sæi când El va aduce
înapoi Sionul. Circa 34 d.H.
Øi adeværat, adeværat væ spun
Eu vouæ cum cæ Eu mai am øi
a
alte oi care nu sunt din ﬂara
aceasta, øi nici din ﬂara Ierusalimului; øi nici din altæ parte a
ﬂærii dimprejur unde Eu am
fost ca sæ slujesc.
2 Cæci aceia despre care Eu væ
vorbesc sunt aceia care încæ nu
Mi-au auzit glasul; øi nici nu
M-am arætat Eu lor vreodatæ.
3 Dar Eu am primit poruncæ
de la Tatæl ca sæ mæ duc la a ei;
iar ei Îmi vor auzi glasul øi vor
fi numæraﬂi printre oile Mele
pentru ca sæ poatæ sæ fie numai
o stânæ øi un Pæstor; de aceea,
Eu Mæ duc ca sæ Mæ aræt lor.
4 Øi Eu væ poruncesc vouæ sæ
23b 1 Ne. 10:11.
gs Duhul Sfânt.
24a Alma 5:38;
3 Ne. 16:1–5.
b Ioan 6:37; D&L 27:14.
16 1a 3 Ne. 15:15.
gs Israel—Cele zece
triburi pierdute ale
lui Israel.

scrieﬂi cele a spuse dupæ ce Eu
voi fi plecat pentru cæ, dacæ se
va întâmpla cæ poporul Meu de
la Ierusalim, aceia care M-au
væzut øi care au fost cu Mine în
slujirea Mea, nu-L vor întreba
pe Tatæl în numele Meu pentru
ca sæ poatæ primi o cunoaøtere
despre voi prin Duhul Sfânt,
precum øi despre celelalte triburi pe care ei nu le cunosc,
pentru ca aceste spuse pe care
voi le veﬂi scrie sæ fie pæstrate
øi sæ fie arætate b neamurilor,
pentru ca prin plenitudinea
neamurilor, ræmæøiﬂa seminﬂiei
lor, aceia care vor fi împræøtiaﬂi
pe faﬂa pæmântului din cauza
necredinﬂei lor sæ poatæ fi convinøi sau sæ poatæ fi aduøi la
c
cunoaøterea Mea, a Mântuitorului lor.
5 Iar apoi îi voi a aduna Eu pe ei
din cele patru colﬂuri ale lumii;
iar apoi Eu voi împlini b legæmântul pe care Tatæl l-a fæcut
cu tot poporul c casei lui Israel.
6 Øi binecuvântate sunt a neamurile datoritæ credinﬂei lor în
Mine, în Duhul b Sfânt, care le
poartæ lor mærturie despre Mine
øi despre Tatæl.
7 Iatæ, datoritæ credinﬂei lor în
Mine, a zis Tatæl, øi din cauza
necredinﬂei tale, o, casæ a lui Israel, în ziua din a urmæ adeværul
va ajunge pânæ la neamuri pen-

3 a 3 Ne. 17:4.
4 a gs Scripturi.
b 1 Ne. 10:14;
3 Ne. 21:6.
c Ezec. 20:42–44;
3 Ne. 20:13.
5 a gs Israel—Adunarea
lui Israel.
b 3 Ne. 5:24–26.

c 1 Ne. 22:9;
3 Ne. 21:26–29.
6 a 1 Ne. 13:30–42;
2 Ne. 30:3.
b 2 Ne. 32:5;
3 Ne. 11:32, 35–36.
gs Duhul Sfânt.
7 a gs Restaurarea
Evangheliei.
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tru ca plenitudinea acestor lucruri sæ fie fæcutæ cunoscutæ lor.
8 Dar vai, a zis Tatæl, de cei
necredincioøi dintre neamuri—
cæci în ciuda faptului cæ ei au
venit pe faﬂa acestei ﬂæri øi au
a
împræøtiat poporul Meu, care
este din casa lui Israel; iar poporul Meu, care este din casa
lui Israel, a fost b alungat dintre
ei øi a fost cælcat în picioare de
cætre ei;
9 Øi datoritæ îndurærii Tatælui
faﬂæ de neamuri øi din cauza judecæﬂii Tatælui pentru poporul
Meu, care este din casa lui Israel,
adeværat, adeværat væ spun Eu
vouæ cæ, dupæ toate acestea, øi
Eu am fæcut ca poporul Meu,
care este din casa lui Israel, sæ
fie pedepsit øi lovit øi a ucis øi
alungat dintre ei øi sæ fie urât
de cætre ei øi sæ devinæ o pricinæ
de øuøoteli øi de batjocuræ printre ei —
10 Øi astfel a poruncit Tatæl ca
Eu sæ væ spun vouæ: Øi în ziua
aceea când neamurile vor pæcætui împotriva Evangheliei
Mele øi vor respinge plenitudinea Evangheliei Mele øi se vor
a
înælﬂa în mândria inimilor lor
deasupra tuturor naﬂiunilor øi
deasupra tuturor oamenilor de
pe întregul pæmânt, øi vor fi
plini de tot felul de minciuni øi
de înøelæciuni øi de ræutæﬂi øi de
tot felul de ipocrizie øi de crime
øi de b vicleøuguri preoﬂeøti øi de
curvie øi de lucruri abominabile
8 a 1 Ne. 13:14;
Morm. 5:9, 15.
b 3 Ne. 20:27–29.
9 a Amos 9:1–4.
10a Morm. 8:35–41.
b 2 Ne. 26:29.

secrete; øi dacæ ei vor face toate
aceste lucruri øi vor respinge
plenitudinea Evangheliei Mele,
iatæ, spune Tatæl, Eu voi lua
plenitudinea Evangheliei Mele
de la ei.
11 Iar apoi Îmi voi a aduce
aminte de legæmântul pe care
Eu l-am fæcut cu poporul Meu,
o, casæ a lui Israel; øi voi aduce
Eu Evanghelia Mea la el.
12 Øi Eu îﬂi voi aræta ﬂie, o, casæ
a lui Israel, cæ neamurile nu
vor avea putere asupra ta; dar
Eu Îmi voi aduce aminte de legæmântul pe care Eu l-am fæcut
cu tine, o, casæ a lui Israel, øi voi
veﬂi ajunge la a cunoaøterea plenitudinii Evangheliei Mele.
13 Dar dacæ neamurile se vor
pocæi øi se vor întoarce la Mine,
spune Tatæl, iatæ, ele vor fi a numærate printre oamenii Mei, o,
casæ a lui Israel.
14 Iar Eu nu voi suferi ca poporul Meu, care este din casa
lui Israel, sæ meargæ printre ei
øi sæ-i doboare, spune Tatæl.
15 Dar dacæ ei nu se vor întoarce la Mine øi nu vor asculta
de glasul Meu, atunci Eu voi
suferi, da Eu voi suferi ca poporul Meu, o, casæ a lui Israel,
ca ei sæ meargæ printre ei øi sæ-i
a
doboare; iar ei vor fi ca sarea
care øi-a pierdut gustul, care
nu este bunæ de nimic decât sæ
fie aruncatæ øi sæ fie cælcatæ în
picioare de cætre poporul Meu,
o, casæ a lui Israel.

11a 3 Ne. 21:1–11;
Morm. 5:20.
12a Hel. 15:12–13.
13a Gal. 3:7, 29;
1 Ne. 15:13–17;
2 Ne. 10:18;

3 Ne. 30:2;
Avr. 2:9–11.
15a Mica 5:8–15;
3 Ne. 20:16–19;
21:12–21;
D&L 87:5.

3 Nefi 16:16–17:7
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16 Adeværat, adeværat væ spun
Eu vouæ, astfel Mi-a poruncit Mie Tatæl — ca Eu sæ dau
acestui popor aceastæ ﬂaræ ca
moøtenire.
17 Iar apoi a cuvintele profetului Isaia vor fi împlinite, care
spun:
18 a Stræjile b tale îøi vor ridica
glasul; cu glasurile laolaltæ vor
cânta ei, cæci ei vor vedea cu
ochii lor când Domnul va aduce
înapoi Sionul.
19 Izbucniﬂi în bucurie, cântaﬂi
împreunæ, voi, locuri pæræsite
ale Ierusalimului; cæci Domnul
a alinat poporul Sæu; El a mântuit Ierusalimul.
20 Domnul Øi-a dezvæluit braﬂul Sæu sfânt în faﬂa ochilor
tuturor neamurilor; øi toate
marginile pæmântului vor vedea
Salvarea lui Dumnezeu.
CAPITOLUL 17
Isus îi îndrumæ pe oameni sæ se
gândeascæ la cuvintele Lui øi sæ se
roage pentru înﬂelegere — El îi
vindecæ pe bolnavii lor—El se roagæ pentru oameni, folosind o limbæ
care nu poate fi scrisæ — Îngerii îi
slujesc øi focul îi înconjoaræ pe cei
mici. Circa 34 d.H.
Iatæ, acum s-a întâmplat cæ
atunci când Isus a vorbit aceste
cuvinte, El a privit iaræøi în jur
17a 3 Ne. 20:11–12.
18a Isa. 52:8–10.
b Ezec. 33:1–7.
gs (a) Pæzi, pæzitori.
17 1a i.e. Timpul de a Mæ
întoarce la Tatæl.
Vezi versetul 4.

în mulﬂime øi le-a spus: Iatæ,
a
timpul Meu este aproape.
2 Eu væd cæ voi sunteﬂi slabi,
cæ nu puteﬂi a înﬂelege voi toate
cuvintele Mele pe care Tatæl
Mi-a poruncit sæ vi le vorbi la
timpul acesta.
3 De aceea, duceﬂi-væ la casele
voastre øi a gândiﬂi-væ la lucrurile
pe care Eu vi le-am spus; øi întrebaﬂi-L pe Tatæl, în numele
Meu, pentru ca voi sæ puteﬂi înﬂelege øi sæ væ b pregætiﬂi minﬂile
pentru ziua de c mâine; iar Eu
voi veni iaræøi la voi.
4 Dar acum Eu mæ a duc la
Tatæl, precum øi ca sæ Mæ b aræt
triburilor cele c pierdute ale
Israelului, cæci ele nu sunt pierdute pentru Tatæl, cæci El øtie
încotro le-a îndreptat El pe ele.
5 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Isus a vorbit astfel, El iaræøi
Øi-a aruncat privirea în jur prin
mulﬂime øi a væzut cæ ei erau în
lacrimi øi priveau fix cætre El ca
øi cum ar fi vrut sæ-L roage pe
El sæ stea puﬂin mai mult cu ei.
6 Iar El le-a spus: Iatæ, din
adâncurile inimii sunt plin de
a
îndurare pentru voi.
7 Aveﬂi pe vreunii dintre voi
care sunt bolnavi? Aduceﬂi-i aici.
Aveﬂi voi pe vreunii care sunt
infirmi sau orbi sau øchiopi sau
mutilaﬂi sau leproøi sau care sunt
zbârciﬂi sau care sunt surzi sau
care sunt în suferinﬂæ de orice
fel? Aduceﬂi-i pe ei aici øi Eu îi

2 a Ioan 16:12;
D&L 78:17–18.
3 a gs (a) Cugeta.
b D&L 132:3.
c 3 Ne. 19:2.
4 a 3 Ne. 18:39.
b 3 Ne. 16:1–3.

c gs Israel—Cele zece
triburi pierdute ale
lui Israel.
6 a gs Compasiune
(compætimire).
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voi vindeca pe ei, cæci Eu Mæ
îndur de voi; adâncurile inimii
Mele sunt pline de îndurare.
8 Cæci Eu væd cæ vreﬂi ca Eu sæ
væ aræt ce le-am fæcut fraﬂilor
voøtri la Ierusalim, cæci Eu væd
a
credinﬂa voastræ cæ este b destulæ pentru ca Eu sæ væ vindec.
9 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când El a vorbit astfel, toatæ
mulﬂimea, în acord, s-a dus cu
bolnavii sæi øi cu cei în suferinﬂæ
øi cu cei infirmi øi cu cei orbi øi
cu cei muﬂi øi cu toﬂi cei care
erau în suferinﬂæ de orice fel; iar
El i-a a vindecat pe aceøtia, pe
fiecare dintre ei, cum au fost
aduøi unul câte unul la El.
10 Iar ei cu toﬂii, cei care au
fost vindecaﬂi, precum øi cei care
erau sænætoøi, s-au plecat la
picioarele Lui øi L-au preamærit;
øi atât de mulﬂi câﬂi au putut
veni din mulﬂime I-au a særutat
picioarele, într-atât, încât ei I-au
spælat picioarele Lui cu lacrimile lor.
11 Øi s-a întâmplat cæ El le-a
poruncit sæ fie aduøi a pruncii
lor.
12 Iar ei øi-au adus pruncii øi
i-au aøezat jos pe pæmânt în jurul Lui øi Isus a stat în mijloc;
øi mulﬂimea s-a dat deoparte
pânæ când toﬂi au fost aduøi la El.
13 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când toﬂi au fost aduøi, iar Isus
a stat în mijloc, El a dat poruncæ
mulﬂimii sæ a îngenuncheze la
pæmânt.
8 a Luca 18:42.
b 2 Ne. 27:23;
Eter 12:12.
9 a Mosia 3:5;
3 Ne. 26:15.

14 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când ei au îngenuncheat la pæmânt, Isus a gemut în sinea Lui
øi a zis: Tatæ, Eu sunt a tulburat
din cauza ticæloøiei poporului
din casa lui Israel.
15 Øi atunci când El a spus
aceste cuvinte, El, de asemenea,
a îngenuncheat la pæmânt; øi
iatæ, El S-a rugat cætre Tatæl, iar
lucrurile despre care El S-a rugat
nu pot fi scrise, iar mulﬂimea
care L-a auzit a depus mærturie.
16 Øi în felul acesta au depus ei
mærturie: Niciodatæ mai înainte
n-a væzut a ochiul øi n-a auzit
urechea lucruri atât de mari øi
minunate ca acelea pe care
noi le-am væzut øi le-am auzit
spuse de Isus cætre Tatæl;
17 Øi nici o a limbæ nu poate
vorbi; øi nici nu poate fi scris
de nici un om; øi nici inimile
oamenilor nu pot sæ conceapæ
lucruri atât de mari øi minunate
ca acelea pe care noi le-am væzut
øi le-am auzit spuse de Isus; øi
nimeni nu poate concepe bucuria care ne-a umplut sufletele
noastre la timpul când L-am
auzit pe El rugându-se Tatælui
pentru noi.
18 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Isus a terminat sæ Se
roage Tatælui, El S-a ridicat; øi
a
bucuria mulﬂimii era atât de
mare, încât ei erau copleøiﬂi.
19 Øi s-a întâmplat cæ Isus a
vorbit cætre ei øi le-a cerut sæ se
ridice.

10a Luca 7:38.
11a Mat. 19:13–14;
3 Ne. 26:14, 16.
13a Luca 22:41;
Fapte 20:36.

14a Moise 7:41.
16a Isa. 64:4; 1 Cor. 2:9;
D&L 76:10, 114–119.
17a 2 Cor. 12:4.
18a gs Bucurie.

3 Nefi 17:20–18:7
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20 Øi ei s-au ridicat de la
pæmânt; iar El le-a spus: Binecuvântaﬂi sunteﬂi voi datoritæ
credinﬂei voastre. Øi acum iatæ,
bucuria Mea este deplinæ.
21 Øi atunci când El a spus
aceste cuvinte, El a a plâns, iar
mulﬂimea a depus mærturie despre aceasta, iar El i-a luat pe
pruncii lor, unul câte unul, øi
i-a b binecuvântat øi S-a rugat
Tatælui pentru ei.
22 Øi atunci când El a fæcut
aceasta, El iaræøi a plâns;
23 Øi a spus mulﬂimii, zicându-le: Iatæ-i pe cei mici ai voøtri.
24 Øi cum ei s-au uitat ca sæ
vadæ, ei øi-au aruncat ochii
cætre cer øi au væzut cerul deschizându-se øi au væzut îngeri
pogorându-se din cer ca øi cum
ar fi fost în mijlocul focului; øi
ei au coborât øi i-au a înconjurat
pe cei mici øi erau înconjuraﬂi
de foc; iar îngerii le-au slujit
lor.
25 Iar mulﬂimea a væzut øi a
auzit øi a depus mærturie; øi ei
øtiu cæ mærturia lor este adeværatæ, cæci ei toﬂi au væzut øi au
auzit, fiecare om pentru el însuøi; øi ei erau în numær de
aproape douæ mii cinci sute de
suflete; care constau din bærbaﬂi, femei øi copii.
CAPITOLUL 18
Isus pune bazele împærtæøaniei
printre nefiﬂi—Lor li se porunceøte
sæ se roage întotdeauna în numele
21a Ioan 11:35.
b Marcu 10:14–16.
24a Hel. 5:23–24, 43–45.

Lui—Cei care mænâncæ din trupul
Lui øi beau din sângele Lui în chip
nedemn sunt blestemaﬂi — Ucenicilor li se dæ puterea sæ dea Duhul
Sfânt. Circa 34 d.H.
Øi s-a întâmplat cæ Isus a poruncit ucenicilor Sæi sæ aducæ
la El niøte a pâine øi vin.
2 Øi în timp ce ei s-au dus dupæ
pâine øi vin, El a poruncit mulﬂimii sæ se aøeze jos pe pæmânt.
3 Iar atunci când ucenicii au
venit cu a pâine øi cu vin, El a
luat din pâine øi a rupt-o øi
a binecuvântat-o; øi le-a dat
ucenicilor øi le-a poruncit sæ
mænânce.
4 Iar atunci când ei au mâncat
øi au fost sætui, El a poruncit ca
sæ le-o dea mulﬂimii.
5 Iar atunci când mulﬂimea a
mâncat øi a fost sætulæ, El a
spus cætre ucenici: Iatæ, unul
dintre voi va fi rânduit, iar lui îi
voi da Eu puterea sæ a rupæ pâinea øi sæ o binecuvânteze øi sæ
o dea poporului Bisericii Mele,
tuturor acelora care vor crede
øi care se vor boteza în numele
Meu.
6 Øi lucrul acesta trebuie sæ-l
faceﬂi voi întotdeauna aøa precum am fæcut Eu, aøa cum Eu
am rupt pâinea øi am binecuvântat-o øi v-am dat-o vouæ.
7 Øi aceasta o veﬂi face voi în
a
amintirea trupului Meu pe
care Eu vi L-am arætat vouæ. Øi
aceasta va fi o mærturie cætre
Tatæl, cæ voi væ aduceﬂi întotdeauna aminte de Mine. Øi dacæ

18 1a Mat. 26:26–28.
3 a gs Împærtæøanie.
5 a Moro. 4.

7 a Moro. 4:3.

533

3 Nefi 18:8–18

voi væ veﬂi aduce aminte întotdeauna de Mine, atunci voi veﬂi
avea Spiritul Meu cu voi.
8 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când El a spus aceste cuvinte, a
poruncit ucenicilor Sæi sæ ia
din vinul din cupæ øi sæ bea din
el øi ca ei, de asemenea, sæ dea
mulﬂimii sæ bea din el.
9 Øi s-a întâmplat cæ ei au fæcut
astfel øi au bæut din el øi s-au
sæturat; øi au dat mulﬂimii, iar
aceasta a bæut øi s-a sæturat.
10 Iar atunci când ucenicii
au fæcut aceasta, Isus le-a spus:
Binecuvântaﬂi sunteﬂi voi pentru
lucrul acesta pe care voi l-aﬂi
fæcut, cæci aceasta împlineøte
poruncile Mele; øi aceasta depune mærturie cætre Tatæl cum
cæ voi vreﬂi sæ faceﬂi ceea ce Eu
v-am poruncit.
11 Øi lucrul acesta va trebui
sæ-l faceﬂi voi întotdeauna acelora care se pocæiesc øi care
sunt botezaﬂi în numele Meu;
øi va trebui sæ faceﬂi aceasta
în amintirea sângelui Meu, pe
care Eu L-am værsat pentru
voi, pentru ca voi sæ depuneﬂi
mærturie Tatælui, cæ voi væ
aduceﬂi aminte întotdeauna de
Mine. Øi dacæ væ veﬂi aduce
aminte întotdeauna de Mine,
atunci voi veﬂi avea cu voi
Spiritul Meu.
12 Øi Eu væ dau vouæ porunca
sæ faceﬂi aceste lucruri. Øi dacæ
veﬂi face întotdeauna aceste
lucruri, atunci binecuvântaﬂi
12a
13a
b
15a

gs Stâncæ.
gs Apostazie.
3 Ne. 11:39.
Alma 34:17–27.
gs Rugæciune.

sunteﬂi voi, cæci sunteﬂi zidiﬂi pe
stânca Mea.
13 Dar aceia dintre voi care
vor face mai mult sau mai puﬂin
decât acestea, ei nu sunt zidiﬂi
pe stânca Mea, ci sunt zidiﬂi pe
o temelie de nisip; iar atunci
când ploaia cade øi potopurile
vin øi vânturile bat øi-i lovesc
pe ei, atunci ei vor a cædea, iar
b porﬂile iadului sunt gata deschise ca sæ-i primeascæ.
14 De aceea, binecuvântaﬂi
sunteﬂi voi dacæ veﬂi ﬂine poruncile Mele pe care Tatæl Mi
le-a poruncit Mie ca Eu sæ vi le
dau vouæ.
15 Adeværat, adeværat væ spun
Eu vouæ, voi trebuie sæ vegheaﬂi øi sæ væ a rugaﬂi întotdeauna ca sæ nu fiﬂi ispitiﬂi de
cætre diavol øi sæ nu fiﬂi înrobiﬂi
de cætre el.
16 Øi tot aøa cum Eu M-am
rugat printre voi, tot aøa voi
trebuie sæ væ rugaﬂi în Biserica
Mea, cu poporul Meu care se
pocæieøte øi se boteazæ în numele Meu. Iatæ, Eu sunt a lumina;
Eu am dat un b exemplu pentru
voi.
17 Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce
Isus a spus aceste cuvinte cætre
ucenici, El iaræøi s-a întors cætre
mulﬂime øi le-a spus:
18 Iatæ, adeværat, adeværat væ
spun Eu vouæ, trebuie sæ vegheaﬂi øi sæ væ rugaﬂi întotdeauna, ca sæ nu fiﬂi duøi în ispitæ;
cæci a Satana doreøte sæ væ aibæ
a

16a gs Luminæ, lumina
lui Hristos.
b gs Isus Hristos—
Exemplul lui Isus
Hristos.

18a Luca 22:31;
2 Ne. 2:17–18;
D&L 10:22–27.

3 Nefi 18:19–30
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pe voi ca sæ væ cearnæ ca pe
fæinæ.
19 De aceea, voi trebuie întotdeauna sæ væ rugaﬂi la Tatæl în
numele Meu.
20 Øi a orice veﬂi cere voi de la
Tatæl în numele Meu, care este
drept, crezând cæ voi veﬂi primi,
iatæ, lucrul acesta væ va fi dat
vouæ.
21 a Rugaﬂi-væ în familiile voastre la Tatæl, întotdeauna în
numele Meu, pentru ca nevestele øi copiii voøtri sæ poatæ fi
binecuvântaﬂi.
22 Øi iatæ, voi trebuie sæ væ
adunaﬂi laolaltæ adeseori; øi nu
trebuie sæ opriﬂi pe nimeni de
a veni la voi atunci când væ
adunaﬂi laolaltæ, ci sæ-i læsaﬂi pe
ei sæ vinæ la voi øi sæ nu-i opriﬂi.
23 Iar voi trebuie sæ væ a rugaﬂi
pentru ei øi sæ nu-i alungaﬂi; øi
dacæ se va întâmpla ca ei sæ
vinæ la voi deseori, voi trebuie
sæ væ rugaﬂi pentru ei cætre
Tatæl, în numele Meu.
24 De aceea, ﬂineﬂi sus a lumina,
pentru ca aceasta sæ lumineze
lumea. Iatæ, Eu sunt b lumina pe
care voi o veﬂi ﬂine înælﬂatæ —
ceea ce voi M-aﬂi væzut pe Mine
cæ fac. Iatæ, voi M-aﬂi væzut pe
Mine cum Eu M-am rugat cætre
Tatæl, iar voi aﬂi fost martori
la aceasta.
25 Øi voi vedeﬂi cæ Eu am
poruncit ca a nimeni dintre voi
sæ nu plece, ci v-am poruncit ca
20a Mat. 21:22;
Hel. 10:5;
Moro. 7:26;
D&L 88:63–65.
21a Alma 34:21.
23a 3 Ne. 18:30.
24a Mat. 5:16.

b
25a
b
27a

sæ veniﬂi la Mine pentru ca sæ
puteﬂi b simﬂi øi vedea; tot astfel
trebuie sæ faceﬂi voi în lume;
øi acela care va încælca aceastæ
poruncæ va suferi el însuøi sæ
fie dus în ispitæ.
26 Øi acum s-a întâmplat cæ
dupæ ce Isus a vorbit aceste
cuvinte, El iaræøi Øi-a întors
privirea la ucenicii pe care El îi
alesese øi a spus cætre ei:
27 Iatæ, adeværat, adeværat væ
spun Eu vouæ, Eu væ dau vouæ
o altæ poruncæ, iar dupæ aceea
Eu trebuie sæ Mæ duc la a Tatæl
pentru ca sæ împlinesc b alte porunci pe care El Mi le-a dat Mie.
28 Øi acum iatæ, aceasta este
porunca pe care Eu v-o dau
vouæ, ca voi sæ nu læsaﬂi pe nimeni a se a împærtæøi cu øtiinﬂæ
din trupul Meu øi din sângele
Meu fiind b nedemn, atunci când
voi le veﬂi sluji pe acestea;
29 Cæci acela care a nevrednic va
mânca øi va bea din trupul øi din
b
sângele Meu, acela va mânca øi
va bea osânda sufletului sæu; de
aceea, dacæ øtiﬂi cæ un om este
nevrednic sæ mænânce øi sæ bea
trupul øi sângele Meu, voi trebuie sæ-i interziceﬂi lui aceasta.
30 Cu toate acestea, nu trebuie
sæ-l a alungaﬂi pe acesta dintre
voi, ci sæ-i slujiﬂi lui øi sæ væ
rugaﬂi pentru el la Tatæl, în numele Meu; iar dacæ se va întâmpla ca el sæ se pocæiascæ øi sæ se
boteze în numele Meu, atunci

Mosia 16:9.
Alma 5:33.
3 Ne. 11:14–17.
gs Dumnezeu,
divinitate—
Dumnezeu Tatæl.
b 3 Ne. 16:1–3.

28a 1 Cor. 11:27–30.
b Morm. 9:29.
29a gs Sânge;
Împærtæøanie.
b D&L 46:4.
30a D&L 46:3.
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voi sæ-l primiﬂi øi sæ-i slujiﬂi lui
din trupul øi sângele Meu.
31 Dar dacæ nu se pocæieøte,
atunci el sæ nu fie numærat printre poporul Meu pentru ca el sæ
nu distrugæ poporul Meu, cæci
iatæ, Eu Îmi cunosc oile a Mele øi
ele sunt numærate.
32 Cu toate acestea, voi sæ nu-l
alungaﬂi pe el afaræ din sinagogi sau din locurile voastre
de rugæciune, cæci unuia ca el
trebuie sæ continuaﬂi voi sæ-i
slujiﬂi; cæci voi nu øtiﬂi dacæ ei
nu se vor întoarce øi se vor pocæi øi vor veni la Mine cu toatæ
inima, iar Eu îi voi a tæmædui;
iar voi sæ fiﬂi mijlocul prin care
Salvarea sæ le fie adusæ lor.
33 De aceea, pæstraﬂi aceste cuvinte pe care Eu vi le-am poruncit pentru ca voi sæ nu ajungeﬂi
sub a condamnare; cæci vai de
acela pe care Tatæl îl condamnæ.
34 Øi Eu væ dau vouæ aceste
porunci din cauza certurilor
care au fost între voi. Øi binecuvântaﬂi sunteﬂi voi dacæ nu
aveﬂi a nici o ceartæ între voi.
35 Øi acum, Eu Mæ duc la Tatæl,
cæci este potrivit ca Eu sæ Mæ
duc la Tatæl a de dragul vostru.
36 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Isus a terminat de spus
acestea, El i-a atins cu a mâna Sa
pe b Ucenicii pe care El îi alesese,
unul câte unul, chiar pânæ când
El i-a atins pe toﬂi; øi El le-a vorbit în timp ce-i atingea.
37 Iar mulﬂimea nu a auzit cu31a Ioan 10:14;
Alma 5:38;
3 Ne. 15:24.
32a 3 Ne. 9:13–14;
D&L 112:13.
33a gs (a) Condamna,

vintele pe care El le-a spus, de
aceea, nu a depus mærturie;
dar Ucenicii au depus mærturie
cum cæ El le-a dat lor a putere
ca sæ dea Duhul b Sfânt. Iar eu
væ voi aræta vouæ mai încolo
cum cæ aceastæ mærturie este
adeværatæ.
38 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Isus a atins pe toﬂi, un
a
nor a venit øi i-a acoperit mulﬂimea încât ei nu au putut sæ-L
vadæ pe Isus.
39 Øi în timp ce erau acoperiﬂi,
Isus a plecat de la ei øi S-a ridicat
la ceruri. Iar Ucenicii au væzut
øi au depus mærturie cum cæ El
S-a ridicat iaræøi la ceruri.
CAPITOLUL 19
Cei doisprezece ucenici slujesc poporului øi se roagæ pentru Duhul
Sfânt — Ucenicii sunt botezaﬂi øi
primesc Duhul Sfânt øi slujirea
îngerilor — Isus Se roagæ folosind
cuvinte care nu pot fi scrise — El
atestæ credinﬂa nespus de mare a
acestor nefiﬂi. Circa 34 d.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ atunci
când Isus S-a înælﬂat la ceruri,
mulﬂimea s-a împræøtiat; øi fiecare om øi-a luat nevasta øi copiii
øi s-a întors la casa lui.
2 Øi s-a dus zvonul în popor
imediat, chiar înainte de a se fi
fæcut întuneric, cum cæ mulﬂimea L-a væzut pe Isus øi cæ El
le-a slujit lor øi cæ El Se va aræta

condamnare.
b 1 Ne. 12:7;
34a 3 Ne. 11:28–30.
3 Ne. 19:4.
35a 1 Ioan 2:1; 2 Ne. 2:9;
37a gs Putere.
Moro. 7:27–28;
b gs Darul Duhului
D&L 29:5.
Sfânt.
36 a gs Mâini, aøezarea lor. 38a Ex. 19:9, 16.

3 Nefi 19:3–17
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iaræøi mulﬂimii în ziua urmætoare.
3 Da, øi chiar toatæ noaptea au
umblat zvonuri despre Isus; øi
acestea au umblat în popor atât
de mult încât mulﬂi au fost aceia,
da, un numær foarte mare, care
au lucrat nespus de mult toatæ
noaptea pentru ca sæ poatæ fi
a doua zi în locul în care Isus
trebuia sæ Se arate mulﬂimii.
4 Øi s-a întâmplat cæ în ziua
urmætoare, când mulﬂimea era
adunatæ laolaltæ, iatæ, Nefi, øi
fratele lui pe care El îl ridicase
din morﬂi, al cærui nume era
Timotei, precum øi, de asemenea, fiul lui, al cærui nume era
Ionas, øi, de asemenea, Matoni øi
Matoniha, fratele lui, øi Cumen
øi Cumenonhi, øi Ieremia øi
Øemnon øi Ionas øi Zedechia øi
Isaia — acum acestea erau numele ucenicilor pe care Isus îi
alesese — øi s-a întâmplat cæ ei
au înaintat øi au stat în mijlocul
mulﬂimii.
5 Øi iatæ, mulﬂimea era atât de
mare încât ei au fæcut ca aceasta
sæ fie despærﬂitæ în douæsprezece
grupuri.
6 Iar cei doisprezece au predicat mulﬂimii; øi iatæ, ei au fæcut
ca mulﬂimea sæ îngenuncheze
pe faﬂa pæmântului øi sæ se roage
Tatælui în numele lui Isus.
7 Iar ucenicii, de asemenea,
s-au rugat Tatælui în numele lui
Isus. Øi s-a întâmplat cæ ei s-au
ridicat øi au slujit poporului.
8 Øi atunci când ei au slujit cu
aceleaøi cuvinte pe care Isus le
19 9a 3 Ne. 9:20.
11a 3 Ne. 11:23.
13a gs Botez, (a) boteza.

spusese — nimic nefiind diferit
de cuvintele pe care Isus le spusese—iatæ, ei iaræøi au îngenuncheat øi s-au rugat Tatælui în
numele lui Isus.
9 Øi ei s-au rugat pentru ceea
ce doreau cel mai mult; øi ei
au dorit ca Duhul a Sfânt sæ le
fie dat lor.
10 Øi dupæ ce s-au rugat astfel,
ei s-au coborât la malul apei,
iar mulﬂimea a mers dupæ ei.
11 Øi s-a întâmplat cæ Nefi s-a
coborât a în apæ øi a fost botezat.
12 Øi el a ieøit din apæ øi a început sæ boteze. Øi el i-a botezat pe
toﬂi aceia pe care Isus îi alesese.
13 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când ei au fost a botezaﬂi cu toﬂii
øi au ieøit afaræ din apæ, Duhul
Sfânt s-a pogorât peste ei, iar ei
au fost umpluﬂi cu Duh b Sfânt
øi cu foc.
14 Øi iatæ, ei au fost a încercuiﬂi
de jur-împrejur ca øi cum ar fi
fost de foc; øi acesta s-a pogorât
din ceruri, iar mulﬂimea a fost
martoræ la aceasta øi a depus
mærturie; iar îngeri s-au pogorât
din ceruri øi le-au slujit lor.
15 Øi s-a întâmplat cæ în timp ce
îngerii le slujeau Ucenicilor, iatæ,
Isus a venit øi a stat în mijlocul
lor øi le-a slujit lor.
16 Øi s-a întâmplat cæ El a vorbit cætre toﬂi cei din mulﬂime øi
le-a poruncit sæ îngenuncheze
iaræøi la pæmânt, øi ucenicilor,
de asemenea, sæ îngenuncheze
la pæmânt.
17 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când ei toﬂi au îngenuncheat

b 3 Ne. 12:2;
Morm. 7:10.
gs Darul Duhului

Sfânt.
14a Hel. 5:23–24, 43–45;
3 Ne. 17:24.
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la pæmânt, El le-a poruncit ucenicilor sæ se roage.
18 Øi iatæ, ei au început sæ
se roage; øi s-au rugat lui Isus,
numindu-L pe El Domnul lor øi
Dumnezeul lor.
19 Øi s-a întâmplat cæ Isus a
plecat din mijlocul lor øi s-a dus
ceva mai departe de ei øi s-a
aplecat la pæmânt øi a spus:
20 Tatæ, Eu Îﬂi mulﬂumesc ﬁie
pentru cæ Tu ai dat Duhul Sfânt
acestora pe care Eu i-am ales; øi
datoritæ credinﬂei lor în Mine
i-am ales Eu pe ei din lume.
21 Tatæ, Eu Te rog pe Tine ca
Tu sæ dai Duhul Sfânt tuturor
acelora care vor crede în cuvintele lor.
22 Tatæ, Tu le-ai dat lor Duhul
Sfânt pentru cæ ei cred în Mine;
øi Tu vezi cæ ei cred în Mine
pentru cæ Tu îi auzi pe ei, iar
ei se roagæ la Mine; øi ei se
roagæ la Mine pentru cæ Eu
sunt cu ei.
23 Øi acum, Tatæ, Eu Mæ rog
ﬁie pentru ei, precum øi pentru
toﬂi aceia care vor crede în cuvintele lor pentru ca ei sæ poatæ
crede în Mine, pentru ca Eu sæ
fiu în ei, tot a aøa cum Tu Tatæ,
eøti în Mine, pentru ca Noi sæ
putem sæ fim b unul.
24 Øi s-a întâmplat cæ dupæ
c e I s u s s-a r u g a t a s t f e l l a
Tatæl, El a venit la ucenici øi,
iatæ, ei încæ au continuat færæ
întrerupere sæ se roage la El; øi
ei nu au spus a mai multe cuvin23a 3 Ne. 9:15.
b Ioan 17:21–23.
gs Unitate.
24a Mat. 6:7.
b D&L 46:30.

te, cæci lor le fusese dat ca sæ se
b
roage øi ei au fost plini de
dorinﬂæ.
25 Øi s-a întâmplat cæ Isus i-a
binecuvântat pe ei în timp ce se
rugau la El; øi faﬂa Lui le-a
zâmbit lor øi lumina a feﬂei Lui
i-a luminat pe ei; øi iatæ, ei au
fost tot atât de b albi ca øi faﬂa øi
ca veømintele lui Isus; øi iatæ,
albul de acolo a întrecut orice
alb, da, cæci nu putea sæ existe
nimic pe pæmânt atât de alb ca
albul acela.
26 Øi Isus le-a spus: Continuaﬂi
sæ væ rugaﬂi; cu toate acestea, ei
nu încetaseræ sæ se roage.
27 Øi El s-a întors iaræøi de la
ei øi s-a dus ceva mai departe øi
s-a plecat la pæmânt; øi El iaræøi
s-a rugat la Tatæl, zicând:
28 Tatæ, Îﬂi mulﬂumesc ﬁie
pentru cæ Tu i-ai a purificat pe
aceia pe care Eu i-am ales datoritæ credinﬂei lor; øi Eu Mæ rog
pentru ei, precum øi pentru aceia care vor crede în cuvintele lor,
pentru ca ei sæ fie purificaﬂi în
Mine prin credinﬂæ în cuvintele
lor, tot aøa cum ei sunt purificaﬂi
în Mine.
29 Tatæ, Eu nu Mæ rog pentru
lume, ci pentru aceia pe care Tu
Mi i-ai a dat Mie din lume datoritæ credinﬂei lor, pentru ca ei sæ
fie purificaﬂi în Mine, pentru ca
Eu sæ pot sæ fiu în ei, tot aøa cum
Tu, Tatæ, eøti în Mine, pentru
ca Noi sæ putem sæ fim unul,
pentru ca Eu sæ fiu slævit în ei.

25a Num. 6:23–27.
b gs Schimbarea la
faﬂæ—Fiinﬂe
schimbate la faﬂæ.
28a Moro. 7:48;

D&L 50:28–29;
88:74–75.
gs Pur, puritate.
29a Ioan 17:6.
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30 Iar atunci când Isus a spus
aceste cuvinte, El a venit iaræøi
la ucenicii Sæi; øi iatæ, ei s-au
rugat neclintiﬂi, færæ întrerupere, la El; iar El iaræøi le-a zâmbit; øi iatæ, ei erau a albi la fel
ca øi Isus.
31 Øi s-a întâmplat cæ El iaræøi
s-a dus ceva mai departe øi s-a
rugat la Tatæl;
32 Øi limba nu poate sæ spunæ
cuvintele pe care El le-a spus
atunci când s-a rugat; øi nici nu
pot sæ fie a scrise de cætre om
aceste cuvinte pe care El le-a
spus atunci când s-a rugat.
33 Iar mulﬂimea a auzit øi a
depus mærturie; iar inimile lor
erau deschise øi ei au înﬂeles în
inimile lor cuvintele pe care El
le-a spus atunci când s-a rugat.
34 Cu toate acestea, atât de
mari øi minunate erau cuvintele
acelea pe care El le-a spus atunci
când s-a rugat, încât ele nu pot
fi scrise øi nici nu pot fi a rostite
de cætre om.
35 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Isus a terminat sæ se roage,
El a venit iaræøi la ucenici øi a
spus cætre ei: O atât de mare
a
credinﬂæ n-am væzut Eu niciodatæ printre toﬂi iudeii; de aceea
Eu nu am putut sæ le aræt lor
minuni atât de mari, din cauza
b
necredinﬂei lor.
36 Adeværat væ spun Eu vouæ,
nu este nimeni printre ei care
sæ fi væzut lucruri atât de mari
ca acelea pe care voi le-aﬂi væzut; øi nici sæ fi auzit lucruri
30a Mat. 17:2.
32a D&L 76:116.
34a 2 Cor. 12:4;
3 Ne. 17:17.

atât de mari ca acelea pe care
voi le-aﬂi auzit.
CAPITOLUL 20
Isus îi aprovizioneazæ în chip miraculos cu pâine øi cu vin øi dæ iaræøi
oamenilor împærtæøanie — Cei din
ræmæøiﬂa lui Iacov vor ajunge la
cunoaøterea Domnului Dumnezeului lor øi vor moøteni Americile —
Isus este profetul asemænætor lui
Moise, iar nefiﬂii sunt copiii profeﬂilor — Ceilalﬂi din poporul Domnului vor fi adunaﬂi în Ierusalim.
Circa 34 d.H.
Øi s-a întâmplat cæ El a poruncit mulﬂimii sæ înceteze sæ se
roage; øi, de asemenea, Ucenicilor Sæi. Øi El le-a poruncit lor
sæ nu înceteze sæ se a roage în
inimile lor.
2 Øi El le-a poruncit sæ se ridice
øi sæ stea în picioare. Iar ei s-au
ridicat øi au stat în picioare.
3 Øi s-a întâmplat cæ El a rupt
iaræøi pâinea øi a binecuvântat-o
øi a dat-o Ucenicilor ca sæ mænânce.
4 Iar atunci când ei au mâncat,
El le-a poruncit ca ei sæ rupæ
pâinea øi sæ o dea mulﬂimii.
5 Iar atunci când ei au dat mulﬂimii, El, de asemenea, le-a dat
lor vin ca sæ bea øi le-a poruncit
ca ei sæ dea mulﬂimii.
6 Acum, ucenicii, precum øi
mulﬂimea nu aduseseræ deloc
nici a pâine øi nici vin;
7 Dar El cu adeværat le-a a dat

35a gs Credinﬂæ.
b Mat. 13:58.
gs Necredinﬂæ.
20 1a 2 Ne. 32:9;

Mosia 24:12.
6 a Mat. 14:19–21.
7 a Ioan 6:9–14.
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lor pâine ca sæ mænânce øi vin
ca sæ bea.
8 Øi El le-a spus: Cel care va
a
mânca din pâinea aceasta va
mânca din trupul Meu pentru
sufletul sæu; iar acela care va
bea din vinul acesta va bea din
sângele Meu pentru sufletul sæu;
iar sufletul lui nu va flæmânzi
øi nu va înseta niciodatæ, ci va
fi sætul.
9 Acum, când mulﬂimea a
mâncat øi a bæut, iatæ, ei au fost
umpluﬂi de Spirit; øi au strigat
într-un singur glas øi au adus
laude lui Isus, pe care ei L-au
væzut øi L-au auzit.
10 Øi s-a întâmplat cæ, atunci
când au adus cu toﬂii laude lui
Isus, El a spus cætre ei: Iatæ, Eu
acum Îmi termin porunca pe
care Tatæl Mi-a dat-o Mie în
legæturæ cu acest popor care
este o ræmæøiﬂæ a casei lui Israel.
11 Voi sæ væ aduceﬂi aminte cæ
Eu v-am vorbit vouæ øi cæ v-am
spus cæ atunci când a cuvintele
lui b Isaia se vor împlini — iatæ,
ele sunt scrise, voi le aveﬂi în faﬂa
voastræ, de aceea cercetaﬂi-le —
12 Øi adeværat, adeværat væ
spun Eu vouæ cæ atunci când
ele vor fi împlinite, atunci se
va împlini a legæmântul pe care
Tatæl l-a fæcut cu poporul Sæu,
o, casæ a lui Israel.
13 Iar dupæ aceea, cei a ræmaøi
8 a Ioan 6:50–58;
3 Ne. 18:7.
gs Împærtæøanie.
11a 3 Ne. 16:17–20;
23:1–3.
b 2 Ne. 25:1–5;
Morm. 8:23.
12a 3 Ne. 15:7–8.
13a 3 Ne. 16:11–12;

care vor fi b împræøtiaﬂi pe toatæ
faﬂa pæmântului se vor c aduna
de la ræsærit øi de la apus øi de
la miazæzi øi de la miazænoapte;
øi ei vor fi aduøi la d cunoaøterea
Domnului Dumnezeului lor, Cel
care i-a mântuit pe ei.
14 Iar Tatæl Mi-a poruncit Mie
ca sæ væ dau vouæ aceastæ a ﬂaræ
ca s-o aveﬂi ca moøtenire.
15 Øi væ spun Eu vouæ cæ dacæ
neamurile nu se vor a pocæi
dupæ binecuvântarea pe care o
vor primi dupæ ce ele vor împræøtia pe poporul Meu —
16 Atunci voi, care sunteﬂi
ræmæøiﬂa casei lui Iacov, væ veﬂi
duce printre ei, øi voi veﬂi fi în
mijlocul lor, care vor fi mulﬂi;
øi veﬂi fi printre ei ca un a leu
printre animalele pædurii øi ca
un leu tânær printre turmele de
oi, care dacæ trece printre ele le
b
fugæreøte øi le sfâøie în bucæﬂi
øi nimeni nu le poate salva.
17 Mâna ta se va ridica asupra
duømanilor tæi øi toﬂi duømanii
tæi vor fi alungaﬂi.
18 Iar Eu voi a aduna pe poporul Meu tot aøa cum omul
îøi adunæ snopii de grâu pe
pæmânt.
19 Cæci Eu voi face a coarne de
fier øi cizme de aramæ poporului Meu cu care Domnul a fæcut
un legæmânt. Iar voi îi veﬂi
sfærâma în bucæﬂi pe mulﬂi

21:2–7.
b gs Israel—
Împræøtierea
Israelului.
c gs Israel—Adunarea
lui Israel.
d 3 Ne. 16:4–5.
14a gs Pæmântul
fægæduinﬂei.

15a 3 Ne. 16:10–14.
16a Morm. 5:24;
D&L 19:27.
b Mica 5:8–9;
3 Ne. 16:14–15; 21:12.
18a Mica 4:12.
19a Mica 4:13.
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oameni; iar Eu voi sfinﬂi câøtigurile lor pentru Domnul øi avuﬂiile lor pentru Domnul întregului
pæmânt. Øi iatæ, Eu sunt Acela
care va face lucrul acesta.
20 Øi se va întâmpla, spune
Tatæl, cæ a sabia dreptæﬂii Mele va
atârna asupra lor în ziua aceea;
øi dacæ ei nu se vor pocæi, atunci
ea va cædea asupra lor, a spus
Tatæl, da, chiar øi asupra tuturor
popoarelor neamurilor.
21 Øi se va întâmpla cæ Eu voi
întemeia a poporul Meu, o, casæ
a lui Israel.
22 Øi iatæ, Eu voi întemeia acest
popor în ﬂara aceasta, pentru
împlinirea a legæmântului pe
care Eu l-am fæcut cu Tatæl vostru, Iacov; øi acesta va fi un b Nou
Ierusalim. Iar puterile cerului
vor fi în mijlocul acestui popor;
da, chiar øi c Eu voi fi în mijlocul
vostru.
23 Iatæ, Eu sunt Acela despre
care Moise a vorbit, spunând:
a
Un profet væ va înælﬂa vouæ
Domnul Dumnezeul vostru dintre fraﬂii voøtri, un profet asemænætor cu mine; pe El sæ-L ascultaﬂi voi în toate lucrurile pe care
El vi le va spune vouæ. Øi se va
întâmpla cæ orice suflet care nu-l
va auzi pe acel profet va fi alungat din mijlocul poporului.
24 Adeværat væ spun Eu vouæ,
da, øi a toﬂi profeﬂii de la Samuel
20a 3 Ne. 29:4.
21a 3 Ne. 16:8–15.
22a Gen. 49:22–26;
D&L 57:2–3.
b Isa. 2:2–5;
3 Ne. 21:23–24;
Eter 13:1–12;
D&L 84:2–4.
gs Noul Ierusalim.

øi aceia care au urmat dupæ el,
toﬂi aceia care au vorbit au adus
mærturie despre Mine.
25 Øi iatæ, voi sunteﬂi copiii
profeﬂilor; øi voi sunteﬂi din
casa lui Israel; øi voi sunteﬂi
aceia pentru care Tatæl a fæcut
un a legæmânt cu pærinﬂii voøtri,
zicând cætre Avraam: Øi b în seminﬂia ta vor fi toate neamurile
pæmântului binecuvântate.
26 Tatæl înælﬂându-Mæ pe
Mine în primul rând pentru
voi, øi M-a trimis pe Mine ca sæ
væ binecuvântez pe voi, a aducând înapoi pe fiecare dintre voi
care a pornit pe drumul nedreptæﬂilor; øi aceasta pentru cæ voi
sunteﬂi copiii legæmântului —
27 Øi dupæ ce aﬂi fost binecuvântaﬂi, atunci Tatæl a împlinit
legæmântul pe care El l-a fæcut
cu Avraam, zicând: a În seminﬂia
ta vor fi toate neamurile pæmântului binecuvântate — prin værsarea Duhului Sfânt prin Mine
asupra neamurilor, care binecuvântare asupra b neamurilor
îi va face pe aceøtia puternici
asupra tuturor pentru împræøtierea poporului Meu, o, casæ a
lui Israel.
28 Øi ei vor fi o a pacoste peste
poporul acestei ﬂæri. Cu toate
acestea, atunci când ei vor fi
primit plenitudinea Evangheliei
Mele, atunci, dacæ ei îøi vor

c Isa. 59:20–21;
Mal. 3:1;
3 Ne. 24:1.
23a Deut. 18:15–19;
Fapte 3:22–23;
1 Ne. 22:20–21.
24a Fapte 3:24–26;
1 Ne. 10:5;
Iacov 7:11.

25a gs Legæmântul
avraamic.
b Gen. 12:1–3; 22:18.
26a Prov. 16:6.
27a Gal. 3:8;
2 Ne. 29:14;
Avr. 2:9.
b 3 Ne. 16:6–7.
28a 3 Ne. 16:8–9.
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împietri inimile împotriva Mea,
Eu voi întoarce nedreptæﬂile lor
asupra capului lor, a spus Tatæl.
29 Øi Eu Îmi voi a aduce aminte de legæmântul pe care l-am
fæcut cu poporul Meu; øi Eu
M-am legat cu el cum cæ Eu îl
voi b aduna pe el împreunæ la
timpul ales de Mine; cum cæ Eu
îi voi da iaræøi c ﬂara pærinﬂilor
lor ca moøtenire, care este ﬂara
d
Ierusalimului, care este ﬂara
fægæduinﬂei lor în vecii vecilor,
spune Tatæl.
30 Øi se va întâmpla cæ acel
timp va veni când plenitudinea
Evangheliei Mele va fi predicatæ
cætre ei;
31 Øi ei vor a crede în Mine cum
cæ Eu sunt Isus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu øi se vor ruga Tatælui
în numele Meu.
32 Iar apoi, a paznicii lor îøi vor
ridica glasurile øi cu glasurile
unite vor cânta; cæci ei vor vedea
cu ochii lor;
33 Iar apoi, Tatæl iaræøi îi va
aduna pe ei cu toﬂii laolaltæ øi le
va da lor Ierusalimul ca ﬂara
moøtenirii lor.
34 Iar apoi ei vor izbucni în
bucurie— a Cântaﬂi împreunæ, voi
locuri deøarte ale Ierusalimului;
cæci Tatæl a mângâiat acest popor; El a mântuit Ierusalimul.
35 Tatæl Øi-a dezvæluit braﬂul
Sæu cel Sfânt în faﬂa ochilor tuturor neamurilor; øi toate mar29a Isa. 44:21;
3 Ne. 16:11–12.
b gs Israel—Adunarea
lui Israel.
c Amos 9:14–15.
d gs Ierusalim.
31a 3 Ne. 5:21–26;
21:26–29.

ginile pæmântului vor vedea
Salvarea Tatælui; iar Tatæl øi cu
Mine suntem Unul.
36 Iar apoi se va întâmpla ceea
ce este scris: a Trezeøte-te, trezeøte-te din nou, îmbracæ-ﬂi tæria, o,
Sion; înveømânteazæ-te cu hainele tale cele frumoase, o, Ierusalim, oraø sfânt, cæci de acum
încolo nu vor mai veni la tine cei
netæiaﬂi împrejur øi cei necuraﬂi.
37 Scuturæ-te din praf; ridicæ-te, aøazæ-te, o, Ierusalim;
elibereazæ-te din legæturile de
la gâtul tæu, o, fiicæ roabæ a
Sionului.
38 Cæci astfel spune Domnul:
Voi v-aﬂi vândut pe nimic øi veﬂi
fi mântuiﬂi færæ platæ în bani.
39 Adeværat, adeværat væ spun
Eu vouæ cum cæ poporul Meu
va cunoaøte numele Meu; da,
în ziua aceea el va cunoaøte cæ
Eu sunt Acela care vorbesc.
40 Iar apoi va spune: a Cât de
frumoase, sus pe munte, sunt
picioarele Aceluia care le aduce
lor veøti bune, care b propovæduieøte pace; care aduce veøti bune
celor buni, care propovæduieøte
Salvare; care spune cætre Sion:
Dumnezeul Tæu domneøte!
41 Iar apoi un strigæt se va
auzi: a Plecaﬂi, plecaﬂi, duceﬂi-væ
departe de aici, nu atingeﬂi ceea
ce este b necurat; plecaﬂi de aici,
fiﬂi c curaﬂi aceia care purtaﬂi
vasele Domnului.

32a Isa. 52:8;
3 Ne. 16:18–20.
gs (a) Pæzi, pæzitori.
34a Isa. 52:9.
36a Isa. 52:1–3;
D&L 113:7–10.
gs Sion.
40a Isa. 52:7; Naum 1:15;

b
41a
b
c

Mosia 15:13–18;
D&L 128:19.
Marcu 13:10;
1 Ne. 13:37.
Isa. 52:11–15.
gs Curat øi a nu fi
curat.
D&L 133:5.

3 Nefi 20:42–21:4
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42 Cæci voi a nu veﬂi pleca în
grabæ sau în fugæ; cæci Domnul
va merge înaintea voastræ, iar
Dumnezeul Israelului va fi ræsplata voastræ.
43 Iatæ, slujitorul Meu va acﬂiona cu prudenﬂæ; el va fi înælﬂat øi exaltat øi va fi foarte înalt.
44 Cât de mulﬂi au fost uimiﬂi
de Tine — faﬂa Lui era atât de
desfiguratæ, mai mult decât a
oricærui alt om, iar forma Lui
era desfiguratæ mai mult decât
aceea a fiilor oamenilor —
45 În felul acesta va a stropi El
multe neamuri; regii îøi vor închide gura în faﬂa Lui, cæci ceea
ce nu fusese spus cætre ei vor
vedea ei cu propriii lor ochi;
iar ceea ce ei nu au auzit, vor
înﬂelege.
46 Adeværat, adeværat væ
spun Eu vouæ, toate aceste
lucruri cu siguranﬂæ vor veni,
tot aøa cum Tatæl Mi-a poruncit
Mie. Iar apoi, acest legæmânt pe
care Tatæl l-a încheiat cu acest
popor va fi împlinit; iar apoi,
a
Ierusalimul va fi iaræøi locuit
de cætre poporul Meu; øi el va fi
ﬂara moøtenirii lor.
CAPITOLUL 21
Israelul va fi adunat atunci când
Cartea lui Mormon va apærea —
Neamurile vor fi întemeiate ca
popor liber în America — Ei vor fi
salvaﬂi de cred øi se supun; altfel,
ei vor fi alungaﬂi øi distruøi —
42a 3 Ne. 21:29.
45a Isa. 52:15.
46a Eter 13:5, 11.
21 1a gs Ultimele zile,

Israelul va zidi Noul Ierusalim, iar
triburile pierdute se vor reîntoarce.
Circa 34 d.H.
Øi adeværat væ spun Eu vouæ,
Eu væ dau vouæ un semn pentru
ca voi sæ puteﬂi cunoaøte a timpul
când aceste lucruri vor fi aproape sæ se îndeplineascæ — când
Eu voi aduna pe poporul Meu
din rætæcirea lui îndelungatæ, o,
casæ a lui Israel, øi voi întemeia
iaræøi Sionul Meu printre ei;
2 Øi iatæ, acesta este lucrul pe
care Eu vi-l voi da vouæ ca
semn — cæci adeværat væ spun
Eu vouæ cæ atunci când aceste
lucruri pe care Eu vi le vestesc
vouæ øi care vor fi vestite de cætre Mine Însumi øi prin puterea
Duhului Sfânt care væ va fi datæ
vouæ de cætre Tatæl, vor fi fæcute
cunoscute neamurilor pentru
ca ele sæ cunoascæ despre acest
popor care este o ræmæøiﬂæ a
casei lui Iacov øi în legæturæ cu
acest popor al Meu care va fi
împræøtiat de cætre ele;
3 Adeværat, adeværat væ spun
Eu vouæ, atunci când a aceste
lucruri vor fi fæcute cunoscute
lor de cætre Tatæl øi vor veni de
la Tatæl, de la ei spre voi;
4 Cæci înﬂelepciune este în
Tatæl ca ei sæ fie stabiliﬂi în aceastæ ﬂaræ øi sæ fie aøezaﬂi ca un popor a liber prin puterea Tatælui,
pentru ca aceste lucruri sæ poatæ
veni de la ei spre o ræmæøiﬂæ
a seminﬂiei voastre, pentru ca
b
legæmântul Tatælui sæ poatæ

zilele din urmæ.
3 a Eter 4:17;
JS—I 1:34–36.
4 a 1 Ne. 13:17–19;

D&L 101:77–80.
b Morm. 5:20.
gs Legæmântul
avraamic.
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fi împlinit, acela pe care El l-a
încheiat cu acest popor, o, casæ
a lui Israel;
5 De aceea, atunci când aceste
lucræri, precum øi lucrærile
care vor fi fæcute printre voi de
atunci încolo vor veni a de la
neamuri la b seminﬂia voastræ
care va fi rætæcitæ în necredinﬂæ
din cauza nedreptæﬂii;
6 Cæci astfel e voia Tatælui, ca
aceasta sæ vinæ de la a neamuri
pentru ca El sæ poatæ sæ-øi arate
puterea în faﬂa neamurilor, cæci
aceasta face ca neamurile, dacæ
nu-øi vor împietri inimile, sæ se
poatæ pocæi øi sæ vinæ la Mine øi
sæ fie botezate în numele Meu
øi sæ cunoascæ punctele adeværate ale doctrinei Mele, pentru ca
ele sæ poatæ fi b numærate printre
poporul Meu, o, casæ a lui Israel;
7 Øi atunci când aceste lucruri
se vor întâmpla, cæ a seminﬂia
voastræ va începe sæ cunoascæ
aceste lucruri — va fi un semn
pentru ca ei sæ poatæ øti cæ lucrarea Tatælui deja a început pentru
împlinirea legæmântului pe care
El l-a fæcut cu poporul care este
din casa lui Israel.
8 Iar atunci când ziua aceea va
veni, se va întâmpla cæ regii îøi
vor închide gura; cæci ceea ce nu
le-a fost spus lor, ei vor vedea;
iar ceea ce ei nu au auzit, vor
înﬂelege.
9 Cæci în ziua aceea, Tatæl
5 a 3 Ne. 26:8.
b 2 Ne. 30:4–5;
Morm. 5:15;
D&L 3:18–19.
6 a 1 Ne. 10:14;
Iacov 5:54;
3 Ne. 16:4–7.
b Gal. 3:7, 29;

va face o lucrare pentru Mine,
care va fi o lucrare mare øi
a
minunatæ printre ei; øi vor fi
printre ei aceia care nu o vor
crede, cu toate cæ un om le va
vesti aceasta.
10 Dar iatæ, viaﬂa slujitorului
Meu va fi în mâna Mea; de
aceea, ei nu-l vor lovi pe el, cu
toate cæ el va fi a desfigurat din
cauza lor. Cu toate acestea, Eu
îl voi vindeca pe el, cæci Eu le
voi aræta lor cæ înﬂelepciunea
b
Mea este mai mare decât viclenia diavolului.
11 De aceea, se va întâmpla cæ
oricine nu va crede în cuvintele
Mele, care sunt Isus Hristos, pe
care Tatæl a Îl va face sæ vinæ la
neamuri øi Îi va da putere ca El
sæ le aducæ printre neamuri
(aceasta se va întâmpla aøa cum
a spus Moise), acela va fi b alungat din poporul Meu care este
al legæmântului Meu.
12 Iar poporul Meu, care este
o ræmæøiﬂæ a lui Iacov, va fi printre neamuri, da, în mijlocul lor
ca un a leu printre fiarele pædurii,
la fel ca un leu tânær printre
turmele de oi, care, dacæ trece
printre ele, le b calcæ-n picioare
øi le sfâøie în bucæﬂi øi nimeni
nu le poate salva.
13 Mâna lor va fi ridicatæ împotriva duømanilor lor, iar toﬂi
duømanii lor vor fi alungaﬂi.
14 Da, vai de neamuri dacæ

3 Ne. 16:13;
Avr. 2:9–11.
7 a 3 Ne. 5:21–26.
9 a Isa. 29:13;
Fapte 13:41;
1 Ne. 22:8.
gs Restaurarea
Evangheliei.

10a D&L 135:1–3.
b D&L 10:43.
11a 2 Ne. 3:6–15;
Morm. 8:16, 25.
b D&L 1:14.
12a Mica 5:8–15;
3 Ne. 20:16.
b 3 Ne. 16:13–15.

3 Nefi 21:15–28
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ele nu se a pocæiesc; cæci se va
întâmpla în ziua aceea, a spus
Tatæl, cæ Eu voi alunga caii
voøtri de la voi øi voi distruge
carele voastre;
15 Øi Eu voi îndepærta de la
Mine oraøele ﬂærii voastre øi
voi dærâma toate întæriturile
voastre;
16 Øi Eu voi alunga toate
vræjitoriile afaræ din ﬂara voastræ; øi voi nu veﬂi mai avea ghicitori în semne;
17 Chipurile voastre a cioplite
Eu le voi alunga, de asemenea,
din mijlocul vostru, iar voi nu
væ veﬂi mai închina la lucrærile
mâinilor voastre;
18 Øi Eu voi smulge toate crângurile din mijlocul vostru; aøa
voi distruge Eu oraøele voastre.
19 Øi se va întâmpla cæ toate
a
minciunile øi înøelætoriile, invidiile øi conflictele, vicleøugurile preoﬂeøti øi curvia vor fi
lichidate.
20 Cæci se va întâmpla, a spus
Tatæl, cæ în ziua aceea oricine
nu se va pocæi øi nu va veni la
Fiul Meu Cel Preaiubit, pe acela
îl voi alunga Eu din mijlocul poporului Meu, o, casæ a lui Israel;
21 Øi Eu voi aduce ræzbunare
øi mânie asupra lor, la fel ca øi
asupra pægânilor, aøa cum ei nu
au mai auzit pânæ atunci.
22 Dar dacæ ei se vor pocæi øi
vor asculta de cuvintele Mele
øi nu-øi vor împietri inimile,
14a 2 Ne. 10:18; 33:9.
17a Ex. 20:3–4;
Mosia 13:12–13;
D&L 1:16.
gs Idolatrie.
19a 3 Ne. 30:2.
22a gs Dispensaﬂie.

atunci Eu voi a întemeia Biserica
Mea printre ei, iar ei vor veni în
legæmânt øi vor fi b numæraﬂi
printre aceastæ ræmæøiﬂæ a lui
Iacov, cæreia Eu i-am dat aceastæ
ﬂaræ ca moøtenire;
23 Øi ei vor ajuta pe poporul
Meu, ræmæøiﬂa lui Iacov, precum
øi pe toﬂi cei din casa lui Israel
care vor veni, pentru ca ei sæ
poatæ zidi un oraø care va fi
numit a Noul Ierusalim.
24 Iar apoi vor ajuta ei pe poporul Meu pentru ca aceøtia sæ
se poatæ aduna acolo, aceia care
sunt împræøtiaﬂi pe toatæ faﬂa
pæmântului, în Noul Ierusalim.
25 Iar apoi, a puterea cerului se
va pogorî printre ei; øi b Eu, de
asemenea, voi fi în mijlocul lor.
26 Iar apoi, lucrarea Tatælui va
începe în ziua aceea când Evanghelia va fi propovæduitæ ræmæøiﬂei acestui popor. Adeværat væ spun Eu vouæ, în ziua
aceea va a începe lucrarea Tatælui printre toﬂi cei împræøtiaﬂi
ai poporului Meu, da, chiar øi
printre triburile care au fost
b pierdute, pe care Tatæl le-a
condus afaræ din Ierusalim.
27 Da, lucrarea va începe printre toﬂi cei a împræøtiaﬂi din
poporul Meu, cu Tatæl pregætind drumul pentru ca ei sæ
poatæ veni la Mine, pentru ca
ei sæ poatæ chema pe Tatæl în
numele Meu.
28 Da, øi apoi lucrarea va

b 2 Ne. 10:18–19;
3 Ne. 16:13.
23a 3 Ne. 20:22;
Eter 13:1–12.
gs Noul Ierusalim.
25a 1 Ne. 13:37.
b Isa. 2:2–4;

3 Ne. 24:1.
26a 1 Ne. 14:17;
3 Ne. 21:6–7.
b gs Israel—Cele zece
triburi pierdute ale
lui Israel.
27a 3 Ne. 16:4–5.
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începe cu Tatæl printre toate
naﬂiunile, pregætind calea pentru ca poporul Sæu sæ poatæ
sæ se a adune acasæ în ﬂara moøtenirii lor.
29 Øi ei se vor duce din toate
naﬂiunile; øi ei nu se vor duce în
a
grabæ øi nici în fugæ, cæci Eu
voi merge în faﬂa lor, a spus
Tatæl, øi Eu voi fi, de asemenea,
pæzitorul lor dinapoi.
CAPITOLUL 22
În zilele din urmæ, Sionul øi ﬂæruøii
lui vor fi întemeiaﬂi øi Israelul va
fi adunat în milæ øi simﬂire — Ei
vor triumfa — Comparæ cu Isaia
54. Circa 34 d.H.
Øi atunci se va întâmpla ceea ce
este scris: Cântæ, O tu cea stearpæ, tu care nu poﬂi sæ naøti;
izbucneøte în a cântec øi strigæ
cu glas puternic, tu, cea care
nu ai suferit durerile naøterii;
cæci mai mulﬂi sunt copiii celei
pæræsite decât copiii nevestei
mæritate, a spus Domnul.
2 Mæreøte locul cortului tæu øi
lasæ-i pe ei sæ întindæ învelitorile
locuinﬂelor tale; nu te opri, lungeøte-ﬂi funiile øi întæreøte-ﬂi
a
ﬂæruøii;
3 Cæci tu te vei întinde la
dreapta øi la stânga, iar seminﬂia
ta va moøteni a neamurile øi va
face ca oraøele cele pæræsite sæ
fie locuite.
4 Nu te teme, cæci tu nu vei fi
28a gs Israel—Adunarea
lui Israel.
29a Isa. 52:12;
3 Ne. 20:42.
22 1a gs (a) Cânta.

2a
3a
4a
8a

ruøinatæ; øi nici nu vei fi distrusæ cæci tu nu vei fi fæcutæ
de a ruøine; cæci tu vei uita ruøinea tinereﬂii tale øi nu-ﬂi vei
aduce aminte de reproøurile tinereﬂii tale; øi nu-ﬂi vei mai
aduce aminte de ruøinea væduviei tale.
5 Cæci Creatorul tæu, Bærbatul
tæu, Domnul oøtirilor este numele Lui; øi Mântuitorul tæu,
Cel Sfânt al lui Israel — Dumnezeul întregului pæmânt va fi
El numit.
6 Cæci Domnul te-a chemat pe
tine ca pe o femeie pæræsitæ øi
îndureratæ în spirit øi ca pe o
nevastæ din tinereﬂe, atunci când
tu ai fost alungatæ, a spus
Dumnezeul tæu.
7 Cæci pentru un timp scurt
te-am pæræsit Eu pe tine, dar
cu mare îndurare te voi aduce
Eu înapoi.
8 Într-o mânie scurtæ Mi-am
ascuns Eu faﬂa de la tine, dar
cu bunætate veønicæ Mæ voi
a
îndura Eu de tine, a spus
Domnul, Mântuitorul tæu.
9 Øi a aceasta pentru Mine
este ca øi b apele lui Noe; cæci tot
aøa cum Eu am jurat cæ apele
lui Noe nu vor mai veni pe
pæmânt, tot aøa am jurat Eu cæ
nu voi mai fi mânios pe tine.
10 Cæci a munﬂii se vor despærﬂi
øi dealurile se vor clætina, dar
bunætatea Mea nu se va b îndepærta de la tine; øi nici legæmântul Meu de pace nu va fi

gs ﬁæruø.
gs Neamuri.
2 Ne. 6:7, 13.
gs Milostiv,
milostenie, milæ.

9 a Isa. 54:9.
b gs Potopul din
timpul lui Noe.
10a Isa. 40:4.
b Ps. 94:14; D&L 35:25.

3 Nefi 22:11–23:7
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îndepærtat, a spus Domnul, care
are milæ de tine.
11 O, tu cea în suferinﬂæ, lovitæ
de furtunæ øi nemângâiatæ! Iatæ,
Eu voi aøeza a pietrele cu culori
minunate øi voi pune temeliile
tale cu safire.
12 Øi voi face ferestrele tale
din agate øi porﬂile tale din pietre preﬂioase øi toate graniﬂele
tale din pietre nestemate.
13 Øi a toﬂi copiii tæi vor fi învæﬂaﬂi despre Domnul; øi mare va
fi pacea copiilor tæi.
14 În a dreptate tu vei fi întemeiat; tu vei fi departe de oprimare, cæci tu nu trebuie sæ te
temi; øi departe de teroare, cæci
aceasta nu se va apropia de tine.
15 Iatæ, ei cu siguranﬂæ se
vor aduna împotriva ta, nu de
cætre Mine; oricine care se va
aduna împotriva ta va cædea
din cauza ta.
16 Iatæ, Eu l-am creat pe fierarul care suflæ cærbunii în foc
øi care aduce o unealtæ pentru
lucrul sæu; øi tot Eu l-am creat
pe nimicitor, ca s-o distrugæ.
17 Nici o armæ care va fi
construitæ împotriva ta nu va
prospera; øi orice limbæ care va
vorbi împotriva ta pentru judecatæ tu s-o osândeøti. Aceasta
este moøtenirea slujitorilor
Domnului, iar dreptatea lor este
de la Mine, a spus Domnul.
CAPITOLUL 23
Isus aprobæ cuvintele lui Isaia —
El porunceøte poporului sæ-i caute
11a Apoc. 21:18–21.
13a Ier. 31:33–34.
14a gs Drept, dreptate.

pe profeﬂi — Cuvintele lui Samuel
Lamanitul despre înviere sunt
adæugate la cronicile lor. Circa 34
d.H.
Øi acum iatæ, væ spun Eu vouæ,
cum cæ voi trebuie sæ a cercetaﬂi
aceste lucruri. Da, Eu v-am dat
vouæ porunca sæ cercetaﬂi aceste
lucruri cu sârguinﬂæ; cæci mari
sunt cuvintele lui b Isaia.
2 Cæci cu siguranﬂæ el a vorbit
cu simﬂire despre toate lucrurile
care sunt legate de poporul Meu,
care este din casa lui Israel; de
aceea trebuie ca el, de asemenea,
sæ le vorbeascæ øi neamurilor.
3 Øi toate lucrurile despre care
el a vorbit s-au întâmplat øi se
a
vor întâmpla, aøa dupæ cuvintele pe care el le-a vorbit.
4 De aceea, daﬂi crezare cuvintelor Mele; scrieﬂi lucrurile pe
care Eu vi le-am spus; øi în acord
cu timpul øi cu voinﬂa Tatælui,
ele se vor ræspândi printre
neamuri.
5 Øi oricine va asculta de
cuvintele Mele øi se va pocæi øi
va fi botezat, acela va fi salvat.
Cæutaﬂi-i pe a profeﬂi, cæci mulﬂi
vor fi aceia care vor avea mærturie despre aceste lucruri.
6 Øi acum, s-a întâmplat cæ
dupæ ce Isus a spus aceste cuvinte, El iaræøi a spus cætre ei, dupæ
ce le-a explicat toate scripturile
acelea pe care ei le-au primit, El
a spus cætre ei: Iatæ, Eu aø dori
ca voi sæ scrieﬂi øi alte scripturi,
pe care voi nu le aveﬂi.
7 Øi s-a întâmplat cæ El a spus

23 1a gs Scripturi.
b 2 Ne. 25:1–5;
Morm. 8:23.

gs Isaia.
3 a 3 Ne. 20:11–12.
5 a Luca 24:25–27.
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cætre Nefi: Adu cronica pe care
ai pæstrat-o.
8 Iar atunci când Nefi a adus
cronicile øi le-a pus în faﬂa Lui,
El øi-a aruncat ochii asupra lor
øi a zis:
9 Adeværat îﬂi spun Eu ﬂie, Eu
i-am poruncit slujitorului Meu,
a
Samuel Lamanitul, ca el sæ
mærturiseascæ acestui popor cæ
în ziua când Tatæl Îøi va slævi
numele Sæu prin Mine o sæ fie
b
mulﬂi c sfinﬂi care se vor d ridica
dintre morﬂi øi se vor aræta multora øi le vor predica. Øi El a
spus cætre ei: Nu a fost aøa?
10 Øi ucenicii Lui I-au ræspuns, zicând: Da, Doamne,
Samuel a profeﬂit în acord cu
cuvintele Tale; øi acestea toate
au fost împlinite.
11 Iar Isus a spus cætre ei:
Cum de nu aﬂi scris voi acest
lucru, cum cæ mulﬂi sfinﬂi s-au
ridicat øi s-au arætat multora øi
le-au predicat lor?
12 Øi s-a întâmplat cæ Nefi øi-a
amintit cæ acest lucru nu a fost
scris.
13 Øi s-a întâmplat cæ Isus a
dat poruncæ pentru ca acestea sæ
fie scrise; de aceea, acestea au
fost scrise aøa cum El a poruncit.
14 Øi acum s-a întâmplat cæ
atunci când Isus a a prezentat
toate scripturile într-una singuræ, pe care ei au scris-o, El
le-a poruncit lor ca sæ propovæduiascæ lucrurile pe care El le
prezentase lor.
9 a Hel. 13:2.
b Hel. 14:25.
c gs Sfânt.
d Mat. 27:52–53.
gs Înviere.
14a Luca 24:44–46.

CAPITOLUL 24
Trimisul Domnului va pregæti
calea pentru cea de-a Doua Venire
— Hristos va participa la judecatæ
— Lui Israel i se porunceøte sæ
plæteascæ zeciuieli øi daruri — O
carte de aduceri aminte este
pæstratæ—Comparæ cu Maleahi 3.
Circa 34 d.H.
Øi s-a întâmplat cæ El le-a poruncit sæ scrie cuvintele pe
care Tatæl le dæduse lui Maleahi,
pe care el trebuia sæ le spunæ
lor. Øi s-a întâmplat cæ, dupæ
ce acestea au fost scrise, El le-a
explicat. Øi acestea sunt cuvintele pe care El le-a spus cætre
ei, zicând: Astfel a vorbit Tatæl
cætre Maleahi — Iatæ, Eu îl voi
trimite pe a solul Meu øi el va
pregæti calea înaintea Mea, iar
Domnul pe care voi Îl cæutaﬂi
va veni dintr-odatæ în acest
templu, chiar solul legæmântului de care voi væ bucuraﬂi;
iatæ, El va veni, spune Domnul
oøtirilor.
2 Dar cine va putea sæ a sufere
ziua venirii Lui; øi cine va sta în
picioare atunci când El se va
aræta? Cæci El este la fel ca focul
b
topitorului øi ca sæpunul nælbitorului.
3 Øi El va øedea la fel ca un
topitor øi un purificator de
argint; øi El îi va purifica pe a fiii
lui Levi øi-i va curæﬂi ca pe aur
øi ca pe argint pentru ca ei sæ

24 1a D&L 45:9.
2 a 3 Ne. 25:1.
b Zah. 13:9;
D&L 128:24.
gs Pæmânt—
Curæﬂirea

pæmântului;
(a) Doua Venire a lui
Isus Hristos.
3 a Deut. 10:8;
D&L 84:31–34.

3 Nefi 24:4–16
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poatæ b oferi Domnului un dar
în dreptate.
4 Atunci darul lui Iuda øi
al Ierusalimului va fi plæcut
Domnului, la fel ca în ziua din
vechime øi la fel ca în anii de
odinioaræ.
5 Iar Eu voi veni lângæ voi
pentru judecatæ; øi voi fi un
martor neînduplecat împotriva
vræjitorilor øi a curvarilor øi
împotriva acelora care juræ
strâmb øi împotriva acelora
care-i asupresc pe simbriaøi în
plata lor øi pe væduve øi pe
a
orfani øi care îi alungæ pe stræini
øi nu se tem de Mine, spune
Domnul oøtirilor.
6 Cæci Eu sunt Domnul, Eu nu
Mæ schimb; de aceea, voi, fii ai
lui Iacov, nu sunteﬂi nimiciﬂi.
7 Chiar din zilele pærinﬂilor
voøtri v-aﬂi a îndepærtat de rânduielile Mele øi nu le-aﬂi ﬂinut.
b
Întoarceﬂi-væ la Mine øi Eu Mæ
voi întoarce la voi, spune Domnul oøtirilor. Dar voi ziceﬂi: În
ce trebuie sæ ne întoarcem?
8 Se cade ca un om sæ-L înøele
pe Dumnezeu? Totuøi voi M-aﬂi
înøelat pe Mine. Dar voi ziceﬂi:
În ce Te-am înøelat noi pe Tine?
În a zeciuieli øi b daruri.
9 Voi sunteﬂi blestemaﬂi cu un
blestem, cæci voi M-aﬂi jefuit
pe Mine, chiar toatæ naﬂiunea
acesta.
10 Aduceﬂi toate a zeciuielile în
magazie pentru ca sæ fie carne
în Casa Mea; øi puneﬂi-Mæ acum
3 b D&L 13:1.
5 a Iac. 1:27.
7 a gs Apostazie.
b Hel. 13:11;
3 Ne. 10:6;
Moro. 9:22.

8a
b
10a
b

la încercare, spune Domnul
oøtirilor, dacæ nu væ voi deschide Eu ferestrele cerului øi
dacæ nu voi turna peste voi o
b
binecuvântare, încât nu va fi
loc destul ca sæ o primiﬂi.
11 Øi Eu îl voi mustra pe mistuitor de dragul vostru; øi el nu
va distruge roadele pæmântului
vostru; øi nici via voastræ nu-øi
va pierde rodul în câmpuri
înainte de vreme, spune Domnul oøtirilor.
12 Øi toate naﬂiunile væ vor
numi pe voi “cei binecuvântaﬂi”,
cæci voi veﬂi fi o ﬂaræ plæcutæ,
spune Domnul oøtirilor.
13 Cuvintele voastre au fost
puternice împotriva Mea, spune
Domnul. Totuøi voi ziceﬂi: Ce
am vorbit noi împotriva Ta?
14 Voi aﬂi spus: Este zadarnic
sæ-L slujeøti pe Dumnezeu; øi la
ce ne-a folosit nouæ cæ am ﬂinut
rânduielile Lui øi cæ am cælcat
cu tristeﬂe înaintea Domnului
oøtirilor?
15 Øi acum noi îi fericim pe cei
trufaøi; da, cei care fæptuiesc
ræutæﬂi sunt ridicaﬂi; da, cei care
Îl ispitesc pe Dumnezeu sunt
chiar scæpaﬂi.
16 Atunci øi aceia care s-au
temut de Domnul au a vorbit
adeseori unul cu altul øi Domnul a dat ascultare øi a auzit; øi o
b
carte de aducere-aminte a fost
scrisæ în faﬂa Lui pentru aceia
care s-au temut de Domnul øi
care au cinstit numele Lui.

gs Zeciuialæ.
gs Ofrandæ.
D&L 64:23; 119:1–7.
gs (a) Binecuvânta,
binecuvântat,
binecuvântare.

16a Moro. 6:5.
b D&L 85:9;
Moise 6:5.
gs Carte de aducere
aminte.
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17 Øi ei vor fi ai Mei, spune
Domnul oøtirilor, în ziua aceea
în care Eu Îmi voi a aduna comorile; øi Eu îi voi cruﬂa aøa cum
un om îl cruﬂæ pe propriul sæu
fiu care îl slujeøte.
18 Atunci væ veﬂi întoarce øi
veﬂi a deosebi între cel drept øi
cel ræu, între cel care Îl slujeøte
pe Dumnezeu øi cel care nu-L
slujeøte.
CAPITOLUL 25
La cea de-a Doua Venire, cei
mândri øi cei ræi vor fi arøi ca miriøtea — Ilie se va reîntoarce înainte
de acea zi mare øi înfricoøætoare —
Comparæ cu Maleahi 4. Circa 34
d.H.
Cæci iatæ, ziua aceea vine, care
va a arde ca un cuptor; øi toﬂi cei
b
mândri, da, øi toﬂi cei care fac
ticæloøii vor fi ca miriøtea; iar
ziua care va veni îi va arde pe
ei, a spus Domnul oøtirilor, ca
sæ nu mai ræmânæ din ei nici
rædæcina øi nici ramura.
2 Dar pentru voi, cei care væ
temeﬂi de numele Meu, a Fiul
Dreptæﬂii se va înælﬂa cu tæmæduire în aripile Sale, iar voi veﬂi
ieøi øi veﬂi b creøte ca c viﬂeii din
grajd.
3 Øi voi îi veﬂi a cælca în picioare
17a D&L 101:3.
18a gs Discernæmânt,
darul.
25 1a Isa. 24:6;
1 Ne. 22:15;
3 Ne. 24:2;
D&L 29:9; 64:23–24;
133:64;
JS—I 1:37.
gs Pæmânt—
Curæﬂirea pæmântului.

pe cei ræi; cæci ei vor fi cenuøæ
sub tælpile picioarelor voastre
în ziua când Eu voi face aceasta,
spune Domnul oøtirilor.
4 Aduceﬂi-væ aminte de legea
lui Moise, slujitorul Meu, cæruia
Eu i-am poruncit în a Horeb pentru întregul Israel, cu rânduieli
øi judecæﬂi.
5 Iatæ, Eu îl voi trimite la voi
pe profetul a Ilie înaintea venirii
b
zilei celei mari øi înfricoøætoare
a Domnului;
6 Iar el va a aîntoarce inima stræmoøilor înspre copii, iar inima
copiilor înspre stræmoøii lor, ca
nu cumva Eu sæ vin øi sæ lovesc
pæmântul cu un blestem.
CAPITOLUL 26
Isus explicæ toate lucrurile de la
început øi pânæ la sfârøit—Pruncii
øi copiii rostesc lucruri minunate
care nu pot fi scrise—Cei din Biserica lui Hristos au toate lucrurile
în comun între ei. Circa 34 d.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ dupæ
ce Isus a spus aceste lucruri,
El le-a explicat cætre toﬂi cei din
mulﬂime; øi El le-a explicat lor
toate lucrurile, atât cele mari,
cât øi cele mici.
2 Øi El a zis: aAceste scripturi,
pe care nu le-aﬂi avut cu voi,

b 2 Ne. 20:33.
gs Mândrie.
2 a Eter 9:22.
b D&L 45:58.
c Amos 6:4;
1 Ne. 22:24.
3 a 3 Ne. 21:12.
4 a Ex. 3:1–6.
5 a 2 Regi 2:1–2;
D&L 2:1; 110:13–16;
128:17–18.

gs Elias; Salvarea
pentru morﬂi;
(a) Pecetlui,
pecetluire.
b gs (a) Doua Venire a
lui Isus Hristos.
6 a D&L 2:2.
26 2a i.e. Maleahi
capitolele 3 øi 4,
citate în 3 Nefi
capitolele 24 øi 25.

3 Nefi 26:3–12
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Tatæl a poruncit ca Eu sæ vi le
dau vouæ; cæci a fost înﬂelepciunea Lui ca ele sæ fie date generaﬂiilor viitoare.
3 Øi El a explicat toate lucrurile,
chiar de la început øi pânæ la
timpul când El trebuia sæ vinæ în
a
slava Sa — da, øi anume toate
lucrurile care trebuie sæ vinæ pe
faﬂa pæmântului, chiar øi pânæ
când b elementele se vor topi cu
mare cælduræ, iar pæmântul va
fi c înfæøurat ca un sul, iar cerul
øi pæmântul se vor sfârøi;
4 Øi chiar pânæ la ziua cea
a
mare din urmæ când toate popoarelor øi toate neamurilor, øi
toate naﬂiunile øi toate limbile
vor b sta în faﬂa lui Dumnezeu
pentru ca sæ fie judecate dupæ
faptele lor, dupæ cum ele au
fost bune sau rele —
5 Dacæ ele au fost bune, la
a
învierea vieﬂii færæ de sfârøit;
øi dacæ au fost rele, pentru învierea în osândæ, fiind în øiruri,
unii de o parte, iar ceilalﬂi de
partea cealaltæ, dupæ îndurarea
øi b dreptatea øi sfinﬂenia care
este în Hristos, care a fost
c
înainte ca lumea sæ fi început.
6 Øi acum, în cartea aceasta nu
poate sæ fie scrisæ nici mæcar a
a
suta parte din lucrurile pe care
Isus le-a propovæduit într-adevær cætre popor;
3 a gs Isus Hristos—
Slava lui Isus
Hristos.
b Amos 9:13;
2 Pet. 3:10, 12;
Morm. 9:2.
gs Pæmânt—
Curæﬂirea
pæmântului; Lume—
Sfârøitul lumii.

7 Dar iatæ, a plæcile lui Nefi
conﬂin cea mai mare parte a
lucrurilor pe care El le-a propovæduit poporului;
8 Øi aceste lucruri eu le-am
scris, care sunt o parte mai micæ
a acestor lucruri pe care El le-a
propovæduit poporului; iar eu
le-am scris cu intenﬂia ca ele sæ
fie iaræøi aduse acestui popor
a
de la neamuri, în acord cu cuvintele pe care Isus le-a vorbit.
9 Øi atunci când ei vor primi
aceasta, pe care este potrivit ca
ei s-o aibæ mai întâi, ca sæ-øi
punæ la încercare credinﬂa lor; øi
dacæ va fi ca ei sæ creadæ aceste
lucruri, atunci lucruri øi a mai
mari le vor fi dezvæluite lor.
10 Øi dacæ va fi ca ei sæ nu creadæ aceste lucruri, atunci lucrurile cele mai mari vor fi a ascunse
de ei pentru osândirea lor.
11 Iatæ, eu eram gata sæ scriu
acestea, toate cele care au fost
înscrise pe plæcile lui Nefi, dar
Domnul mi-a interzis, zicând:
Eu voi pune la a încercare credinﬂa poporului Meu.
12 De aceea eu, Mormon, scriu
aceste lucruri care mi-au fost
poruncite mie de cætre Domnul.
Øi acum eu, Mormon, termin
spusele mele øi încep sæ scriu
lucrurile care mi-au fost poruncite mie.

c Morm. 5:23.
4 a Hel. 12:25;
3 Ne. 28:31.
b Mosia 16:10–11.
gs Judecatæ, ultima.
5 a Dan. 12:2;
Ioan 5:29.
b gs Dreptate.
c Eter 3:14.
gs Isus Hristos—

6a
7a
8a
9a
10a
11a

Existenﬂa
premuritoare a lui
Hristos.
Ioan 21:25;
3 Ne. 5:8.
gs Plæci.
3 Ne. 21:5–6.
Eter 4:4–10.
Alma 12:9–11.
Eter 12:6.
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13 De aceea, aø dori ca voi sæ
vedeﬂi cæ Domnul într-adevær
a propovæduit poporului timp
de trei zile; iar dupæ aceea, El
s-a a arætat lor deseori; øi a rupt
b
pâine deseori øi a binecuvântat-o øi le-a dat-o lor.
14 Øi s-a întâmplat cæ El i-a
învæﬂat øi le-a slujit a copiilor
mulﬂimii despre care s-a vorbit;
øi El le-a b dezlegat limbile lor,
iar ei au spus cætre taﬂii lor
lucruri mari øi minunate, chiar
mai mari decât cele pe care El
le-a dezvæluit poporului; øi El
le-a dezlegat limbile lor pentru
ca ei sæ poatæ sæ vorbeascæ.
15 Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce
El s-a înælﬂat la ceruri — a doua
oaræ când El li s-a arætat lor
øi apoi s-a dus la Tatæl; dupæ ce
i-a a vindecat pe toﬂi bolnavii lor
øi pe infirmii lor; øi dupæ ce a
deschis ochii orbilor lor øi a desfundat urechile surzilor; øi dupæ
ce a fæcut tot felul de vindecæri
printre ei øi a ridicat pe un om
din morﬂi øi le-a arætat lor puterea Sa øi s-a înælﬂat la Tatæl —
16 Iatæ, s-a întâmplat în ziua
urmætoare cæ mulﬂimea s-a adunat laolaltæ; øi ei i-au væzut øi
i-au auzit pe aceøti copii; da,
chiar øi a pruncii øi-au deschis
gurile øi au rostit lucruri minunate; iar lucrurile pe care ei le-au
rostit au fost interzise pentru
ca nici un om sæ nu le scrie.
17 Øi s-a întâmplat cæ a uceni13a Ioan 21:14.
b 3 Ne. 20:3–9.
gs Împærtæøanie.
14a 3 Ne. 17:11–12.
b Alma 32:23;
3 Ne. 26:16.
15a 3 Ne. 17:9.

cii pe care Domnul îi alesese
au început de atunci încolo sæ
b
boteze øi sæ-i înveﬂe pe toﬂi aceia care au venit la ei; øi toﬂi cei
care au fost botezaﬂi în numele
lui Isus au fost umpluﬂi de
Duhul Sfânt.
18 Øi mulﬂi dintre ei au væzut
øi au auzit lucruri care nu pot fi
spuse, care a nu sunt îngæduite
sæ fie scrise.
19 Øi ei au propovæduit øi au
slujit unul altuia; øi ei au avut
a
toate lucrurile în b comun între
ei, fiecare om fiind drept unul
cu altul.
20 Øi s-a întâmplat cæ ei au fæcut toate lucrurile chiar aøa cum
Isus le poruncise.
21 Iar cei care au fost botezaﬂi
în numele lui Isus au fost numiﬂi a Biserica lui Hristos.
CAPITOLUL 27
Isus le porunceøte sæ numeascæ
Biserica dupæ numele Lui — Misiunea øi jertfa Lui ispæøitoare
constituie Evanghelia Lui—Oamenilor li se porunceøte sæ se pocæiascæ
øi sæ fie botezaﬂi pentru ca ei sæ
poatæ fi sfinﬂiﬂi de Duhul Sfânt —
Ei urmeazæ sæ fie tot aøa cum Isus
este. Circa 34–35 d.H.
Øi s-a întâmplat cæ în timp ce
ucenicii lui Isus cælætoreau øi
propovæduiau lucrurile pe care
ei le væzuseræ øi le auziseræ øi

gs (a) Tæmædui,
tæmæduiri; Minune.
16a Mat. 11:25.
17a 3 Ne. 19:4–13.
b 4 Ne. 1:1.
18a 3 Ne. 26:11.
19a 4 Ne. 1:3.

b gs Consacra, legea
consacrærii.
21a Mosia 18:17.
gs Biserica lui Isus
Hristos.

3 Nefi 27:2–12
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botezau în numele lui Isus, s-a
întâmplat cæ ucenicii s-au adunat laolaltæ øi s-au a unit în rugæciune puternicæ øi în b postire.
2 Øi Isus iaræøi li s-a a arætat
lor, cæci ei se rugau Tatælui în
numele Lui; øi Isus a venit øi a
stat în mijlocul lor øi le-a spus:
Ce vreﬂi sæ væ dau Eu vouæ?
3 Iar ei I-au spus: Doamne, noi
vrem ca Tu sæ ne spui nouæ
cum sæ numim noi aceastæ
Bisericæ; cæci sunt certuri printre
oameni despre acest lucru.
4 Iar Domnul le-a spus: Adeværat, adeværat væ spun Eu
vouæ, de ce sæ cârteascæ øi sæ
se certe poporul despre lucrul
acesta?
5 N-au citit ei scripturile care
spun cæ voi trebuie sæ luaﬂi asupra voastræ a numele lui Hristos
care este numele Meu? Cæci pe
numele acesta veﬂi fi voi chemaﬂi în ziua din urmæ;
6 Iar cel care îøi va lua numele
Meu øi care va a îndura pânæ la
sfârøit, acela va fi salvat în ziua
din urmæ.
7 De aceea, orice veﬂi face, veﬂi
face în numele Meu; de aceea
voi veﬂi numi Biserica dupæ
numele Meu; øi voi veﬂi chema
pe Tatæl în numele Meu pentru
ca El sæ binecuvânteze Biserica
de dragul Meu.
8 Øi cum ar putea aceastæ
a
Bisericæ sæ fie a b Mea dacæ nu
ar fi numitæ dupæ numele Meu?
27 1a D&L 29:6.
b Alma 6:6.
gs (a) Posti, post.
2 a 3 Ne. 26:13.
gs Isus Hristos—
Apariﬂii ale lui

Cæci dacæ o Bisericæ ar fi numitæ
dupæ numele lui Moise, atunci
aceasta ar fi Biserica lui Moise;
sau dacæ ar fi numitæ dupæ numele unui om, atunci aceasta ar
fi Biserica unui om; dar dacæ
ar fi numitæ dupæ numele Meu,
atunci aceasta este Biserica Mea,
cu condiﬂia ca aceasta sæ fie
ziditæ pe Evanghelia Mea.
9 Adeværat væ spun Eu vouæ
cæ voi sunteﬂi zidiﬂi pe Evanghelia Mea; de aceea, voi veﬂi chema
toate lucrurile, pe care voi le
chemaﬂi, în numele Meu; de
aceea, dacæ voi Îl veﬂi chema pe
Tatæl pentru Bisericæ, dacæ va
fi în numele Meu, atunci Tatæl
væ va auzi;
10 Øi dacæ va fi ca Biserica sæ
fie ziditæ pe Evanghelia Mea,
atunci Tatæl Îøi va aræta prin ea
propriile Sale lucræri.
11 Dar dacæ ea nu va fi ziditæ
pe Evanghelia Mea, ci va fi ziditæ pe lucrærile omului sau pe
lucrærile diavolului, atunci adeværat væ spun Eu vouæ cum cæ
ei vor avea bucurie în lucrærile
lor numai pentru un timp; øi
încetul cu încetul sfârøitul va
veni, iar ei vor fi a doborâﬂi øi
aruncaﬂi într-un foc de unde nu
este nici o întoarcere.
12 Cæci faptele lor îi a urmæresc
pe ei, cæci din cauza faptelor lor
vor fi ei doborâﬂi; de aceea,
aduceﬂi-væ aminte de lucrurile
pe care Eu vi le-am spus.

Hristos dupæ moarte.
5 a gs Isus Hristos—A
lua numele lui Isus
Hristos asupra
noastræ.
6 a 3 Ne. 15:9.

8 a gs Isus Hristos—
Capul Bisericii.
b D&L 115:4.
11a Alma 5:52.
12a Apoc. 14:13;
D&L 59:2.
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13 Iatæ, Eu v-am dat vouæ
Evanghelia Mea; øi aceasta este
Evanghelia pe care Eu v-am
dat-o vouæ — cum cæ Eu am
venit pe lume pentru ca sæ
îndeplinesc b voinﬂa Tatælui Meu,
cæci Tatæl Meu M-a trimis pe
Mine.
14 Iar Tatæl Meu M-a trimis
pe Mine pentru ca Eu sæ pot fi
a
înælﬂat pe cruce; iar dupæ ce Eu
am fost înælﬂat pe cruce pentru
ca sæ pot sæ-i b aduc pe toﬂi oamenii la Mine, pentru ca tot aøa
cum Eu am fost înælﬂat de cætre
oameni, tot astfel oamenii vor
fi înælﬂaﬂi de cætre Tatæl, pentru
ca sæ stea înaintea Mea ca sæ fie
c
judecaﬂi dupæ faptele lor, fie cæ
ele sunt bune sau rele —
15 Øi din cauza aceasta am fost
Eu a înælﬂat; de aceea, în acord
cu puterea Tatælui, Eu îi voi
aduce pe toﬂi oamenii cætre Mine
pentru ca ei sæ poatæ fi judecaﬂi
dupæ faptele lor.
16 Øi se va întâmpla cæ acela
care se a pocæieøte øi este b botezat în numele Meu, acela va fi
împlinit; øi dacæ el c 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.
17 Iar cel care nu îndura pânæ
la sfârøit, acela este cel care va
a

13a D&L 76:40–42.
gs Evanghelie.
b Ioan 6:38–39.
14a 1 Ne. 11:32–33;
Moise 7:55.
b Ioan 6:44;
2 Ne. 9:5;
D&L 27:18.
c gs Isus Hristos—
Judecætor.

fi doborât øi aruncat în foc, de
unde el nu se va mai putea
întoarce din cauza a dreptæﬂii
Tatælui.
18 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.
19 Øi a nici un lucru necurat nu
poate intra în împæræﬂia Lui;
de aceea, nimic nu va intra în
b
odihna Lui, în afaræ de aceia
care øi-au c spælat veømintele în
sângele Meu datoritæ credinﬂei
lor øi a pocæirii de toate pæcatele lor øi a fidelitæﬂii lor pânæ la
sfârøit.
20 Acum, aceasta este porunca:
a
Pocæiﬂi-væ, voi cei de la marginile pæmântului, øi veniﬂi la
Mine øi fiﬂi b botezaﬂi în numele
Meu pentru ca sæ puteﬂi fi c sfinﬂiﬂi prin primirea Duhului Sfânt,
pentru ca sæ puteﬂi sæ staﬂi
d
færæ de patæ în faﬂa Mea în ziua
din urmæ.
21 Adeværat, adeværat væ spun
Eu vouæ, aceasta este Evanghelia Mea; iar voi cunoaøteﬂi
lucrurile pe care trebuie sæ le
faceﬂi în Biserica Mea; cæci lucrurile pe care voi M-aﬂi væzut pe
Mine cæ le fac, pe acelea trebuie
sæ le faceﬂi øi voi; cæci ceea ce voi

15a gs Ispæøire,
(a) ispæøi.
16a gs Pocæinﬂæ,
(a) se pocæi.
b gs Botez, (a) boteza.
c 1 Ne. 13:37.
gs (a) Îndura.
17a gs Dreptate.
19a Alma 11:37.
b D&L 84:24.

gs Odihnæ.
c Apoc. 1:5; 7:14;
Alma 5:21, 27;
13:11–13.
20a Eter 4:18.
b gs Botez, (a) boteza—
Esenﬂial.
c gs Sfinﬂire.
d D&L 4:2.

3 Nefi 27:22–33
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M-aﬂi væzut pe Mine cæ fac, tot
aceea trebuie øi voi sæ faceﬂi;
22 De aceea, dacæ voi faceﬂi
aceste lucruri, binecuvântaﬂi veﬂi
fi voi, cæci veﬂi fi înælﬂaﬂi în ziua
din urmæ.
23 Scrieﬂi lucrurile pe care le-aﬂi
væzut øi auzit, în afara acelora
care sunt a interzise.
24 Scrieﬂi faptele acestui popor
care va fi, aøa dupæ cum a fost
scris, despre ceea ce a fost.
25 Cæci iatæ, dupæ cærﬂile care
au fost scrise øi care vor fi scrise
va fi a judecat acest popor, cæci
prin ele vor fi b faptele lor
cunoscute de cætre oameni.
26 Øi iatæ, toate lucrurile sunt
a
scrise de cætre Tatæl; de aceea,
dupæ cærﬂile care vor fi scrise va
fi judecatæ lumea.
27 Øi sæ øtiﬂi cæ a voi veﬂi fi
judecætorii acestui popor, în
acord cu judecata pe care Eu o
voi da vouæ, care va fi dreaptæ.
De aceea, ce b fel de oameni
trebui e sæ fiﬂi voi? Adeværat væ
spun Eu vouæ, tot aøa c cum
sunt Eu.
28 Øi acum, Eu Mæ a duc la
Tatæl. Øi adeværat væ spun Eu
vouæ cæ tot ceea ce veﬂi cere
Tatælui în numele Meu væ va
fi dat vouæ.
29 De aceea, a cereﬂi øi veﬂi
primi; bateﬂi øi vi se va deschide;
cæci acela care cere primeøte;
23a 3 Ne. 26:16.
25a 2 Ne. 33:10–15;
C. lui M. 1:11.
b 1 Ne. 15:32–33.
26a 3 Ne. 24:16.
gs Cartea vieﬂii.
27a 1 Ne. 12:9–10;
Morm. 3:19.
b gs Isus Hristos—

c
28a
29a
30a
31a

iar aceluia care bate i se va
deschide.
30 Øi acum iatæ, bucuria Mea
este mare, chiar deplinæ, datoritæ vouæ øi, de asemenea, datoritæ
acestei generaﬂii; da, øi chiar øi
Tatæl se bucuræ precum øi toﬂi
îngerii cei sfinﬂi, datoritæ vouæ
øi a acestei generaﬂii; cæci a nici
una dintre ele nu este pierdutæ.
31 Iatæ, Eu aø dori ca voi sæ
înﬂelegeﬂi; cæci Eu am grijæ de
cei care træiesc a acum în b aceastæ
generaﬂie; øi nici unul dintre ei
nu este pierdut; øi în ei Eu am
c
bucurie deplinæ.
32 Dar iatæ, Mæ întristez din
cauza oamenilor celei de-a
a
patra generaﬂii de la aceastæ
generaﬂie, cæci ei sunt înrobiﬂi de
el tot aøa cum a fost fiul pierzaniei; cæci ei Mæ vor vinde pe
Mine pentru aur øi pentru argint
øi pentru ceea ce b molia distruge øi pentru ceea ce hoﬂul sparge
øi furæ. Øi în ziua aceea Eu îi voi
vizita pe ei, chiar întorcând faptele lor împotriva capului lor.
33 Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce
Isus a terminat de spus aceste
cuvinte, El a spus cætre ucenicii
Sæi: Intraﬂi prin poarta cea a îngustæ; cæci îngustæ este poarta
øi strâmtæ este calea care duce
la viaﬂæ; øi puﬂini vor fi aceia
care o vor gæsi; dar latæ este
poarta øi largæ este calea care

Exemplul lui Isus
Hristos.
Mat. 5:48;
3 Ne. 12:48.
Ioan 20:17.
Mat. 7:7;
3 Ne. 14:7.
Ioan 17:12.
3 Ne. 9:11–13; 10:12.

b 3 Ne. 28:23.
c gs Bucurie.
32a 2 Ne. 26:9–10;
Alma 45:10, 12.
b Mat. 6:19–21;
3 Ne. 13:19–21.
33a Mat. 7:13–14;
3 Ne. 14:13–14;
D&L 22:1–4.
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duce la moarte; øi mulﬂi vor fi
aceia care cælætoresc pe ea pânæ
când noaptea va veni când nici
un om nu poate lucra.
CAPITOLUL 28
Nouæ dintre cei doisprezece doresc
øi li se fægæduieøte o moøtenire
în împæræﬂia lui Hristos atunci
când vor muri — Cei trei nefiﬂi
doresc øi li se dæ putere asupra
morﬂii aøa ca ei sæ ræmânæ pe
pæmânt pânæ când Isus va veni
din nou — Ei sunt stræmutaﬂi øi
væd lucruri care nu sunt îngæduite sæ fie glæsuite øi ei acum
slujesc printre oameni. Circa
34-35 d.H.
Øi s-a întâmplat cæ atunci când
Isus a spus aceste cuvinte, El a
spus cætre ucenicii Sæi, unul
câte unul, zicându-le: Ce doriﬂi
voi de la Mine dupæ ce Eu sunt
dus la Tatæl?
2 Øi ei toﬂi au glæsuit, în afaræ
de trei, zicând: Noi dorim ca,
dupæ ce am træit pânæ la vârsta
omului, slujirea noastræ la care
Tu ne-ai chemat sæ se poatæ termina pentru ca noi sæ putem
veni în grabæ la Tine, în împæræﬂia Ta.
3 Iar El a spus cætre ei: Binecuvântaﬂi sunteﬂi voi pentru cæ
voi doriﬂi acest lucru de la
Mine; de aceea, dupæ ce veﬂi fi
în vârstæ de øaptezeci øi doi
de ani, voi veﬂi veni la Mine în
28 3a gs Odihnæ.
6 a Amos 4:13;
Alma 18:32.
b Ioan 21:21–23;
D&L 7:1–4.

împæræﬂia Mea; øi în Mine veﬂi
gæsi a odihna.
4 Øi dupæ ce El a vorbit cætre
ei, El s-a întors cætre cei trei øi a
spus cætre ei: Ce vreﬂi voi ca Eu
sæ fac pentru voi atunci când
Eu sunt dus la Tatæl?
5 Øi ei s-au întristat în inimile
lor, cæci nu îndræzneau sæ-I
spunæ Lui ceea ce doreau.
6 Iar El a spus cætre ei: Iatæ, Eu
a
cunosc gândurile voastre, iar
voi aﬂi dorit lucrul pe care b Ioan,
cel iubit al Meu, care a fost cu
mine în slujirea Mea, l-a dorit
de la Mine, înainte ca Eu sæ fi
fost ridicat de cætre iudei.
7 De aceea, mai binecuvântaﬂi
sunteﬂi voi, cæci nu veﬂi gusta
a
niciodatæ b moartea; ci veﬂi træi
ca sæ vedeﬂi toate lucrærile Tatælui cætre copiii oamenilor chiar
pânæ când toate lucrurile vor fi
împlinite în acord cu voinﬂa Tatælui, atunci când Eu voi veni în
slava Mea cu c puterile cerului.
8 Øi voi nu veﬂi suferi niciodatæ
durerile morﬂii; ci atunci când
Eu voi veni în slava Mea, voi
veﬂi fi transformaﬂi într-o clipæ
din a mortalitate la b nemurire;
iar apoi, veﬂi fi binecuvântaﬂi în
împæræﬂia Tatælui Meu.
9 Øi iaræøi, voi nu veﬂi avea
durere atunci când veﬂi træi în
carne trupeascæ øi nici supærare,
decât pentru pæcatele lumii; øi
toate acestea le voi face Eu
datoritæ lucrului pe care l-aﬂi
dorit voi de la Mine, cæci aﬂi

7 a 4 Ne. 1:14;
Morm. 8:10–11;
Eter 12:17.
b gs Fiinﬂe schimbate.
c 3 Ne. 20:22.

8 a 3 Ne. 28:36–40.
gs Muritor, viaﬂæ
muritoare.
b gs Nemuritor,
nemurire.

3 Nefi 28:10–22
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dorit ca sæ puteﬂi a aduce sufletele oamenilor la Mine atât timp
cât lumea va fi.
10 Øi pentru aceasta voi veﬂi
avea bucurie a deplinæ; øi voi
veﬂi fi aøezaﬂi în împæræﬂia
Tatælui Meu; da, bucuria voastræ va fi deplinæ, tot aøa cum
Tatæl Mi-a dat Mie bucurie
deplinæ; øi voi veﬂi fi tot aøa
cum sunt Eu, iar Eu sunt aøa
cum este Tatæl; iar Tatæl øi cu
Mine suntem b una;
11 Iar Duhul a Sfânt depune
mærturie despre Tatæl øi despre
Mine; iar Tatæl va da Duhul
Sfânt copiilor oamenilor datoritæ Mie.
12 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Isus a spus aceste cuvinte,
El a atins pe fiecare dintre ei cu
degetul Sæu, în afaræ de cei trei
care trebuia sæ ræmânæ, iar apoi
a plecat.
13 Øi iatæ, cerurile s-au deschis
øi ei au fost a luaﬂi în cer øi au
væzut øi auzit lucruri care nu
pot fi spuse.
14 Øi lor li s-a a interzis sæ vorbeascæ; øi nici nu li s-a dat lor
voie sæ spunæ lucrurile pe care
le-au væzut øi le-au auzit;
15 Øi ei nu puteau sæ spunæ
dacæ erau în trupul lor sau în
afara trupului lor; cæci li se
pærea cæ erau a schimbaﬂi la faﬂæ,
cæ erau transformaﬂi de la acest
trup de carne la o stare nemuritoare øi cæ puteau sæ vadæ lucrurile lui Dumnezeu.
9 a Filip. 1:23–24;
D&L 7:5–6.
10a D&L 84:36–38.
b Ioan 17:20–23.
11a 2 Ne. 31:17–21;
3 Ne. 11:32.

16 Dar s-a întâmplat cæ iaræøi
au slujit pe faﬂa pæmântului;
cu toate acestea, ei nu au slujit
despre lucrurile pe care le auziseræ øi le væzuseræ din cauza
poruncii care le fusese datæ lor
în ceruri.
17 Øi acum, eu nu øtiu dacæ ei
erau muritori sau nemuritori
începând cu ziua schimbærii lor
la faﬂæ;
18 Dar eu atât øtiu, cæ în acord
cu scrierile care au fost date —
ei au mers pe faﬂa pæmântului
øi au predicat întregului popor,
unind cu Biserica pe oricât de
mulﬂi voiau sæ creadæ în predicile lor, botezându-i, iar toﬂi cei
care au fost botezaﬂi au primit
Duhul Sfânt.
19 Øi ei au fost aruncaﬂi în închisoare de cætre aceia care nu
aparﬂineau de Bisericæ. Øi a închisorile nu puteau sæ-i ﬂinæ,
cæci ele se cræpau în douæ.
20 Øi ei au fost aruncaﬂi în
pæmânt; dar ei au lovit pæmântul cu cuvântul lui Dumnezeu
într-atât, încât prin a puterea Lui
ei au fost eliberaﬂi din adâncurile pæmântului; øi de aceea, ei
nu puteau sæpa gropi destul de
adânci ca sæ-i ﬂinæ pe ei.
21 Øi de trei ori au fost aruncaﬂi
ei într-un a cuptor, dar nu au
pæﬂit nimic.
22 Øi de douæ ori au fost ei
aruncaﬂi într-o a groapæ cu fiare
sælbatice; øi iatæ, ei s-au jucat cu
fiarele aøa cum se joacæ un copil

13a 2 Cor. 12:2–4.
14a D&L 76:114–116.
15a Moise 1:11.
gs Schimbarea la faﬂæ.
19a Fapte 16:26;
Alma 14:26–28.

20a Morm. 8:24.
21a Dan. 3:22–27;
4 Ne. 1:32.
22a Dan. 6:16–23;
4 Ne. 1:33.
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cu un miel nou-næscut øi nu au
pæﬂit nimic.
23 Øi s-a întâmplat cæ în felul
acesta s-au dus ei printre toﬂi
oamenii lui Nefi øi au predicat
a
Evanghelia lui Hristos cætre toﬂi
oamenii de pe faﬂa ﬂærii; øi ei au
fost convertiﬂi cætre Domnul øi
s-au unit cu Biserica lui Hristos;
øi astfel, oamenii b acelei generaﬂii au fost binecuvântaﬂi în
acord cu cuvintul lui Isus.
24 Øi acum eu, Mormon, termin
de vorbit despre aceste lucruri
un timp.
25 Iatæ, eu eram gata sæ scriu
a
numele acelora care nu trebuia
niciodatæ sæ guste moartea,
dar Domnul mi-a interzis sæ fac
aceasta; de aceea, nu le scriu,
cæci ele sunt ascunse de lume.
26 Dar iatæ, eu i-am væzut, iar
ei mi-au slujit mie.
27 Øi iatæ, ei vor fi printre
neamuri, iar neamurile nu-i vor
cunoaøte.
28 Ei, de asemenea, vor fi
printre iudei, iar iudeii nu-i
vor cunoaøte.
29 Øi se va întâmpla, atunci
când Domnul va gæsi potrivit
în înﬂelepciunea Sa, ca ei sæ
slujeascæ tuturor triburilor a împræøtiate ale lui Israel, precum
øi tuturor naﬂiunilor, neamurilor, limbilor øi popoarelor; øi vor
aduce cætre Isus multe suflete
dintre ei pentru ca dorinﬂa lor sæ
fie împlinitæ, precum øi datoritæ
23a
b
25a
29a

gs Evanghelie.
3 Ne. 27:30–31.
3 Ne. 19:4.
gs Israel—
Împræøtierea
Israelului; Israel—

puterii de convingere a lui
Dumnezeu care este în ei.
30 Øi ei sunt ca øi a îngerii lui
Dumnezeu; øi dacæ ei se vor
ruga Tatælui în numele lui Isus,
atunci ei vor putea sæ se arate
oricærui om pe care ei îl vor
socoti bun.
31 De aceea, mari øi minunate
lucruri vor fi fæcute de cætre
ei înainte de ziua cea a mare a
venirii, când toﬂi oamenii vor sta
cu siguranﬂæ în faﬂa scaunului
de judecatæ al lui Hristos;
32 Da, chiar øi printre neamuri
va fi o a mare øi minunatæ lucrare
fæcutæ de cætre ei înainte de
acea zi de judecatæ.
33 Øi dacæ aveﬂi scripturile care
fac o relatare completæ despre
toate faptele minunate ale lui
Hristos, atunci veﬂi øti, în acord
cu cuvintele lui Hristos, cæ
aceste lucruri cu siguranﬂæ se
vor întâmpla.
34 Øi vai de acela care a nu va
asculta de cuvintele lui Isus øi
ale b acelora pe care El i-a ales øi
i-a trimis printre ei; cæci oricine
care nu va primi cuvintele lui
Isus øi cuvintele acelora pe care
El i-a trimis, nu-L va primi pe
El; øi de aceea, El nu-l va primi
pe el în ziua din urmæ;
35 Øi ar fi mai bine pentru
ei dacæ nu s-ar fi næscut. Cæci
credeﬂi voi cæ faceﬂi sæ înceteze dreptatea unui Dumnezeu
mâniat, care a fost a cælcat în

Cele zece triburi
pierdute ale lui
Israel.
30a gs Îngeri.
31a Hel. 12:25;
3 Ne. 26:4–5.

32a
34a
b
35a

2 Ne. 25:17.
Eter 4:8–12.
gs Profet.
Hel. 12:2.

3 Nefi 28:36–29:4
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picioare de oameni pentru ca
prin aceasta salvarea sæ poatæ
veni?
36 Øi acum iatæ, aøa cum eu
am spus despre aceia pe care
Domnul i-a ales, da, øi anume
cei trei care au fost luaﬂi în ceruri, despre care eu nu øtiu dacæ
erau curæﬂaﬂi din mortalitate în
nemurire —
37 Dar iatæ, de când eu am
scris, L-am întrebat pe Domnul,
iar El mi-a fæcut cunoscut mie
cum cæ trebuie sæ fie o schimbare a trupurilor lor sau altfel
spus, ei ar trebui sæ guste
moartea;
38 De aceea, pentru ca ei sæ
nu guste moartea, o a schimbare
a fost fæcutæ asupra trupurilor
lor pentru ca ei sæ nu sufere nici
durere øi nici supærare, în afaræ
de durerea øi supærarea pentru
pæcatele lumii.
39 Acum, aceastæ schimbare
nu era la fel de mare ca aceea
care se va întâmpla în ziua din
urmæ; dar a fost o schimbare
fæcutæ asupra lor, în aøa fel încât
Satana sæ nu poatæ sæ aibæ nici
o putere asupra lor, pentru ca
el sæ nu poatæ sæ-i a ispiteascæ
pe ei; iar ei au fost b sfinﬂiﬂi în
carne pentru ca sæ fie c sfinﬂi øi
pentru ca puterile pæmântului
sæ nu poatæ sæ-i captureze.
40 Øi în starea aceasta trebuia
ei sæ ræmânæ pânæ în ziua judecæﬂii lui Hristos; øi în ziua aceea,
ei trebuia sæ primeascæ o schimbare øi mai mare øi sæ fie primiﬂi
în Împæræﬂia Tatælui din care
38a gs Fiinﬂe schimbate.
39a gs Ispitæ, (a) ispiti.
b gs Sfinﬂire.

sæ nu mai iasæ, ci sæ locuiascæ
cu Dumnezeu în ceruri în vecii
vecilor.
CAPITOLUL 29
Apariﬂia Cærﬂii lui Mormon este
un semn cæ Domnul a început sæ
adune Israelul øi sæ îndeplineascæ
legæmintele Sale — Aceia care resping revelaﬂiile øi darurile Lui din
zilele din urmæ vor fi blestemaﬂi.
Circa 34–35 d.H.
Øi acum iatæ, væ spun eu vouæ
cæ atunci când Domnul va gæsi
de cuviinﬂæ, în înﬂelepciunea
Sa, ca aceste spuse sæ a ajungæ
pânæ la neamuri în acord cu
cuvântul Sæu, atunci voi puteﬂi
sæ aflaﬂi cæ b legæmântul, pe care
Tatæl l-a fæcut cu copiii lui
Israel în legæturæ cu restaurarea
lor în ﬂara moøtenirii lor, a început deja sæ se înfæptuiascæ.
2 Øi voi puteﬂi afla despre cuvintele Domnului, care au fost
spuse de cætre profeﬂii cei sfinﬂi,
cæ vor fi toate împlinite; øi voi
nu trebuie sæ spuneﬂi cæ Domnul
Îøi a întârzie venirea la copiii lui
Israel.
3 Øi voi nu trebuie sæ credeﬂi în
inima voastræ despre cuvintele
care au fost spuse cæ sunt deøarte, cæci iatæ, Domnul Îøi va
aduce aminte de legæmântul pe
care l-a fæcut cu poporul Sæu
din casa lui Israel.
4 Øi atunci când voi veﬂi vedea aceste spuse adeverindu-se
printre voi, atunci voi nu va

c gs Sfinﬂenie.
29 1a 2 Ne. 30:3–8.
b Morm. 5:14, 20.

2 a Luca 12:45–48.
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mai trebui sæ dispreﬂuiﬂi faptele
Domnului, cæci a sabia b dreptæﬂii
Lui este în mâna Lui dreaptæ; øi
iatæ, în ziua aceea, dacæ veﬂi
dispreﬂui faptele Domnului,
atunci El va face ca aceasta sæ
vinæ asupra voastræ.
5 a Vai de cel care b dispreﬂuieøte faptele Domnului; da, vai
de cel care Îl va c tægædui pe
Hristos øi faptele Lui!
6 Da, a vai de cel care va tægædui revelaﬂiile Domnului øi care
va spune cæ Domnul nu mai lucreazæ prin revelaﬂii sau prin
profeﬂie, sau prin b daruri sau
prin limbi, sau prin tæmæduiri
sau prin puterea Duhului Sfânt!
7 Da, øi vai de cel care în ziua
aceea va spune, pentru a primi
a
câøtig, cæ nu poate sæ fie b nici o
minune fæcutæ de Isus Hristos;
cæci acela care face aceasta va
ajunge ca c fiul pierzaniei, pentru care nu a fost nici o îndurare,
în acord cu cuvântul lui Hristos!
8 Da, øi voi nu va trebui sæ mai
a
insultaﬂi sau sæ b dispreﬂuiﬂi,
sau sæ væ bateﬂi joc de c iudei øi
nici de urmaøii casei lui Israel;
cæci iatæ, Domnul Îøi va aduce
aminte de legæmântul Sæu cu ei øi
le va face lor aøa cum El a jurat.
9 De aceea, voi nu trebuie sæ
credeﬂi cæ puteﬂi întoarce mâna
cea dreaptæ a Domnului cætre
cea stângæ pentru ca El sæ nu
poatæ executa judecata pentru
4 a 3 Ne. 20:20.
b gs Dreptate.
5 a 2 Ne. 28:15–16.
b Morm. 8:17;
Eter 4:8–10.
c Mat. 10:32–33.
6 a Morm. 9:7–11, 15.
b gs Darurile spiritului.

împlinirea legæmântului pe care
El l-a fæcut cu casa lui Israel.
CAPITOLUL 30
Neamurilor din zilele din urmæ li
se porunceøte sæ se pocæiascæ, sæ
vinæ la Hristos øi sæ fie numærate
împreunæ cu casa lui Israel. Circa
34–35 d.H.
Ascultaﬂi, o, voi neamuri, øi
auziﬂi cuvintele lui Isus Hristos,
Fiul Dumnezeului celui Viu,
cuvinte pe care El mi-a poruncit
sæ le spun despre voi, cæci
iatæ, El mi-a a poruncit sæ scriu,
zicând:
2 Î n t o a r c e ﬂ i-v æ , v o i t o a t e
a
neamurile, de la cæile voastre
pæcætoase; øi b pocæiﬂi-væ de faptele voastre rele, de minciunile
voastre øi de înøelæciunile voastre, de curviile voastre øi de
ororile voastre tæinuite, de idolatriile voastre øi de crimele
voastre, de vicleøugurile voastre
preoﬂeøti øi de invidiile voastre,
de conflictele voastre øi de toate
ticæloøiile voastre øi de lucrurilor voastre abominabile; øi veniﬂi
la Mine øi fiﬂi botezaﬂi în numele
Meu pentru ca sæ puteﬂi primi
iertarea pæcatelor voastre øi sæ
fiﬂi umpluﬂi de Duhul Sfânt,
pentru ca sæ puteﬂi fi c numæraﬂi
împreunæ cu poporul Meu, care
este din casa lui Israel.

7 a gs Vicleøug preoﬂesc.
b 2 Ne. 28:4–6;
Morm. 9:15–26.
c gs Fiii pierzaniei.
8 a 1 Ne. 19:14.
b 2 Ne. 29:4–5.
c gs Iudei.
30 1a 3 Ne. 5:12–13.

2 a gs Neamuri.
b gs Pocæinﬂæ,
(a) se pocæi.
c Gal. 3:27–29;
2 Ne. 10:18–19;
3 Ne. 16:10–13;
21:22–25;
Avr. 2:10.

Al Patrulea Nefi
Cartea lui Nefi
CARE ESTE FIUL LUI NEFI — UNUL DINTRE UCENICII LUI ISUS HRISTOS

O relatare a poporului lui Nefi, în acord cu cronica lui.
Nefiﬂii øi lamaniﬂii sunt cu toﬂii
convertiﬂi în Domnul — Ei cu toﬂii
au lucruri în comun, fac minuni øi
prosperæ în ﬂaræ — Dupæ douæ secole, au loc dezbinæri, fapte rele,
biserici neadeværate øi persecuﬂii — Dupæ trei sute de ani, atât
nefiﬂii, cât øi lamaniﬂii sunt pæcætoøi — Amaron ascunde cronicile
sfinte. Circa 35–321 d.H.

Ø

I s-a întâmplat cæ cel de-al
treizeci øi patrulea an a
trecut, precum øi cel de-al
treizeci øi cincilea; øi iatæ cæ ucenicii lui Isus au format o Bisericæ
a lui Hristos în toate ﬂærile dimprejur. Øi toﬂi aceia care au venit
la ei øi s-au pocæit de pæcatele
lor au fost botezaﬂi în numele
lui Isus; øi ei, de asemenea, au
primit Duhul Sfânt.
2 Øi s-a întâmplat cæ în cel
de-al treizeci øi øaselea an, oamenii erau cu toﬂii convertiﬂi
la Domnul, pe toatæ faﬂa ﬂærii,
atât nefiﬂii, cât øi lamaniﬂii; øi
nu erau nici un fel de conflicte
øi certuri între ei, iar fiecare om
se purta cu dreptate faﬂæ de
celælalt.
3 Øi ei au avut a toate lucrurile
în comun; de aceea, nu erau
nici bogaﬂi øi nici særaci, nici
[4 nefi]
1 3a Fapte 4:32;
3 Ne. 26:19.

subjugaﬂi øi nici liberi, ci cu
toﬂii erau liberi øi pærtaøi ai
darului ceresc.
4 Øi s-a întâmplat cæ øi cel de-al
treizeci øi øaptelea an a trecut,
de asemenea, iar în ﬂaræ încæ mai
continua sæ fie pace.
5 Øi erau multe fapte mari øi
minunate fæcute de cætre ucenicii lui Isus, într-atât, încât ei au
a
vindecat pe bolnavi øi au înviat
morﬂi øi i-au fæcut pe cei schilozi
sæ umble, iar pe cei orbi sæ-øi
capete vederea, iar pe cei surzi
sæ audæ; øi ei au fæcut tot felul
de b minuni printre copiii oamenilor. Øi nu fæceau minunile
decât în numele lui Isus.
6 Øi astfel a trecut cel de-al
treizeci øi optulea an, precum øi
cel de-al treizeci øi nouælea øi
cel de-al patruzeci øi unulea
øi cel de-al patruzeci øi doilea;
da, chiar pânæ când au trecut
patruzeci øi nouæ de ani øi, de
asemenea, al cincizeci øi unulea
øi al cincizeci øi doilea; da, øi
chiar pânæ când cincizeci øi
nouæ de ani au trecut.
7 Øi Domnul a fæcut ca ei sæ
prospere foarte mult în ﬂaræ;
da, într-atât, încât ei iaræøi au
zidit oraøe acolo unde oraøele
fuseseræ arse.

gs Consacra, legea
consacrærii.
5 a gs (a) Tæmædui,

tæmæduiri.
b Ioan 14:12.
gs Minune.
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8 Da, chiar øi a oraøul Zarahemla l-au zidit din nou.
9 Dar au fost multe oraøe care
fuseseræ a scufundate, iar apele
veniseræ peste ele; de aceea,
aceste oraøe nu au putut sæ fie
renovate.
10 Øi acum iatæ, s-a întâmplat
cæ poporul lui Nefi a devenit
puternic øi s-a înmulﬂit nespus
de repede; øi a devenit un popor
nespus de a frumos øi plæcut la
înfæﬂiøare.
11 Øi ei au fost cæsætoriﬂi øi au
fost daﬂi pentru cæsætorie øi au
fost binecuvântaﬂi în acord cu
mulﬂimea fægæduielilor pe care
Domnul le fæcuse lor.
12 Øi ei nu au mai umblat dupæ
felul a ritualurilor øi rânduielilor
b
legii lui Moise; ci au umblat
dupæ poruncile pe care le primiseræ de la Domnul Dumnezeul
lor, continuând în c postire øi
rugæciuni øi adunându-se laolaltæ deseori ca sæ se roage øi sæ
audæ cuvântul Domnului.
13 Øi s-a întâmplat cæ nu a fost
nici un conflict între oameni în
toatæ ﬂara; ci s-au întâmplat
mari minuni fæcute de ucenicii
lui Isus.
14 Øi s-a întâmplat cæ cel de-al
øaptezeci øi unulea an a trecut,
precum øi cel de-al øaptezeci øi
doilea an, da, øi în sfârøit, pânæ
când cel de-al øaptezeci øi nouælea an a trecut; da, chiar øi o sutæ
8a
9a
10a
12a

3 Ne. 8:8.
3 Ne. 9:4, 7.
Morm. 9:6.
2 Ne. 25:30;
3 Ne. 15:2–8.
b gs Legea lui Moise.
c Moro. 6:5;
D&L 88:76–77.

de ani au trecut, iar ucenicii lui
Isus, pe care El îi alesese, se
duseseræ cu toﬂii în a paradisul
lui Dumnezeu, în afaræ de cei
b
trei care trebuia sæ ræmânæ; øi
alﬂi c ucenici au fost d rânduiﬂi în
locul lor; øi, de asemenea, mulﬂi
din acea generaﬂie muriseræ.
15 Øi s-a întâmplat cæ nu era
a
nici un conflict în ﬂaræ datoritæ
dragostei lui Dumnezeu care
træieøte în inimile oamenilor.
16 Øi nu erau a nici invidie, nici
certuri, nici tumulturi, nici curvii, nici minciuni, nici crime sau
alte feluri de b necuræﬂenii; øi cu
siguranﬂæ nu a putut sæ fie nici
un popor mai c fericit printre toate popoarele care au fost fæcute
de cætre mâna lui Dumnezeu.
17 Nu era nici un tâlhar sau
ucigaø; øi, de asemenea, nu era
nici un lamanit sau vreun fel
de — iﬂi; ci ei cu toﬂii erau ca
a
unul singur, copiii lui Hristos
øi moøtenitorii împæræﬂiei lui
Dumnezeu.
18 Øi cât erau ei de binecuvântaﬂi! Cæci Domnul i-a binecuvântat pe ei în toate faptele lor; da,
øi anume, au fost binecuvântaﬂi
øi au prosperat pânæ când o sutæ
zece ani au trecut; iar cei din
prima generaﬂie de dupæ Hristos
au murit, iar în ﬂaræ nu era nici
un conflict.
19 Øi s-a întâmplat cæ Nefi,
acela care a pæstrat aceastæ

14a gs Paradis.
b 3 Ne. 28:3–9.
gs Fiinﬂe schimbate.
c gs Ucenic.
d gs (a) Rândui,
rânduire.
15a gs Pace.
16a gs Unitate.

b gs Poftæ.
c Mosia 2:41;
Alma 50:23.
gs Bucurie.
17a Ioan 17:21.
gs Sion.

4 Nefi 1:20–30
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cronicæ din urmæ (øi el le-a pæstrat pe a plæcile lui Nefi), a murit,
iar fiul lui, Amos, le-a pæstrat
în locul lui; øi el le-a pæstrat, de
asemenea, pe plæcile lui Nefi.
20 Øi le-a pæstrat timp de optzeci øi patru de ani øi încæ mai
era pace în ﬂaræ, în afaræ de o
parte micæ din popor care s-a
revoltat din Bisericæ øi øi-a luat
numele de lamaniﬂi; de aceea,
au început iaræøi sæ fie lamaniﬂi
în ﬂaræ.
21 Øi s-a întâmplat cæ øi Amos
a murit (øi aceasta s-a întâmpla
o sutæ nouæzeci øi patru de ani
de la venirea lui Hristos), iar
fiul lui, Amos, a pæstrat cronica
în locul lui; øi el, de asemenea,
a pæstrat-o pe plæcile lui Nefi; øi
aceasta, de asemenea, a fost
scrisæ în cartea lui Nefi, care este aceastæ carte.
22 Øi s-a întâmplat cæ douæ sute
de ani au trecut; iar din a doua
generaﬂie au murit cu toﬂii, în
afaræ de câﬂiva.
23 Øi acum eu, Mormon, aø
dori ca voi sæ øtiﬂi cæ poporul
s-a înmulﬂit într-atât, încât s-au
ræspândit pe toatæ faﬂa ﬂærii øi
cæ au devenit foarte bogaﬂi, datoritæ prosperitæﬂii lor în Hristos.
24 Øi acum, în acest al douæ
sute unulea an, au început sæ
fie printre ei unii care erau înælﬂaﬂi în a mândrie, cum ar fi purtarea de veøminte scumpe øi a
tot felul de perle fine, precum
øi a tot felul de lucruri lumeøti.
19a
24a
25a
26a

gs Plæci.
gs Mândrie.
4 Ne. 1:3.
1 Ne. 22:23;
2 Ne. 28:3;

25 Øi de la acel timp încolo, ei
nu au mai avut bucatele øi avuﬂiile lor în a comun.
26 Øi ei au început sæ fie împærﬂiﬂi în clase; øi au început sæ zideascæ a biserici pentru ei înøiøi
pentru ca sæ capete b câøtig; øi au
început sæ tægæduiascæ Biserica
cea adeværatæ a lui Hristos.
27 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când douæ sute zece ani au trecut, au fost multe biserici în ﬂaræ;
da, au fost multe biserici care
pretindeau a-L cunoaøte pe
Hristos øi totuøi a tægæduiau cea
mai mare parte a Evangheliei
într-atât, încât ei au cæpætat tot
felul de ticæloøii øi au administrat ceea ce era sfânt acelora
cærora le era b interzis pentru cæ
erau nevrednici.
28 Øi aceastæ a Bisericæ s-a înmulﬂit nespus de mult din cauza
nedreptæﬂii øi din cauza puterii
lui Satana care pusese stæpânire
pe inimile lor.
29 Øi iaræøi, mai era încæ o
altæ Bisericæ care L-a tægæduit
pe Hristos; øi ei au a persecutat
Biserica cea adeværatæ a lui
Hristos din cauza umilinﬂei øi
a credinﬂei sale în Hristos; øi
i-au dispreﬂuit pe ei din cauza
multor minuni care erau fæcute
printre ei.
30 De aceea, au exercitat putere
øi autoritate asupra ucenicilor
lui Isus care ræmæseseræ cu ei øi
i-au aruncat pe ei în a închisoare;
dar, prin puterea cuvântului

Morm. 8:32–38.
b D&L 10:56.
gs Vicleøug preoﬂesc.
27a gs Apostazie.
b 3 Ne. 18:28–29.

28a gs Diavol—Biserica
diavolului.
29a gs (a) Persecuta,
persecuﬂie.
30a 3 Ne. 28:19–20.
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lui Dumnezeu care era într-înøii,
închisorile s-au cræpat în douæ,
iar ei au mers øi au fæcut multe
minuni mari printre ei.
31 Cu toate acestea øi în ciuda
tuturor acestor minuni, oamenii
øi-au împietrit inimile øi au cæutat sæ-i ucidæ pe ei, tot aøa cum
iudeii din Ierusalim au cæutat
sæ-L ucidæ pe Isus, în acord cu
cuvântul Lui.
32 Øi ei i-au aruncat pe ei în
a
cuptoarele de b foc, iar ei au
ieøit afaræ færæ sæ fi fost atinøi.
33 Øi ei, de asemenea, i-au
aruncat pe ei în a gropile fiarelor
sælbatice, iar ei s-au jucat cu
fiarele sælbatice tot aøa cum se
joacæ un copil cu un miel; øi ei
au ieøit dintre fiare færæ sæ fi
fost atinøi.
34 Cu toate acestea, oamenii
øi-au împietrit inimile, cæci erau
conduøi de cætre mulﬂi preoﬂi
øi profeﬂi neadeværaﬂi ca sæ
zideascæ multe biserici øi sæ facæ
multe feluri de nedreptæﬂi. Øi ei
i-au a lovit pe oamenii lui Isus;
dar poporul lui Isus nu a lovit
înapoi. Øi astfel ei au rætæcit în
necredinﬂæ øi ticæloøie, de la an
la an, chiar pânæ când cel de-al
douæ sute treizecilea an a trecut.
35 Øi acum s-a întâmplat cæ în
acest an, în cel de-al douæ sute
treizeci øi unulea an, a fost o
mare separare în popor.
36 Øi s-a întâmplat cæ în acest
an un popor s-a ridicat, care
se numea nefiﬂi, iar oamenii lui
erau credincioøi adeværaﬂi în
Hristos; iar printre ei erau cei
32a 3 Ne. 28:21.
b Dan. 3:26–27.
33a 3 Ne. 28:22.

care fuseseræ numiﬂi de cætre
lamaniﬂi — iacoviﬂii øi iosefiﬂii
øi zoramiﬂii;
37 De aceea, credincioøii cei
adeværaﬂi în Hristos, precum øi
cei care-L preamæreau cu adeværat pe Hristos (printre care
erau cei a trei ucenici ai lui Isus
care trebuia sæ ræmânæ) au fost
numiﬂi nefiﬂi øi iacoviﬂi øi iosefiﬂi øi zoramiﬂi.
38 Øi s-a întâmplat cæ aceia
care au respins Evanghelia, au
fost numiﬂi lamaniﬂi øi lemueliﬂi
øi ismaeliﬂi; øi ei nu au rætæcit în
necredinﬂæ, dar s-au a revoltat
cu bunæ øtire împotriva Evangheliei lui Hristos; øi i-au învæﬂat
pe copiii lor cum cæ nu trebuie
sæ creadæ, tot aøa cum stræmoøii
lor de la început se rætæciseræ.
39 Øi aceasta s-a întâmplat din
cauza ticæloøiei øi a lucrurilor
abominabile ale taﬂilor lor, aøa
cum s-a întâmplat la început. Øi
ei au fost a învæﬂaﬂi sæ-i urascæ
pe copiii lui Dumnezeu, tot aøa
cum lamaniﬂii au fost învæﬂaﬂi
sæ-i urascæ pe copiii nefiﬂilor de
la început.
40 Øi s-a întâmplat cæ douæ sute
patruzeci øi patru de ani au
trecut øi astfel au fost treburile
poporului. Iar partea cea mai
ticæloasæ a poporului a devenit
foarte puternicæ øi a devenit
cu mult mai numeroasæ decât
poporul lui Dumnezeu.
41 Øi ei încæ au mai continuat sæ
zideascæ biserici pentru ei înøiøi
øi sæ le împodobeascæ cu tot felul
de lucruri preﬂioase. Øi astfel au

34a 3 Ne. 12:39;
D&L 98:23–27.
37a 3 Ne. 28:6–7;

Morm. 8:10–11.
38a gs Ræzvrætire.
39a Mosia 10:17.

4 Nefi 1:42–Mormon 1:2
trecut douæ sute cincizeci de
ani øi, de asemenea, douæ sute
øaizeci de ani.
42 Øi s-a întâmplat cæ partea
cea ticæloasæ a poporului a început iaræøi sæ organizeze juræmintele øi a combinaﬂiile secrete
ale lui Gadianton.
43 Øi, de asemenea, oamenii
care erau numiﬂi poporul lui
Nefi au început sæ fie trufaøi
în inimile lor din cauza bogæﬂiilor lor nespus de mari øi sæ
devinæ ræi la fel ca øi fraﬂii lor,
lamaniﬂii.
44 Øi începând de la acest
timp, Ucenicii au început sæ
sufere pentru a pæcatele lumii.
45 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când trei sute de ani au trecut,
atât poporul nefiﬂilor, cât øi lamaniﬂii deveniseræ foarte ticæloøi, unul la fel ca celælalt.
46 Øi s-a întâmplat cæ tâlharii
lui Gadianton s-au ræspândit
peste toatæ faﬂa ﬂærii; øi nimeni
nu era drept, în afaræ de ucenicii
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lui Isus. Øi ei au depozitat aur øi
argint din abundenﬂæ øi au fæcut
tot felul de negoﬂuri.
47 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ ce
trei sute cinci ani au trecut (iar
poporul încæ mai ræmæsese în
ticæloøie), Amos a murit; iar
fratele sæu, Amaron, a pæstrat
cronica în locul lui.
48 Øi s-a întâmplat cæ, atunci
când trei sute douæzeci de ani
au trecut, Amaron, fiind constrâns de Duhul Sfânt, a ascuns
a
cronicile sfinte — da, øi anume
toate cronicile sfinte care fuseseræ transmise din generaﬂie în
generaﬂie, care erau sfinte —
chiar pânæ în cel de-al trei sute
douæzecilea an de la venirea lui
Hristos.
49 Øi el le-a ascuns la Domnul,
pentru ca ele sæ a aparæ iaræøi
acelora care sunt urmaøii casei
lui Iacov, în acord cu profeﬂiile
øi fægæduielile Domnului. Øi
astfel este sfârøitul cronicii lui
Amaron.

Cartea lui Mormon
CAPITOLUL 1
Amaron îl instruieøte pe Mormon
despre cronicile sfinte—Un ræzboi
începe între nefiﬂi øi lamaniﬂi —
Cei trei nefiﬂi sunt luaﬂi — Ticæloøia, necredinﬂa, farmecele øi vræjitoria predominæ. Circa 321–326 d.H.
42a gs Combinaﬂii
secrete.
44a 3 Ne. 28:9.
48a Hel. 3:13, 15–16.

Ø

I acum eu, a Mormon, fac o
b
cronicæ a lucrurilor pe care
eu le-am væzut øi auzit øi o
numesc Cartea lui Mormon.
2 Øi cam la timpul când
a
Amaron a ascuns cronicile pentru Domnul, el a venit la mine
(vârsta mea fiind cam de zece

49a Enos 1:13.
[mormon]
1 1a gs Mormon,
profet nefit.

b 3 Ne. 5:11–18.
2 a 4 Ne. 1:47–49.
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ani, øi eu am început sæ fiu
b
învæﬂat întrucâtva dupæ felul
învæﬂæturii poporului meu), iar
Amaron a spus cætre mine: Eu
væd cæ tu eøti un copil serios øi
iute în a observa;
3 De aceea, atunci când vei fi
cam de douæzeci øi patru de ani,
aø dori ca tu sæ-ﬂi aduci aminte
de lucrurile pe care le-ai observat despre acest popor; øi când
vei fi la vârsta aceea, du-te în
ﬂara Antum, la dealul care va
fi numit a Øim; øi acolo am pus
eu în Domnul toate inscripﬂiile
sfinte despre acest popor.
4 Øi iatæ, tu sæ iei a plæcile lui
Nefi la tine, iar pe celelalte sæ le
laøi în locul în care sunt; øi tu sæ
înscrii pe plæcile lui Nefi toate
lucrurile pe care le-ai observat
despre acest popor.
5 Iar eu, Mormon, fiind un
urmaø al lui a Nefi (øi numele
tatælui meu a fost Mormon),
îmi aduc aminte de lucrurile pe
care Amaron mi le-a poruncit.
6 Øi s-a întâmplat cæ eu având
unsprezece ani, am fost dus
de cætre tatæl meu în ﬂara de
la miazæzi øi anume în ﬂara lui
Zarahemla.
7 Toatæ faﬂa ﬂærii fusese acoperitæ de clædiri, iar poporul era
aproape tot atât de numeros ca
nisipul mærii.
8 Øi s-a întâmplat cæ în acel an
a început un ræzboi între nefiﬂi,
care îi cuprindeau pe nefiﬂi øi
iacoviﬂi, øi iosefiﬂi øi zoramiﬂi;
iar acest ræzboi era între nefiﬂi
øi lamaniﬂi, lemueliﬂi øi ismaeliﬂi.
2 b Mosia 1:3–5.
3 a Eter 9:3.
4 a C. lui M. 1:1, 11.

9 Acum, lamaniﬂii øi lemueliﬂii
øi ismaeliﬂii erau numiﬂi lamaniﬂi, iar cele douæ tabere erau
nefiﬂii øi lamaniﬂii.
10 Øi s-a întâmplat cæ ræzboiul
a început sæ fie între ei la graniﬂele Zarahemlei, lângæ apele lui
Sidon.
11 Øi s-a întâmplat cæ nefiﬂii
adunaseræ laolaltæ un mare numær de oameni, chiar mai mulﬂi
de treizeci de mii. Øi s-a întâmplat cæ ei au avut în acelaøi
an un numær de bætælii în care
nefiﬂii i-au bætut pe lamaniﬂi øi
au ucis pe mulﬂi dintre ei.
12 Øi s-a întâmplat cæ lamaniﬂii
øi-au abandonat planul; øi pacea
a fost instauratæ în ﬂaræ; iar
pacea a durat timp de aproape
patru ani, când nu a fost nici o
værsare de sânge.
13 Dar ticæloøia a predominat
pe faﬂa întregii ﬂæri, într-atât,
încât Domnul i-a luat pe ucenicii Sæi a preaiubiﬂi, iar faptele
d e min un i øi vin decæ r i a u
încetat din cauza nedreptæﬂii
poporului.
14 Øi nu au mai fost nici un fel
de a daruri de la Domnul øi
Duhul b Sfânt nu s-a mai pogorât
asupra nimænui din cauza ticæloøiei øi c necredinﬂei lor.
15 Iar eu, fiind de cincisprezece
ani øi fiind serios de felul meu,
de aceea, am fost eu vizitat de
cætre Domnul øi am gustat øi
am cunoscut bunætatea lui Isus.
16 Øi m-am apucat sæ predic
spre popor, dar gura mi-a fost
închisæ øi mi s-a interzis sæ le

gs Plæci.
5 a 3 Ne. 5:12, 20.
13a 3 Ne. 28:2, 12.

14a Moro. 10:8–18, 24.
b gs Duhul Sfânt.
c gs Necredinﬂæ.

Mormon 1:17–2:8
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predic lor; cæci iatæ, ei s-au a ræzvrætit cu bunævoie împotriva
Dumnezeului lor; øi Ucenicii cei
iubiﬂi au fost b luaﬂi de acolo din
ﬂaræ din cauza nedreptæﬂii lor.
17 Dar eu am ræmas printre ei,
însæ mi s-a interzis sæ le predic
lor din cauza împietririi inimilor
lor; øi din cauza împietririi inimilor lor ﬂara a fost a blestematæ
din cauza lor.
18 Øi aceøti tâlhari de-ai lui
Gadianton, care erau printre
lamaniﬂi, au împânzit ﬂara
într-atât, încât locuitorii ei au
început sæ-øi ascundæ a comorile în pæmânt; øi ele au devenit
alunecoase pentru cæ Domnul
blestemase ﬂara; iar ei n-au putut
nici sæ le ﬂinæ øi nici sæ le capete iaræ.
19 Øi s-a întâmplat cæ au fost
vræjitorii øi farmece øi magii; øi
puterea celui ræu a lucrat pe
toatæ faﬂa ﬂærii chiar pânæ la îndeplinirea tuturor cuvintelor
lui Abinadi, precum øi ale lui
Samuel Lamanitul.
CAPITOLUL 2
Mormon conduce oøtirile nefiﬂilor
— Sânge øi mæcel mæturæ ﬂara —
Nefiﬂii se plâng øi jelesc cu întristarea celor blestemaﬂi — Ziua lor
de har a trecut — Mormon obﬂine
plæcile lui Nefi — Ræzboaiele continuæ. Circa 327–350 d.H.
Øi s-a întâmplat cæ în acelaøi an
a început iaræøi un ræzboi între
nefiﬂi øi lamaniﬂi. Øi în ciuda
faptului cæ eu eram tânær, eram
16a gs Ræzvrætire.
b Morm. 8:10.

înalt la staturæ; de aceea, poporul lui Nefi m-a ales pe mine
ca sæ fiu conducætorul lor sau
conducætorul oøtirilor lor.
2 De aceea, s-a întâmplat cæ
în cel de-al øaisprezecelea an al
vieﬂii mele, am pornit eu în
fruntea unei oøtiri a nefiﬂilor
împotriva lamaniﬂilor; aøadar,
trei sute øi douæzeci øi øase de
ani trecuseræ.
3 Øi s-a întâmplat cæ în cel
de-al trei sute douæzeci øi øaptelea an, lamaniﬂii au venit asupra
noastræ cu putere foarte mare,
într-atât, încât ei au înspæimântat oøtirile mele; de aceea, ei nu
au vrut sæ se lupte øi au început
sæ se retragæ cætre ﬂinuturile de
la miazænoapte.
4 Øi s-a întâmplat cæ noi am
mers în oraøul Angola øi am
pus stæpânire pe oraø øi am
fæcut pregætiri sæ ne apæræm
împotriva lamaniﬂilor. Øi s-a
întâmplat cæ noi am fortificat
oraøul cu toatæ puterea noastræ;
dar cu toate fortificaﬂiile noastre, lamaniﬂii au tæbærât asupra
noastræ øi ne-au alungat din oraø.
5 Øi ei, de asemenea, ne-au
alungat pe noi din ﬂara lui
David.
6 Øi noi am mers øi am ajuns în
ﬂara lui Ioøua, care era la graniﬂa
de la apus, lângæ malul mærii.
7 Øi s-a întâmplat cæ noi am
adunat laolaltæ pe oamenii noøtri
cât de repede a fost posibil
pentru ca sæ fie cu toﬂii într-un
singur grup.
8 Dar iatæ, ﬂara era plinæ de
tâlhari øi de lamaniﬂi; øi cu toatæ

17a 2 Ne. 1:7;
Alma 45:10–14, 16.

18a Hel. 13:18–20;
Eter 14:1–2.
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distrugerea care atârna peste
poporul meu, ei nu s-au pocæit
de faptele lor rele; de aceea, a
fost sânge øi mæcel ræspândit
pe toatæ faﬂa ﬂærii, atât în partea
nefiﬂilor, cât øi în partea lamaniﬂilor; øi a fost o revoluﬂie
completæ peste tot, pe toatæ
faﬂa ﬂærii.
9 Øi acum, lamaniﬂii aveau un
rege, iar numele lui era Aaron;
øi el a venit împotriva noastræ
cu o oøtire de patruzeci øi patru
de mii. Øi iatæ, eu i-am stat împotrivæ cu patruzeci øi douæ de
mii. Øi s-a întâmplat cæ eu l-am
bætut pe el cu oøtirea mea încât
el a fugit din faﬂa mea. Øi iatæ,
toate acestea s-au întâmplat;
øi trei sute øi treizeci de ani au
trecut.
10 Øi s-a întâmplat cæ nefiﬂii
au început sæ se pocæiascæ de
nedreptatea lor øi au început sæ
strige chiar aøa cum a fost profeﬂit de cætre Samuel, profetul;
cæci iatæ, nici un om nu a putut
sæ pæstreze ceea ce era al sæu,
din cauza hoﬂilor øi a tâlharilor
øi ucigaøilor, precum øi a magiei
øi vræjitoriei care erau în ﬂaræ.
11 Astfel au început sæ fie
jeluiri øi plângeri în toatæ ﬂara
din cauza acestor lucruri øi mai
ales printre poporul lui Nefi.
12 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când eu, Mormon, am væzut
jeluirile øi plângerile lor øi
supærarea lor în faﬂa Domnului,
inima mea a început sæ se bucure în sinea mea, cunoscând
îndurarea øi suferinﬂele înde2 13a 2 Cor. 7:10;
Alma 42:29.
b gs Condamnare.
c Alma 41:10.

14a
b
15a
b

lungate ale Domnului, crezând
de aceea cæ El va fi îndurator cu
ei pentru ca ei sæ devinæ iaræøi
un popor drept.
13 Dar iatæ, bucuria aceasta a
mea a fost deøartæ, cæci a întristarea lor nu era pentru pocæinﬂæ
datoritæ bunætæﬂii lui Dumnezeu; ci era mai degrabæ întristarea celui b osândit, pentru cæ
Domnul nu permitea întotdeauna ca ei sæ ia c fericirea în pæcat.
14 Øi ei nu au venit la Isus cu
a
inimile frânte øi cu spiritele
smerite, ci L-au b blestemat pe
Dumnezeu øi au dorit sæ moaræ.
Cu toate acestea, ei erau gata
sæ se lupte cu sæbiile pentru
vieﬂile lor.
15 Øi s-a întâmplat cæ întristarea mea s-a întors iaræøi cætre
mine øi eu am væzut cæ a ziua
b
harului c trecuse pentru ei, atât
în ceea ce priveøte timpul, cât øi
spiritul; cæci eu am væzut pe mii
dintre ei doborâﬂi la pæmânt în
ræzvrætire deschisæ împotriva
Dumnezeului lor øi adunaﬂi în
movile ca balega pe toatæ faﬂa
ﬂærii. Øi astfel au trecut trei sute
øi patruzeci øi patru de ani.
16 Øi s-a întâmplat cæ în cel
de-al trei sute patruzeci øi cincilea an, nefiﬂii au început sæ
fugæ din faﬂa lamaniﬂilor; øi ei
au fost urmæriﬂi chiar pânæ
când au ajuns în ﬂara lui Iaøon,
înainte ca sæ fi fost posibil sæ fie
opriﬂi în retragerea lor.
17 Iar acum, oraøul lui Iaøon
era aproape de a ﬂara unde
Amaron depozitase cronicile

gs Inimæ frântæ.
gs Blasfemie.
Hel. 13:38.
gs Har.

c Ier. 8:20;
D&L 56:16.
17a Morm. 1:1–4.

Mormon 2:18–28

568

potrivit spuselor Domnul ui
pentru ca ele sæ nu poatæ fi
distruse. Øi iatæ, eu m-am dus în
acord cu cuvântul lui Amaron
øi am luat plæcile lui Nefi øi
am fæcut o cronicæ în acord cu
cuvintele lui Amaron.
18 Øi am fæcut o relatare completæ pe plæcile lui Nefi despre
toate ticæloøiile øi lucrurile abominabile; dar eu am interzis
ca pe aceste a plæci sæ se facæ o
relatare completæ despre ticæloøia øi lucrurile lor abominabile
cæci iatæ, în faﬂa ochilor mei era
o scenæ continuæ de ticæloøie
øi de lucruri abominabile, chiar
din timpul când eu am fost îndeajuns de matur ca sæ mæ port
ca un bærbat.
19 Øi vai mie din cauza ticæloøiei lor; cæci inima mea a fost
umplutæ de întristare din cauza
ticæloøiei lor în toate zilele mele;
cu toate acestea, eu øtiu cæ voi fi
a
înælﬂat în ziua din urmæ.
20 Øi s-a întâmplat cæ în acest
an, poporul lui Nefi a fost iaræøi
fugærit øi alungat. Øi s-a întâmplat cæ noi am fost alungaﬂi pânæ
când am ajuns în ﬂara de la miazænoapte care se numea Sem.
21 Øi s-a întâmplat cæ noi am
fortificat oraøul Sem øi am adunat în el atât de mulﬂi oameni
cât a fost posibil pentru ca poate
sæ-i putem salva pe ei de la
distrugere.
22 Øi s-a întâmplat cæ în cel
de-al trei sute patruzeci øi øaselea an, ei au început sæ nævæleascæ iaræøi peste noi.
23 Øi s-a întâmplat cæ eu am
18a gs Plæci.
19a Mosia 23:22;

vorbit poporului meu øi i-am
îndemnat pe ei cu multæ energie
sæ stea cu curaj înaintea lamaniﬂilor øi sæ a lupte pentru nevestele
lor øi pentru copiii lor, pentru
casele lor øi pentru cæminele lor.
24 Iar cuvintele mele i-au întærit pe ei întrucâtva în curaj,
într-atât, încât nu au fugit din
faﬂa lamaniﬂilor, ci au stat cu
curaj împotriva lor.
25 Øi s-a întâmplat cæ noi ne-am
luptat cu o oøtire de treizeci de
mii împotriva unei oøtiri de cincizeci de mii. Øi s-a întâmplat
cæ noi am stat în faﬂa lor cu o
asemenea tærie încât ei au fugit
din faﬂa noastræ.
26 Øi s-a întâmplat cæ, atunci
când ei au fugit, noi i-am urmærit cu oøtirile noastre øi i-am
înfruntat iaræøi øi i-am bætut; cu
toate acestea, puterea Domnului nu a fost cu noi; da, noi am
fost læsaﬂi singuri, cæci Spiritul
Domnului nu a træit în noi; de
aceea, noi am devenit slabi la
fel ca øi fraﬂii noøtri.
27 Iar inima mea s-a întristat
din cauza acestei mari calamitæﬂi
a poporului meu, din cauza ticæloøiei øi a lucrurilor lor abominabile. Dar iatæ, noi am mers
împotriva lamaniﬂilor øi a tâlharilor lui Gadianton pânæ când
am pus iaræøi stæpânire pe
pæmânturile moøtenirii noastre.
28 Øi cel de-al trei sute patruzeci øi nouælea an a trecut.
Iar în cel de-al trei sute cincizecilea an, noi am încheiat un
tratat cu lamaniﬂii øi cu tâlharii lui Gadianton, prin care

Eter 4:19.
23a Mosia 20:11;

Alma 43:45.
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pæmânturile moøtenirii noastre
au fost împærﬂite.
29 Øi lamaniﬂii ne-au dat nouæ
ﬂinutul de la miazænoapte, da,
øi anume trecerea cea a îngustæ
care ducea la ﬂinutul de la miazæzi. Iar noi le-am dat lamaniﬂilor tot ﬂinutul de la miazæzi.
CAPITOLUL 3
Mormon strigæ pocæinﬂæ cætre nefiﬂi
— Ei câøtigæ o mare biruinﬂæ øi
se mândresc cu puterea lor —
Mormon refuzæ sæ-i conducæ øi
rugæciunile lui pentru ei sunt færæ
credinﬂæ — Cartea lui Mormon invitæ pe cele douæsprezece triburi ale
lui Israel sæ creadæ în Evanghelie.
Circa 360–362 d.H.
Øi s-a întâmplat cæ lamaniﬂii nu
au mai venit sæ se lupte iaræøi
pânæ când alﬂi zece ani au trecut.
Øi iatæ, eu i-am folosit pe oamenii mei, nefiﬂii, ca sæ pregæteascæ
ﬂinuturile lor øi oøtirile lor pentru timpul de bætælie.
2 Øi s-a întâmplat cæ Domnul
mi-a spus: Strigæ acestui popor — Pocæiﬂi-væ øi veniﬂi la
Mine øi fiﬂi botezaﬂi øi zidiﬂi
iaræøi Biserica Mea øi atunci voi
veﬂi fi cruﬂaﬂi.
3 Iar eu am strigat cætre
acest popor, dar a fost în zadar;
øi ei nu øi-au dat seama cæ
Domnul îi cruﬂase pe ei øi le
dæduse lor o øansæ sæ se pocæiascæ. Øi iatæ, ei øi-au întærit
inimile împotriva Domnului
Dumnezeul lor.
4 Øi s-a întâmplat cæ, dupæ
29a Alma 22:32.

3 9a 2 Ne. 4:34.

ce acest al zecelea an a trecut,
fæcând în total trei sute øaizeci
de ani de la venirea lui Hristos,
regele lamaniﬂilor mi-a trimis
mie o epistolæ care m-a anunﬂat
cum cæ ei se pregæteau iaræøi sæ
se lupte împotriva noastræ.
5 Øi s-a întâmplat cæ eu am
fæcut ca poporul meu sæ se adune laolaltæ în ﬂara Pustiu, într-un
oraø care era la graniﬂele de
lângæ trecætoarea cea îngustæ
care ducea cætre ﬂinutul de la
miazæzi.
6 Øi acolo ne-am instalat noi
oøtirile noastre pentru ca sæ
putem sæ oprim oøtirile lamaniﬂilor, pentru ca ei sæ nu poatæ
sæ punæ stæpânire pe nici unul
dintre pæmânturile noastre; de
aceea noi ne-am fortificat împotriva lor cu toatæ puterea.
7 Øi s-a întâmplat cæ în cel
de-al trei sute øaizeci øi unulea
an, lamaniﬂii au nævælit asupra
oraøului Pustiu ca sæ se lupte
împotriva noastræ; øi s-a întâmplat cæ în anul acela noi i-am
bætut pe ei, într-atât, încât ei s-au
întors iaræøi în ﬂinuturile lor.
8 Øi în cel de-al trei sute øaizeci
øi doilea an, ei au nævælit iaræøi
ca sæ se lupte. Iar noi i-am învins
iaræøi øi am ucis un numær mare
dintre ei, iar morﬂii lor au fost
aruncaﬂi în mare.
9 Iar acum, din cauza acestui
lucru mare pe care nefiﬂii, poporul meu, l-au fæcut, ei au
început sæ se a mândreascæ cu
puterea lor øi sæ jure în faﬂa
cerurilor cum cæ ei se vor ræzbuna pentru sângele fraﬂilor
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lor care fuseseræ uciøi de cætre
duømanii lor.
10 Øi ei au jurat pe ceruri, precum øi pe tronul lui Dumnezeu
cæ se a vor duce la luptæ împotriva duømanilor lor øi cæ îi
vor distruge pe ei de pe faﬂa
pæmântului.
11 Øi s-a întâmplat cæ eu, Mormon, am refuzat cu stræønicie
de la acest timp încolo sæ mai
fiu comandantul øi conducætorul acestui popor din cauza
ticæloøiei øi a lucrurilor sale
abominabile.
12 Iatæ, eu i-am condus pe ei;
færæ a ﬂine seama de ticæloøia lor
i-am condus eu pe ei de multe
ori în lupte øi i-am iubit în
acord cu a iubirea lui Dumnezeu
care era în mine, cu toatæ inima
mea; iar sufletul meu fusese
værsat în rugæciune cætre Dumnezeul meu pentru ei cât era
ziua de lungæ; øi totuøi, aceasta
a fost b færæ credinﬂæ, din cauza
împietririi inimilor lor.
13 Øi de trei ori i-am eliberat
eu pe ei din mâinile duømanilor
lor, iar ei nu s-au pocæit de pæcatele lor.
14 Øi atunci când ei au jurat pe
tot ceea ce le fusese lor a interzis
de cætre Domnul øi Salvatorul
nostru Isus Hristos cæ se vor
duce sæ se lupte cu duømanii lor
øi sæ se ræzbune pentru sângele
fraﬂilor lor, iatæ, glasul Domnului a venit cætre mine, zicând:
15 a Ræzbunarea este a Mea,
10a 3 Ne. 3:20–21;
Morm. 4:4.
12a gs Dragoste.
b Morm. 5:2.
14a 3 Ne. 12:34–37.

øi Eu voi b ræsplæti; øi pentru cæ
acest popor nu s-a pocæit dupæ
ce Eu l-am eliberat, el va fi
alungat de pe faﬂa pæmântului.
16 Øi s-a întâmplat cæ eu am
refuzat cu stræønicie sæ mæ ridic
împotriva duømanilor mei; øi
am fæcut chiar aøa cum îmi poruncise Domnul; øi am stat ca un
martor nemiøcat ca sæ aræt lumii
întregi lucrurile pe care eu
le-am væzut øi auzit, în acord cu
manifestærile Spiritului care dæduse mærturie despre lucrurile
care vor veni.
17 De aceea, eu væ scriu a vouæ,
neamurilor, precum øi ﬂie, casæ
a lui Israel, cæ atunci când lucrarea va începe, voi va trebui
sæ fiﬂi gata sæ væ pregætiﬂi sæ
væ întoarceﬂi în ﬂara moøtenirii
voastre;
18 Da, iatæ, eu scriu cætre toate
marginile pæmântului; da, cætre
voi, cele douæsprezece triburi
ale lui Israel, care veﬂi fi a judecate dupæ faptele voastre de cætre
cei doisprezece pe care Isus i-a
ales ca sæ fie Ucenicii Sæi în ﬂara
Ierusalimului.
19 Øi eu scriu, de asemenea,
cætre ræmæøiﬂa acestui popor,
care, de asemenea, va fi judecatæ
de cætre cei a doisprezece pe care
Isus i-a ales în ﬂara aceasta; øi ei
vor fi judecaﬂi de cætre ceilalﬂi
doisprezece pe care Isus i-a ales
în ﬂara Ierusalimului.
20 Øi aceste lucruri mi le-a
arætat mie Spiritul; de aceea,

15a gs Ræzbunare.
b D&L 82:23.
17a 2 Ne. 30:3–8;
3 Ne. 29:1.
18a Mat. 19:28;

Luca 22:29–30;
D&L 29:12.
19a 1 Ne. 12:9–10.
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væ scriu eu vouæ tuturor. Øi din
cauza aceasta væ scriu eu vouæ
pentru ca sæ øtiﬂi cæ voi cu toﬂii
va trebui sæ staﬂi în faﬂa scaunului de a judecatæ al lui Hristos,
da, fiecare suflet care aparﬂine
întregii b familii omeneøti a lui
Adam; øi voi trebuie sæ staﬂi øi sæ
fiﬂi judecaﬂi dupæ faptele voastre, fie cæ ele sunt bune sau rele;
21 Øi, de asemenea, pentru ca
voi sæ puteﬂi a crede în Evanghelia lui Isus Hristos pe care-o veﬂi
avea printre voi; øi, de asemenea, pentru ca b Iudeii, poporul
legæmântului Domnului, sæ aibæ
altæ c mærturie, în afaræ de Acela
pe care ei L-au væzut øi L-au
auzit, cum cæ Isus pe care ei
L-au ucis a fost d chiar Hristos
øi chiar Dumnezeu.
22 Øi eu aø dori sæ pot sæ
conving a toate marginile pæmântului sæ se pocæiascæ øi sæ se
pregæteascæ sæ stea în faﬂa scaunului de judecatæ al lui Hristos.
CAPITOLUL 4
Ræzboiul øi mæcelul continuæ —
Ticæloøii îi pedepsesc pe cei ticæloøi — O ticæloøie mai mare decât
oricare dinainte predominæ în tot
Israelul — Femei øi copii sunt jertfiﬂi idolilor — Lamaniﬂii încep sæ-i
mæture pe nefiﬂi din faﬂa lor. Circa
363–375 d.H.
Øi acum s-a întâmplat cæ în cel
de-al trei sute øaizeci øi treilea
an, nefiﬂii s-au ridicat cu oøtirile
20a
b
21a
b

gs Judecatæ, ultima.
D&L 27:11.
D&L 3:20.
gs Iudei.

lor ca sæ se lupte împotriva
lamaniﬂilor în afara ﬂærii Pustiu.
2 Øi s-a întâmplat cæ oøtirile
nefiﬂilor au fost mânate iaræøi
înapoi în ﬂara Pustiu. Øi în timp
ce ei mai erau încæ obosiﬂi, o
oøtire proaspætæ a lamaniﬂilor a
venit peste ei; øi au avut o bætælie aprinsæ, într-atât, încât lamaniﬂii au pus stæpânire pe oraøul
Pustiu øi au ucis pe mulﬂi dintre
nefiﬂi øi au luat mulﬂi prizonieri.
3 Øi cei ræmaøi au fugit øi
s-au unit cu locuitorii oraøului
Teancum. Acum, oraøul Teancum era la graniﬂele de lângæ
malul mærii; øi era, de asemenea,
aproape de oraøul Pustiu.
4 Øi aceasta a fost a pentru cæ
oøtirile nefiﬂilor s-au dus peste
lamaniﬂi încât ei au început sæ
fie loviﬂi; cæci dacæ nu ar fi fost
pentru aceasta, lamaniﬂii nu ar
fi putut sæ aibæ nici o putere
asupra lor.
5 Dar iatæ, judecæﬂile lui
Dumnezeu îi vor copleøi pe cei
pæcætoøi; iar cei pæcætoøi de
cætre pæcætoøi sunt a pedepsiﬂi;
cæci pæcætoøii sunt aceia care
aﬂâﬂæ inimile copiilor oamenilor
la værsare de sânge.
6 Øi s-a întâmplat cæ lamaniﬂii
au fæcut pregætiri ca sæ vinæ
împotriva oraøului Teancum.
7 Øi s-a întâmplat cæ în cel
de-al trei sute øaizeci øi patrulea
an, lamaniﬂii au venit împotriva
oraøului Teancum pentru ca ei
sæ poatæ pune stæpânire øi pe
oraøul Teancum.

c 2 Ne. 25:18.
d 2 Ne. 26:12;
Mosia 7:27.
22a Alma 29:1.

4 4a Morm. 3:10.
5 a D&L 63:33.
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8 Øi s-a întâmplat cæ ei au fost
respinøi øi goniﬂi înapoi de cætre nefiﬂi. Iar atunci când nefiﬂii
au væzut cæ ei îi respinseseræ pe
lamaniﬂi, iaræøi s-au înfumurat
din cauza puterii lor; øi au mers
în puterea lor øi au pus iaræøi
stæpânire pe oraøul Pustiu.
9 Øi acum, toate aceste lucruri
fuseseræ împlinite; øi mii din
amândouæ pærﬂile au fost uciøi,
atât din partea nefiﬂilor, cât øi
din partea lamaniﬂilor.
10 Øi s-a întâmplat cæ cel de-al
trei sute øaizeci øi øaselea an a
trecut, iar lamaniﬂii au venit
iaræøi peste nefiﬂi ca sæ se lupte;
øi totuøi nefiﬂii nu s-au pocæit
de ræul pe care-l fæcuseræ, ci
au persistat în continuare în
ticæloøia lor.
11 Øi nu este posibil ca limba
sæ descrie sau ca omul sæ scrie
o descriere perfectæ a scenei
oribile a sângelui øi mæcelului
care a fost printre oameni, atât
nefiﬂi, cât øi lamaniﬂi; øi fiecare
inimæ a fost împietritæ aøa încât
ei s-au bucurat în continuare în
værsarea de sânge.
12 Øi niciodatæ nu mai fusese o
a
ticæloøie atât de mare printre
toﬂi copiii lui Lehi, nici printre
toﬂi cei din casa lui Israel, în
acord cu cuvintele Domnului,
aøa cum a fost printre acest
popor.
13 Øi s-a întâmplat cæ lamaniﬂii
au pus stæpânire pe oraøul Pustiu øi aceasta pentru cæ numærul
lor întrecea a numærul nefiﬂilor.
14 Øi ei, de asemenea, au mærøæluit împotriva oraøului Tean12a Gen. 6:5; 3 Ne. 9:9.
13a Morm. 5:6.

cum øi i-au alungat pe locuitorii
lui afaræ din el øi au luat mulﬂi
prizonieri, atât femei cât øi copii,
øi i-au oferit pe ei ca jertfe
a
idolilor-zei ai lor.
15 Øi s-a întâmplat cæ în cel
de-al trei sute øaizeci øi øaptelea
an, nefiﬂii fiind mânioøi pentru
cæ lamaniﬂii au jertfit pe femeile
øi copiii lor, s-au dus împotriva
lamaniﬂilor cu o furie foarte
mare, într-atât, încât ei iaræøi
i-au bætut pe lamaniﬂi øi i-au
alungat afaræ din ﬂinuturile lor.
16 Iar lamaniﬂii nu au mai
venit iaræøi peste nefiﬂi pânæ în
cel de-al trei sute øaptezeci øi
cincilea an.
17 Øi în acest an iaræøi au nævælit ei asupra nefiﬂilor cu toate puterile lor; øi nu au fost numæraﬂi
din cauza numærului lor mare.
18 Øi a de la acest timp înainte,
nefiﬂii nu au mai câøtigat putere
asupra lamaniﬂilor, ci au început
sæ fie mæturaﬂi de aceøtia la
fel ca roua înainte de ræsæritul
soarelui.
19 Øi s-a întâmplat cæ lamaniﬂii
iaræøi au nævælit asupra oraøului
Pustiu; øi a fost o bætælie foarte
cumplitæ în ﬂara Pustiu, în care
ei i-au învins pe nefiﬂi.
20 Øi ei iaræøi au fugit din faﬂa
lor øi au venit în oraøul Boaz;
iar acolo, s-au ridicat împotriva
lamaniﬂilor cu curaj foarte mare
într-atât, încât lamaniﬂii nu i-au
învins pe ei pânæ când ei au
venit iaræøi pentru a doua oaræ.
21 Iar atunci când au venit
pentru a doua oaræ, nefiﬂii
au fost alungaﬂi øi mæcelæriﬂi

14a gs Idolatrie.
18a Morm. 3:3.
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într-un mæcel foarte mare; femeile øi copiii lor iaræøi au fost
jertfiﬂi idolilor.
22 Øi s-a întâmplat cæ nefiﬂii
iaræøi au fugit din faﬂa lor, luând
cu ei pe toﬂi locuitorii, atât pe cei
din oraøe, cât øi pe cei de la sate.
23 Øi acum eu, Mormon, væzând cæ lamaniﬂii erau cât pe
ce sæ ræstoarne ﬂara, de aceea,
eu m-am dus la dealul a Øim
øi am luat toate scrierile pe
care Amaron le ascunsese în
Domnul.
CAPITOLUL 5
Mormon conduce iaræøi oøtirile
nefiﬂilor în bætælii de sânge øi mæcel
— Cartea lui Mormon va fi dezvæluitæ pentru ca sæ convingæ întregul Israel cæ Isus este Hristosul
— Din cauza necredinﬂei lor,
lamaniﬂii vor fi împræøtiaﬂi, iar
Spiritul va înceta sæ træiascæ cu
ei — Ei vor primi Evanghelia de la
neamuri, în zilele din urmæ. Circa
375–384 d.H.
Øi s-a întâmplat cæ eu am mers
printre nefiﬂi øi m-am pocæit
pentru a juræmântul pe care-l
fæcusem cæ nu-i voi mai ajuta;
øi ei iaræøi mi-au dat comanda
oøtirilor lor, cæci se uitau la mine
ca øi cum eu puteam sæ-i salvez
de la suferinﬂele lor.
2 Dar iatæ, am fost a færæ speranﬂæ, cæci eu am øtiut de judecæﬂile Domnului care trebuia sæ
vinæ asupra lor; cæci ei nu s-au
pocæit de nedreptæﬂile lor, ci s-au
luptat pentru vieﬂile lor færæ ca
23a Morm. 1:3.

sæ cheme numele Aceluia care
i-a fæcut pe ei.
3 Øi s-a întâmplat cæ lamaniﬂii
au venit asupra noastræ în
timp ce noi fugeam cætre oraøul
Iordanului; dar iatæ, ei au fost
alungaﬂi înapoi încât ei nu au
ocupat oraøul la data aceea.
4 Øi s-a întâmplat cæ ei iaræøi
au venit asupra noastræ, iar
noi am pæstrat oraøul. Øi au mai
fost, de asemenea, øi alte oraøe
care au fost pæstrate de cætre
nefiﬂi, care rezistenﬂæ i-a ﬂinut pe
ei în afaræ încât nu au putut sæ
pætrundæ în ﬂara care se întindea
în faﬂa noastræ ca sæ-i distrugæ
pe locuitorii ﬂærii noastre.
5 Dar s-a întâmplat cæ, prin
toate ﬂinuturile prin care am
trecut, locuitorii de acolo nu
erau adunaﬂi înæuntru; ei fuseseræ distruøi de cætre lamaniﬂi,
iar oraøele lor øi satele lor øi
cetæﬂile lor fuseseræ arse de foc;
øi astfel au trecut trei sute øaptezeci øi nouæ de ani.
6 Øi s-a întâmplat cæ în cel
de-al trei sute optzecilea an, lamaniﬂii iaræøi au venit peste noi
ca sæ se lupte, iar noi am stat
împotriva lor cu curaj; dar totul
a fost în zadar, cæci numærul
lor era atât de mare, încât ei au
cælcat poporul nefiﬂilor sub
picioarele lor.
7 Øi s-a întâmplat cæ noi iaræøi
am fugit, iar cei a cæror fugæ
a fost mai iute decât a lamaniﬂilor au scæpat, iar aceia a
cæror fugæ nu a întrecut pe cea
a lamaniﬂilor au fost cælcaﬂi în
picioare øi distruøi.

5 1a Morm. 3:11.

2 a Morm. 3:12.
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8 Øi acum iatæ eu, Mormon, nu
doresc sæ sfâøii sufletele oamenilor aruncându-le în faﬂæ o scenæ
atât de îngrozitoare de sânge øi
mæcel ca aceea care a fost aøternutæ în faﬂa ochilor mei; dar
eu, øtiind cæ lucrurile acestea
trebuie sæ fie fæcute cunoscute
øi cæ toate lucrurile ascunse
trebuie sæ fie a dezvæluite pe
acoperiøul caselor —
9 Øi, de asemenea, cæ o cunoaøtere a acestor lucruri trebuie sæ
a
vinæ la ræmæøiﬂa acestui popor,
precum øi cætre neamuri, despre care Domnul a spus cæ
trebuia sæ b împræøtie acest popor, iar acest popor trebuia sæ
fie socotit ca nimica toatæ în faﬂa
lor — de aceea, eu scriu o c prescurtare, neîndræznind sæ fac o
relatare completæ a lucrurilor
pe care le-am væzut din cauza
poruncii pe care am primit-o,
precum øi pentru ca voi sæ nu
aveﬂi o supærare prea mare din
cauza ticæloøiei acestui popor.
10 Øi acum iatæ, eu spun aceasta cætre seminﬂia lor, precum øi
cætre neamurile care au grijæ
de casa lui Israel, care îøi dau
seama øi øtiu de unde vin binecuvântærile lor.
11 Cæci eu øtiu cæ asemenea
lucru va aduce întristare din
cauza suferinﬂei casei lui Israel;
da, ei se vor întrista din cauza
distrugerii acestui popor; se vor
8 a Luca 12:2–3;
2 Ne. 27:11; D&L 1:3.
9 a 4 Ne. 1:49.
b 3 Ne. 16:8.
c Morm. 1:1.
12a Enos 1:16;
Hel. 15:11–13.

întrista pentru cæ acest popor
nu s-a pocæit pentru ca sæ poatæ
fi primit în braﬂele lui Isus.
12 Acum, a aceste lucruri sunt
scrise cætre b ræmæøiﬂa casei lui
Iacov; øi ele sunt scrise în felul
acesta pentru cæ este øtiut de
Dumnezeu cæ ticæloøia nu poate
sæ le aducæ lor pe acestea; øi ele
trebuie sæ fie c ascunse în Domnul pentru ca sæ poatæ fi descoperite la timpul ales de El.
13 Øi aceasta este porunca pe
care am primit-o eu; øi iatæ, ele
vor fi descoperite în acord cu
porunca Domnului, atunci când
El va gæsi de cuviinﬂæ în înﬂelepciunea Sa.
14 Øi iatæ, ele vor ajunge
pânæ la cei necredincioøi dintre a iudei; øi în scopul acesta vor
ajunge ele — pentru ca ei sæ
poatæ fi b convinøi cæ Isus este
Hristos, Fiul Dumnezeului celui
Viu; cæ Tatæl va îndeplini prin
Fiul Sæu Preaiubit scopul Sæu
cel mare øi veønic, restaurându-i
pe iudei sau întreaga casæ a lui
Israel în ﬂara moøtenirii lor, pe
care Domnul Dumnezeul lor
le-a dat-o lor pentru înfæptuirea
c
legæmântului Sæu.
15 Øi, de asemenea, pentru ca
seminﬂia a acestui popor sæ poatæ
sæ creadæ mai cu convingere în
Evanghelia Lui, care va b ajunge
pânæ la ei de la neamuri; cæci
acest popor va fi c împræøtiat

gs Cartea lui
Mormon.
b D&L 3:16–20.
c Morm. 8:4, 13–14;
Moro. 10:1–2.
14a 2 Ne. 29:13; 30:7–8.
gs Iudei.

b 2 Ne. 25:16–17.
c 3 Ne. 29:1–3.
15a 3 Ne. 21:3–7, 24–26.
b 1 Ne. 13:20–29, 38;
Morm. 7:8–9.
c 1 Ne. 10:12–14;
3 Ne. 16:8.
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øi va d deveni un popor negru,
murdar øi scârbos, dincolo de
orice descriere a ceea ce a fost
vreodatæ printre noi, da, øi
chiar øi a ceea ce a fost printre
lamaniﬂi; øi aceasta din cauza
necredinﬂei øi a idolatriei lor.
16 Cæci iatæ, Spiritul Domnului
a încetat deja sæ se mai a lupte
cu stræmoøii lor; øi ei sunt færæ
de Hristos øi færæ de Dumnezeu
în lume; øi ei sunt mânaﬂi ca
b
pleava spulberatæ de vânt.
17 Ei au fost odatæ un popor
plæcut øi L-au avut pe Hristos
ca a pæstor; da, ei au fost conduøi
chiar de cætre Dumnezeu Tatæl.
18 Dar acum iatæ, ei sunt a conduøi de cætre Satana, tot aøa cum
pleava este dusæ de vânt sau tot
aøa cum o corabie este mânatæ
de valuri, færæ pânzæ øi ancoræ
sau færæ nimic care s-o conducæ;
øi aøa cum este ea, tot aøa sunt ei.
19 Øi iatæ, Domnul a rezervat
binecuvântærile Lui pe care ei
le-ar fi putut primi în ﬂaræ pentru a neamurile care vor avea
stæpânire peste ﬂaræ.
20 Dar iatæ, se va întâmpla cæ
ei vor fi mânaﬂi øi împræøtiaﬂi
de cætre neamuri; øi dupæ ce
ei vor fi mânaﬂi øi împræøtiaﬂi
de cætre neamuri, iatæ, atunci
Domnul îøi va a aduce aminte
de b legæmântul pe care El l-a
fæcut cu Avraam øi cu toﬂi cei
din casa lui Israel.
21 Øi Domnul, de asemenea,
15d 2 Ne. 26:33.
16a Gen. 6:3;
Eter 2:15.
b Ps. 1:4.
17a gs Pæstorul cel bun.
18a 2 Ne. 28:21.
19a 3 Ne. 20:27–28.

îøi va aduce aminte de a rugæciunile celor drepﬂi, care au fost
fæcute cætre El pentru ei.
22 Iar apoi, o, voi neamurilor,
cum de puteﬂi voi sæ staﬂi în faﬂa
puterii lui Dumnezeu dacæ nu
væ pocæiﬂi øi nu væ întoarceﬂi de
pe cæile voastre pæcætoase?
23 Nu øtiﬂi voi cæ sunteﬂi în
mâinile lui Dumnezeu? Nu øtiﬂi
voi cæ El are toatæ puterea øi cæ
la a porunca Lui cea mare pæmântul va fi b ræsucit ca un sul?
24 De aceea, pocæiﬂi-væ øi umiliﬂi-væ în faﬂa Lui, de teamæ ca El
sæ nu vinæ cu dreptate împotriva
voastræ — de teamæ ca o ræmæøiﬂæ a seminﬂiei lui Iacov sæ nu
umble printre voi ca un a leu øi sæ
væ sfâøie în bucæﬂi øi atunci nu
va fi nimeni ca sæ væ elibereze.
CAPITOLUL 6
Nefiﬂii se adunæ în ﬂara Cumora
pentru ultimele bætælii — Mormon
ascunde cronicile sfinte în Dealul
Cumora — Lamaniﬂii sunt victorioøi øi neamul nefiﬂilor este distrus
—Sute de mii sunt uciøi de sabie.
Circa 385 d.H.
Øi acum, eu termin cronica mea
despre a distrugerea poporului
meu, nefiﬂii. Øi s-a întâmplat cæ
noi am înaintat în marø înaintea
lamaniﬂilor.
2 Iar eu, Mormon, am scris o
epistolæ cætre regele lamaniﬂilor

20a 3 Ne. 16:8–12.
b gs Legæmântul
avraamic.
21a Enos 1:12–18;
Morm. 9:36–37.
23a Hel. 12:8–17.
b 3 Ne. 26:3.

24a Mica 5:8;
3 Ne. 20:15–16.
6 1a 1 Ne. 12:19;
Iarom 1:10;
Alma 45:9–14;
Hel. 13:5–11.
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øi i-am cerut sæ ne acorde dreptul ca sæ ne adunæm poporul
nostru în a ﬂara Cumora, lângæ
un deal care era numit Cumora,
iar acolo sæ ne batem.
3 Øi s-a întâmplat cæ regele lamaniﬂilor mi-a acordat ceea ce
am dorit.
4 Øi s-a întâmplat cæ noi am
înaintat în marø pânæ în ﬂara
Cumora øi ne-am instalat corturile de jur-împrejurul dealului
Cumora; øi acesta era un ﬂinut
cu multe ape øi râuri øi cascade;
øi aici am avut noi nædejdea
sæ câøtigæm avantaj asupra
lamaniﬂilor.
5 Øi când trei sute optzeci øi
patru de ani au trecut, noi adunaseræm pe toﬂi cei ræmaøi din
poporul nostru în ﬂara Cumora.
6 Øi s-a întâmplat cæ, atunci
când noi adunaseræm tot poporul nostru într-un singur
grup în ﬂara Cumora, iatæ eu,
Mormon, am început sæ îmbætrânesc; øi øtiind cæ aceasta avea
sæ fie ultima bætælie a poporului
meu øi având poruncæ de la
Domnul ca sæ nu las cronicile
care fuseseræ înmânate de stræmoøii noøtri, øi care erau sfinte,
sæ cadæ în mâna lamaniﬂilor
(cæci lamaniﬂii le-ar fi distrus),
de aceea, eu am fæcut a aceastæ
cronicæ pe plæcile lui Nefi øi am
b
ascuns în dealul Cumora toate
cronicile care îmi fuseseræ încredinﬂate mie de cætre mâna
Domnului, în afaræ de c aceste
câteva plæci pe care eu le-am
dat fiului meu, d Moroni.
2 a Eter 9:3.
6 a gs Plæci.
b Eter 15:11.

7 Øi s-a întâmplat cæ poporul
meu împreunæ cu nevestele lor
øi cu copiii lor au væzut acum
a
oøtirile lamaniﬂilor înaintând
în marø cætre ei; øi cu frica aceea
îngrozitoare de moarte, care
umple piepturile tuturor celor
slabi, au aøteptat ei ca sæ-i
întâmpine.
8 Øi s-a întâmplat cæ ei au venit
ca sæ se lupte împotriva noastræ,
iar fiecare suflet era umplut
de groazæ din cauza numærului
lor mare.
9 Øi s-a întâmplat cæ ei au
tæbærât asupra poporului meu
cu sæbiile øi cu arcurile, cu sægeﬂile øi cu topoarele øi cu tot
felul de arme de ræzboi.
10 Øi s-a întâmplat cæ oamenii
mei au fost doborâﬂi la pæmânt,
da, øi anume cei zece mii care
erau cu mine øi eu am cæzut
rænit în mijlocul lor; øi ei au
trecut pe lângæ mine øi nu au
pus capæt vieﬂii mele.
11 Øi atunci când ei au trecut
printre noi øi au doborât pe a toﬂi
oamenii mei în afaræ de douæzeci øi patru dintre noi (printre
care era øi fiul meu Moroni) øi
noi supravieﬂuisem celor morﬂi
din poporul nostru, am væzut
în ziua urmætoare, atunci când
lamaniﬂii se întorseseræ în taberele lor, de pe vârful dealului
Cumora, pe cei zece mii din
poporul meu care fuseseræ doborâﬂi, fiind conduøi de mine în
fruntea lor.
12 Øi noi, de asemenea, i-am
væzut pe cei zece mii din po-

c C. lui M. 1:2.
d Morm. 8:1.
7 a 1 Ne. 12:15.

11a 1 Ne. 12:19–20;
Hel. 15:17.
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porul meu care fuseseræ conduøi
de cætre fiul meu, Moroni.
13 Øi iatæ, cei zece mii ai lui
Ghidghidona cæzuseræ, iar el, de
asemenea, cæzuse în mijlocul lor.
14 Øi Lama cæzuse împreunæ
cu cei zece mii ai sæi; iar Ghilgal
cæzuse împreunæ cu cei zece
mii ai sæi; iar Limha cæzuse împreunæ cu cei zece mii ai sæi; iar
Ieneum cæzuse împreunæ cu cei
zece mii ai sæi; iar Cumeniha
øi Moroniha øi Antionum øi
Øiblom øi Sem øi Ioø cæzuseræ
împreunæ cu cei zece mii ai fiecæruia dintre ei.
15 Øi s-a întâmplat cæ au mai
fost încæ zece care au cæzut de
sabie, împreunæ cu cei zece mii
ai fiecæruia dintre ei; da, øi anume a toﬂi oamenii mei cæzuseræ
în afaræ de cei douæzeci øi patru
care fuseseræ împreunæ cu mine,
precum øi câﬂiva care scæpaseræ
în ﬂinuturile de la miazæzi øi
câﬂiva care dezertaseræ la lamaniﬂi; iar carnea lor øi oasele lor øi
sângele lor erau împræøtiate pe
faﬂa pæmântului, fiind pæræsiﬂi
acolo de mâinile acelora care-i
uciseseræ ca sæ se facæ ﬂærânæ øi
sæ putrezeascæ øi sæ se întoarcæ
în pæmântul-mamæ.
16 Iar sufletul meu a fost sfâøiat
de groazæ din cauza mæcelæririi
poporului meu; øi eu am strigat:
17 O, voi cei cinstiﬂi, cum de
aﬂi putut voi sæ væ îndepærtaﬂi
de cæile Domnului! O, voi cei
cinstiﬂi, cum de aﬂi putut voi
sæ-L respingeﬂi pe Isus care a
stat cu braﬂele deschise ca sæ væ
primeascæ!
15a Alma 9:24.
21a 1 Cor. 15:53–54.

18 Iatæ, dacæ voi nu aﬂi fi fæcut
aceasta, voi nu aﬂi fi cæzut. Dar
iatæ, voi aﬂi cæzut, iar eu jelesc
pierderea voastræ.
19 O, voi fii øi fiice cinstite, voi
taﬂi øi mame, voi bærbaﬂi øi
neveste, voi cei cinstiﬂi, cum de
s-a întâmplat ca voi sæ cædeﬂi!
20 Dar iatæ, voi sunteﬂi duøi,
iar întristarea mea nu poate sæ
væ aducæ înapoi.
21 Øi în curând va veni ziua
când mortalitatea voastræ trebuie sæ se schimbe în nemurire,
iar aceste trupuri care acum
putrezesc în corupﬂie trebuie în
curând sæ devinæ trupuri a incoruptibile; iar apoi voi va trebui
sæ staﬂi în faﬂa scaunului de judecatæ al lui Hristos ca sæ fiﬂi
judecaﬂi dupæ faptele voastre;
øi dacæ va fi ca voi sæ fiﬂi drepﬂi,
atunci voi sunteﬂi binecuvântaﬂi împreunæ cu stræmoøii voøtri
care s-au dus înaintea voastræ.
22 O, dacæ voi v-aﬂi fi pocæit
înainte ca aceastæ mare distrugere sæ fi venit asupra voastræ.
Dar iatæ, voi v-aﬂi dus, iar Tatæl,
da, Tatæl cel Veønic din ceruri
cunoaøte starea voastræ; øi El
face cu voi aøa dupæ cum este
a
dreptatea øi b îndurarea Lui.
CAPITOLUL 7
Mormon îi invitæ pe lamaniﬂii din
zilele din urmæ sæ creadæ în Hristos, sæ accepte Evanghelia Lui øi
sæ fie salvaﬂi — Toﬂi aceia care cred
în Biblie vor crede øi în Cartea lui
Mormon. Circa 385 d.H.

22a gs Dreptate.
b gs Milostiv,

milostenie, milæ.
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Øi acum iatæ, eu aø dori sæ vorbesc întrucâtva cætre cei a ræmaøi
din acest popor care sunt cruﬂaﬂi,
dacæ va fi ca Dumnezeu sæ le
dea lor cuvintele mele pentru
ca ei sæ poatæ cunoaøte lucrurile
stræmoøilor lor; da, eu væ spun
vouæ, voi, ræmæøiﬂa casei lui
Israel; øi acestea sunt cuvintele
pe care eu le spun:
2 Voi sæ øtiﬂi cæ sunteﬂi din
a
casa lui Israel.
3 Voi sæ øtiﬂi cæ trebuie sæ
veniﬂi la pocæinﬂæ, cæci altfel nu
puteﬂi fi salvaﬂi.
4 Voi sæ øtiﬂi cæ trebuie sæ væ
puneﬂi jos armele voastre de
ræzboi øi sæ nu væ mai desfætaﬂi
în værsarea de sânge øi sæ nu mai
puneﬂi mâna pe ele, decât dacæ
Dumnezeu væ va porunci.
5 Voi sæ øtiﬂi cæ trebuie sæ ajungeﬂi la a cunoaøterea stræmoøilor
voøtri øi sæ væ pocæiﬂi de toate
pæcatele øi nedreptæﬂile voastre
øi sæ b credeﬂi în Isus Hristos,
cæ El este Fiul lui Dumnezeu
øi cæ El a fost ucis de cætre Iudei
øi cæ prin puterea Tatælui, El a
înviat din nou, prin care El
a câøtigat c victorie asupra mormântului; øi prin El, de asemenea, muøcætura morﬂii este
înghiﬂitæ.
6 Øi El va face a învierea morﬂilor prin care omul trebuie sæ
7 1a Hel. 15:11–13.
2 a Alma 10:3.
5 a 2 Ne. 3:12.
b gs (a) Crede;
Credinﬂæ.
c Isa. 25:8;
Mosia 16:7–8.
6 a gs Înviere.
b gs Isus Hristos—
Judecætor; Judecatæ,

se ridice øi sæ stea în faﬂa b scaunului Lui de judecatæ.
7 Øi El a înfæptuit a mântuirea
lumii prin care aceluia care este
gæsit b nevinovat în faﬂa Lui în
ziua judecæﬂii i se dæ sæ c locuiascæ în prezenﬂa lui Dumnezeu în
împæræﬂia Lui, sæ cânte neîncetat
împreunæ cu d corurile de sus
cântece de preamærire pentru
Tatæl øi pentru Fiul øi pentru
Duhul Sfânt, care sunt e un Dumnezeu, într-o stare de f fericire
færæ de sfârøit.
8 De aceea, pocæiﬂi-væ øi fiﬂi
botezaﬂi în numele lui Isus øi
ﬂineﬂi-væ strâns de a Evanghelia
lui Hristos care va fi pusæ în faﬂa
voastræ, nu numai în aceastæ
cronicæ, ci øi în b cronica ce va
veni la neamuri c de la Iudei,
care cronicæ va veni de la
neamuri d la voi.
9 Cæci iatæ, a aceasta s-a scris
cu scopul ca voi sæ b credeﬂi în
aceasta; øi dacæ voi credeﬂi aceea, atunci voi veﬂi crede aceasta,
de asemenea; øi dacæ voi credeﬂi
aceasta, atunci voi veﬂi cunoaøte
despre stræmoøii voøtri, precum
øi despre faptele minunate care
au fost fæcute printre ei de cætre
puterea lui Dumnezeu.
10 Øi voi, de asemenea, veﬂi
cunoaøte cæ sunteﬂi o ræmæøiﬂæ a
seminﬂiei lui Iacov; de aceea, voi

ultima.
7 a gs Mântuire,
(a) mântui, mântuit.
b gs Neprihænire,
neprihænit.
c 1 Ne. 10:21;
D&L 76:62;
Moise 6:57.
d Mosia 2:28.
e D&L 20:28.

gs Dumnezeu,
divinitate.
f gs Bucurie.
8 a gs Evanghelie.
b gs Biblie.
c 2 Ne. 29:4–13.
d 1 Ne. 13:38.
9 a gs Cartea lui
Mormon.
b 1 Ne. 13:38–41.
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sunteﬂi numæraﬂi în poporul întâiului legæmânt; øi dacæ va fi
ca voi sæ credeﬂi în Hristos øi
sæ fiﬂi botezaﬂi, mai întâi prin
apæ, iar apoi prin foc øi prin
Duhul Sfânt, urmând a exemplul
Salvatorului nostru, în acord cu
ceea ce El ne-a poruncit nouæ,
atunci va fi bine de voi în ziua
judecæﬂii. Amin.
CAPITOLUL 8
Lamaniﬂii îi cautæ øi-i distrug pe
nefiﬂi — Cartea lui Mormon va fi
dezvæluitæ prin puterea lui Dumnezeu — Blesteme sunt aruncate
asupra acelora care respiræ mânie
øi se împotrivesc lucrærilor Domnului — Cronica nefiﬂilor se va
dezvælui într-o zi de ticæloøie,
degenerare øi apostazie. Circa
400–421 d.H.
Iatæ eu, a Moroni, termin b cronica tatælui meu, Mormon. Iatæ,
eu am numai puﬂine lucruri
de scris, care lucruri mi-au fost
poruncite de cætre tatæl meu.
2 Øi acum s-a întâmplat cæ,
dupæ bætælia cea a mare øi înfricoøætoare de la Cumora, iatæ,
nefiﬂii care scæpaseræ în ﬂara de
la miazæzi au fost fugæriﬂi de
cætre b lamaniﬂi pânæ când au fost
distruøi cu toﬂii.
3 Øi tatæl meu, de asemenea,
a fost ucis de ei, iar eu chiar
ræmân a singur ca sæ scriu povestea tristæ a distrugerii poporului
meu. Dar iatæ, ei sunt duøi, iar
10a 2 Ne. 31:5–9.
8 1a gs Moroni, fiul lui
Mormon.
b gs Plæci.

2a
b
3a
5a

eu îndeplinesc porunca tatælui
meu. Øi dacæ ei mæ vor ucide pe
mine sau nu, eu nu øtiu.
4 De aceea, voi scrie øi voi
ascunde cronicile în pæmânt; øi
încotro mæ duc, nu are nici o
importanﬂæ.
5 Iatæ, tatæl meu a fæcut a aceastæ cronicæ øi a scris scopul ei.
Øi iatæ, eu aø dori sæ scriu, de
asemenea, dacæ aø avea loc pe
b
plæci, dar nu am; øi nici metal
nu am, cæci sunt singur. Tatæl
meu a fost ucis în bætælie, precum øi toate neamurile mele,
iar eu nu am nici prieteni øi nici
unde sæ mæ duc; øi cât timp
va dori Domnul ca eu sæ mai
træiesc, eu nu øtiu.
6 Iatæ, patru a sute de ani au
trecut de la venirea Domnului
øi Salvatorului nostru.
7 Øi iatæ, lamaniﬂii au fugærit
poporul meu, nefiﬂii, din oraø
în oraø øi din loc în loc chiar
pânæ când nici unul dintre ei
nu a mai ræmas; øi mare a fost
a
cæderea lor; da, mare øi uimitoare este distrugerea poporului
meu, nefiﬂii.
8 Øi iatæ, mâna Domnului este
aceea care a fæcut aceasta. Øi
iatæ, de asemenea, cæ lamaniﬂii
sunt în a ræzboi unul cu altul;
øi întreaga faﬂæ a acestei ﬂæri
este un cerc continuu de ucideri øi værsare de sânge; øi
nimeni nu cunoaøte sfârøitul
ræzboiului.
9 Øi acum iatæ, eu nu mai spun
nimic despre ei, cæci nu mai

Morm. 6:2–15.
D&L 3:18.
Moro. 9:22.
Morm. 2:17–18.

b
6a
7a
8a

Morm. 6:6.
Alma 45:10.
1 Ne. 12:2–3.
1 Ne. 12:20–23.
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este nimeni, decât lamaniﬂii øi
a
tâlharii care sunt pe faﬂa ﬂærii.
10 Øi nu mai este nimeni care
sæ-L cunoascæ pe adeværatul
Dumnezeu, în afaræ de a Ucenicii
lui Isus care ræmæseseræ în ﬂaræ
pânæ când ticæloøia poporului a
fost atât de mare, încât Domnul
nu i-a suferit pe ei ca sæ b ræmânæ
cu poporul; øi dacæ ei încæ mai
sunt pe faﬂa pæmântului, nimeni
nu øtie.
11 Dar iatæ, a tatæl meu øi cu
mine i-am væzut pe ei, iar ei
ne-au slujit nouæ.
12 Øi oricine va primi aceastæ
cronicæ øi nu o va condamna
din cauza imperfecﬂiunilor care
sunt în ea, tot acela va cunoaøte
lucruri încæ øi a mai mari decât
acestea. Iatæ, eu sunt Moroni; øi
dacæ ar fi cu putinﬂæ, eu aø dori
sæ væ fac vouæ cunoscute toate
lucrurile.
13 Iatæ, eu termin sæ væ spun
despre acest popor. Eu sunt fiul
lui Mormon, iar tatæl meu a fost
un a urmaø al lui Nefi.
14 Øi tot eu sunt acela care
a a ascuns aceastæ cronicæ în
Domnul; plæcile acelea nu sunt
de nici o valoare din cauza
poruncii Domnului. Cæci El
într-adevær a spus cæ nimeni nu
le va avea ca sæ b capete câøtig;
dar cronica de pe ele este de
mare valoare; iar acela care le
va aduce la luminæ, pe el Domnul îl va binecuvânta.
15 Cæci nimeni nu poate avea
9 a Morm. 2:8.
10a 3 Ne. 28:7; Eter 12:17.
gs Trei ucenici nefiﬂi.
b Morm. 1:16.
11a 3 Ne. 28:24–26.
12a 3 Ne. 26:6–11.

puterea de a o aduce la luminæ,
decât dacæ lucrul acesta îi va fi
dat lui de cætre Dumnezeu; cæci
Dumnezeu doreøte ca aceasta
sæ fie fæcutæ cu a ochiul îndreptat
numai cætre slava Lui sau la
bunæstarea poporului de legæmânt al Domnului din vechime
øi îndelung împræøtiat.
16 Øi binecuvântat sæ fie a acela
care va aduce acest lucru la
luminæ; cæci acesta va fi b adus
afaræ din întuneric la luminæ,
potrivit cuvântului lui Dumnezeu; da, el va fi adus afaræ
din pæmânt øi va stræluci cu
putere din întuneric øi va fi adus
la cunoøtinﬂa poporului; øi
lucrul acesta va fi fæcut prin
puterea lui Dumnezeu.
17 Øi dacæ vor fi a greøeli, acestea vor fi greøelile unui om. Dar
iatæ, noi nu cunoaøtem nici o
greøealæ; cu toate acestea, Dumnezeu cunoaøte toate lucrurile;
de aceea, acela care b osândeøte,
el sæ øtie cæ va fi în pericol sæ
ajungæ în focul iadului.
18 Iar acela care spune:
Aratæ-mi sau vei fi lovit — acela
sæ øtie sæ se pæzeascæ sæ nu porunceascæ ceea ce este interzis
de cætre Domnul.
19 Cæci iatæ, acelaøi care
a
judecæ cu græbire va fi judecat
cu græbire; cæci plata lui va fi
dupæ faptele lui; de aceea, acela
care loveøte va fi lovit de cætre
Domnul.
20 Iatæ ce spune Scriptura —

13a 3 Ne. 5:20.
14a Moro. 10:1–2.
b JS—I 1:46.
15a D&L 4:5.
16a 2 Ne. 3:6–7, 11, 13–14.
b Isa. 29:18; 2 Ne. 27:29.

17a Morm. 9:31, 33;
Eter 12:23–28.
b 3 Ne. 29:5; Eter 4:8.
19a jst, Mat. 7:1–2;
3 Ne. 14:1–2;
Moro. 7:14.
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omul nu trebuie sæ loveascæ øi
nici sæ judece; cæci judecata
este a Mea, spune Domnul, iar
ræzbunarea, de asemenea, este
a Mea; øi Eu voi plæti înapoi.
21 Iar acela care va sufla
mânie øi lupte împotriva lucrærii
Domnului, precum øi împotriva
poporului de legæmânt al Domnului, care este casa lui Israel,
øi care va zice: Noi vom distruge
lucrarea Domnului, iar Domnul
nu-Øi va aduce aminte de legæmântul Sæu pe care l-a fæcut cu
casa lui Israel — tot acela este în
pericol sæ fie doborât la pæmânt
øi aruncat în foc;
22 Cæci a scopuri veønice al
Domnului vor continua pânæ
când toate fægæduinﬂele Lui vor
fi împlinite.
23 Cercetaﬂi profeﬂiile lui a Isaia.
Iatæ, eu nu pot sæ le scriu. Da,
iatæ, væ spun eu vouæ, cum cæ
acei sfinﬂi care au plecat înaintea
mea, care au avut stæpânire
asupra acestei ﬂæri, vor b implora,
da, chiar din ﬂærânæ Îl vor implora ei pe Domnul; øi aøa cum
Domnul træieøte, tot aøa îøi va
aduce El aminte de legæmântul
pe care l-a fæcut cu ei.
24 Øi El cunoaøte a rugæciunile
lor, cum cæ ele erau din partea
fraﬂilor lor. Øi El cunoaøte
credinﬂa lor, cæci în numele Lui
puteau ei sæ miøte b munﬂi; øi în
numele Lui puteau ei sæ facæ
22a D&L 3:3.
23a 3 Ne. 20:11; 23:1.
b Isa. 29:4;
2 Ne. 3:19–20; 26:16.
24a Enos 1:12–18;
Morm. 9:36;
D&L 10:46.
b Iacov 4:6; Hel. 10:9.

pæmântul sæ se cutremure; øi
prin puterea cuvântului Lui au
fæcut ei c închisori sæ se dærâme
la pæmânt; da, chiar øi cele mai
înspæimântætoare cuptoare nu
au putut sæ le facæ lor nici
un ræu, precum nici animalele
sælbatice sau øerpii veninoøi,
datoritæ puterii cuvântului Lui.
25 Øi iatæ, a rugæciunile lor erau,
de asemenea, din partea aceluia
pe care Domnul îl va læsa sæ
aducæ aceste lucruri la luminæ.
26 Øi nimeni nu trebuie sæ
spunæ cæ acestea nu se vor
întâmpla, cæci cu siguranﬂæ ele
se vor întâmpla, cæci aøa a
spus Domnul; cæci a din pæmânt
vor veni ele, prin mâna Domnului; øi nimeni nu va putea sæ
opreascæ aceasta; øi aceasta se
va întâmpla într-o zi când se
va spune cæ b miracole nu mai
sunt; øi se va întâmpla ca øi
cum cineva ar vorbi c din morﬂi.
27 Øi se va întâmpla într-o zi
când a sângele sfinﬂilor Îl va
implora pe Domnul din cauza
combinaﬂiilor b secrete øi a lucrærilor întunericului.
28 Da, aceasta se va întâmpla
într-o zi când puterea lui Dumnezeu va fi tægæduitæ øi a bisericile vor fi corupte øi înælﬂate
în trufia inimilor lor; da, øi
anume, într-o zi când conducætorii bisericilor øi învæﬂætorii se
vor înælﬂa în îngâmfarea inimilor

c Alma 14:27–29.
25a Morm. 5:21.
26a Isa. 29:4; 2 Ne. 33:13.
b Morm. 9:15–26;
Moro. 7:27–29, 33–37.
c 2 Ne. 26:15–16;
Morm. 9:30;
Moro. 10:27.

27a Eter 8:22–24;
D&L 87:6–7.
b gs Combinaﬂii
secrete.
28a 1 Tim. 3:1–7;
1 Ne. 14:9–10;
2 Ne. 28:3–32;
D&L 33:4.
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lor chiar în invidia acelora care
aparﬂin de bisericile lor.
29 Da, aceasta se va întâmpla
într-o zi când a se va auzi despre
focuri øi furtuni øi b nori de fum
în ﬂæri stræine.
30 Øi, de asemenea, se va
auzi despre a ræzboaie, zvonuri
de ræzboaie øi cutremure de
pæmânt în diferite locuri.
31 Da, aceasta se va întâmpla
într-o zi când va fi o mare spurcæciune pe faﬂa pæmântului; vor
fi crime øi furturi, minciuni øi
înøelæciuni, curvie øi tot felul
de lucruri abominabile; când
mulﬂi vor fi aceia care vor spune
fæ asta sau fæ cealaltæ øi nu va
a
avea nici o importanﬂæ, cæci
Domnul va b opri toate acestea
în ziua din urmæ. Dar vai de
aceia, cæci ei sunt în c fierea
amæræciunii øi prinøi în legæturile nedreptæﬂii.
32 Da, aceasta se va întâmpla
într-o zi când se vor zidi unele
biserici, care vor spune: Vino la
mine øi pentru banii tæi vei fi
iertat de pæcatele tale.
33 O, voi oameni ticæloøi øi
stricaﬂi øi încæpæﬂânaﬂi, de ce
aﬂi zidit voi biserici pentru voi
înøivæ ca sæ cæpætaﬂi a câøtig? De
ce aﬂi b pocit voi cuvântul sfânt
al lui Dumnezeu ca sæ puteﬂi
aduce c blestem asupra sufletelor
voastre? Iatæ, uitaﬂi-væ la revelaﬂiile lui Dumnezeu; cæci iatæ,
timpul va veni în ziua aceea
29a Ioel 2:28–32;
2 Ne. 27:2–3.
b 1 Ne. 19:11;
D&L 45:39–42.
30a Mat. 24:6;
1 Ne. 14:15–17.
31a 2 Ne. 28:21–22.

când toate aceste lucruri vor
trebui împlinite.
34 Iatæ, Domnul mi-a arætat
mie lucruri mari øi minunate
despre ceea ce va trebui sæ se
întâmple în curând, în ziua
aceea când aceste lucruri se vor
întâmpla printre voi.
35 Iatæ, eu vorbesc cætre voi
ca øi cum voi aﬂi fi prezenﬂi; øi
totuøi voi nu sunteﬂi. Dar iatæ,
Isus Hristos mi-a arætat mie, iar
eu cunosc faptele voastre.
36 Øi eu øtiu cæ voi a pæøiﬂi în
trufia inimilor voastre; øi nu
este nimeni, în afaræ de câﬂiva,
care nu se b înalﬂæ pe ei înøiøi
în trufia inimilor lor, purtând
veøminte c foarte fine, invidiind
øi luptându-se øi dovedind ræutate øi persecuﬂii øi tot felul de
nedreptæﬂi; iar bisericile voastre, da, chiar øi fiecare dintre ele,
au devenit spurcate din cauza
trufiei din inimile voastre.
37 Cæci iatæ, voi iubiﬂi a banii øi
averea voastræ øi veømintele
voastre fine øi podoabele bisericilor voastre mai mult decât
voi îi iubiﬂi pe cei særaci øi pe
cei în nevoie, pe cei bolnavi øi
pe cei în suferinﬂæ.
38 O, voi cei spurcaﬂi, voi cei
fæﬂarnici, voi învæﬂætorilor care
væ vindeﬂi pe voi înøivæ pentru
aceea care va corupe, de ce aﬂi
spurcat voi Biserica cea sfântæ a
lui Dumnezeu? De ce væ este
a
ruøine sæ luaﬂi asupra voastræ

b 2 Ne. 28:8.
c Alma 41:11.
33a gs Vicleøug preoﬂesc.
b 1 Ne. 13:26–29.
c gs Condamnare.
36a gs (a) Merge,
(a) merge cu

b
c
37a
38a

Dumnezeu.
Iacov 2:13.
Alma 5:53.
2 Ne. 28:9–16.
Rom. 1:16; 1 Tim. 1:8;
1 Ne. 8:25–28;
Alma 46:21.
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numele lui Hristos? De ce nu
væ gândiﬂi voi cæ mai mare este
valoarea unei fericiri veønice
decât acea b nefericire care nu
moare niciodatæ — din cauza
c
laudelor lumii?
39 De ce væ împodobiﬂi pe voi
înøivæ cu ceea ce nu are nici
o viaﬂæ øi totuøi suferiﬂi ca cei
flæmânzi øi cei în nevoie øi
cei goi øi cei bolnavi øi cei în
suferinﬂæ sæ treacæ pe lângæ voi
øi voi sæ nu-i vedeﬂi?
40 Da, de ce væ consolidaﬂi voi
lucrurile voastre a abominabile
secrete ca sæ cæpætaﬂi câøtig øi
sæ faceﬂi ca væduve sæ jeleascæ în
faﬂa Domnului, precum øi orfani
sæ jeleascæ în faﬂa Domnului,
precum øi sângele taﬂilor øi al
bærbaﬂilor lor sæ-L implore pe
Domnul din pæmânt pentru ræzbunare asupra capului vostru?
41 Iatæ, sabia ræzbunærii atârnæ asupra voastræ; øi în curând
va veni timpul când El va a ræzbuna sângele sfinﬂilor asupra
voastræ, cæci El nu va mai suferi
strigætele lor.
CAPITOLUL 9
Moroni îi cheamæ pe cei care nu
cred în Hristos sæ se pocæiascæ —
El vesteøte un Dumnezeu al miracolelor care dæ revelaﬂii øi care reværsæ daruri øi semne asupra celor
credincioøi — Miracolele înceteazæ
din cauza necredinﬂei — Semne îi
urmeazæ pe cei care cred—Oamenii
38b Mosia 3:25.
c 1 Ne. 13:9.
40a gs Combinaﬂii
secrete.
41a 1 Ne. 22:14.

sunt chemaﬂi sæ fie înﬂelepﬂi øi sæ
ﬂinæ poruncile. Circa 401–421 d.H.
Øi acum eu vorbesc, de asemenea, despre aceia care nu cred
în Hristos.
2 Iatæ, veﬂi crede voi în ziua
vizitærii voastre — iatæ, când
Domnul va veni, da, anume în
ziua aceea a mare când b pæmântul va fi ræsucit ca un sul øi
elementele se vor c topi cu mare
cælduræ, da, în ziua aceea mare
când voi veﬂi fi aduøi ca sæ staﬂi
înaintea Mielului lui Dumnezeu — veﬂi spune voi atunci cæ
nu este Dumnezeu?
3 Atunci Îl veﬂi mai tægædui
voi pe Hristos sau veﬂi putea
voi sæ-L priviﬂi pe Mielul lui
Dumnezeu? Credeﬂi voi cæ veﬂi
locui cu El cu conøtiinﬂa vinovæﬂiei voastre? Credeﬂi voi cæ
veﬂi putea sæ fiﬂi fericiﬂi sæ
locuiﬂi cu acea Fiinﬂæ Sfântæ
când sufletele voastre sunt
chinuite de conøtiinﬂa vinovæﬂiei cæ voi aﬂi ponegrit legile
Lui?
4 Iatæ, væ zic eu vouæ cæ aﬂi
fi mai nenorociﬂi sæ locuiﬂi cu
un Dumnezeu sfânt øi drept, cu
conøtiinﬂa spurcæciunii voastre
înaintea Lui, decât dacæ aﬂi
locui împreunæ cu sufletele
a
osândite în b iad.
5 Cæci iatæ, atunci când voi
veﬂi fi aduøi ca sæ væ vedeﬂi a goliciunea în faﬂa lui Dumnezeu,
precum øi slava lui Dumnezeu
øi sfinﬂia lui Isus Hristos, o fla-

9 2a Mal. 4:5; 3 Ne. 28:31.
b Morm. 5:23;
D&L 63:20–21.
gs Lume—Sfârøitul
lumii.

c Amos 9:13;
3 Ne. 26:3.
4 a gs Condamnare.
b gs Iad.
5 a 2 Ne. 9:14.
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cæræ de nestins se va aprinde
peste voi.
6 O, atunci, voi cei a necredincioøi, b întoarceﬂi-væ cætre Domnul; imploraﬂi cu putere pe Tatæl
în numele lui Isus pentru ca voi
sæ puteﬂi sæ fiﬂi gæsiﬂi neprihæniﬂi, c puri, frumoøi øi albi, fiind
curæﬂaﬂi de sângele d Mielului în
ziua aceea mare din urmæ.
7 Øi iaræøi væ spun eu vouæ,
aceia care a tægæduiﬂi revelaﬂiile
lui Dumnezeu øi ziceﬂi cæ ele au
încetat sæ mai fie, cæ nu este nici
o revelaﬂie sau profeﬂie, sau dar
sau vindecare, sau vorbire în
limbi øi în b tælmæciri de limbi;
8 Iatæ, væ spun eu vouæ, cum
cæ acela care tægæduieøte aceste
lucruri nu cunoaøte a Evanghelia
lui Hristos; da, el nu a citit
scripturile; iar dacæ le-a citit,
atunci el nu le b înﬂelege.
9 Cæci nu citim noi cæ Dumnezeu este a acelaøi ieri, astæzi øi
în vecii vecilor, iar în El nu este
nici o schimbare sau o umbræ
de schimbare?
10 Øi acum, dacæ voi v-aﬂi
închipuit pentru voi înøivæ un
Dumnezeu care se schimbæ øi în
care este o umbræ de schimbare,
atunci voi v-aﬂi închipuit pentru
voi înøivæ un Dumnezeu care nu
este un Dumnezeu al minunilor.
11 Dar iatæ, eu væ voi aræta
6 a gs Necredinﬂæ.
b Ezec. 18:23, 32;
D&L 98:47.
c gs Pur, puritate.
d gs Mielul lui
Dumnezeu.
7 a 3 Ne. 29:6–7.
b 1 Cor. 12:7–10;
A. de C. 1:7.
8 a gs Evanghelie.

vouæ un Dumnezeu al minunilor, øi anume Dumnezeul lui
Avraam øi Dumnezeul lui Isaac
øi Dumnezeul lui Iacov; øi acesta
este acelaøi a Dumnezeu care a
creat cerul øi pæmântul øi toate
lucrurile care sunt în ele.
12 Iatæ, El l-a fæcut pe Adam,
iar prin aAdam a venit b cæderea
omului. Øi din cauza cæderii
omului a venit Isus Hristos,
chiar Tatæl øi Fiul; øi datoritæ lui
Isus Hristos a venit c mântuirea
omului.
13 Øi datoritæ mântuirii
omului, care a venit prin Isus
Hristos, ei sunt aduøi înapoi în
prezenﬂa Domnului; da, asta
înseamnæ cæ toﬂi oamenii sunt
mântuiﬂi datoritæ faptului cæ
moartea lui Hristos înfæptuieøte
a
învierea, care înfæptuieøte o
mântuire de la un b somn veønic,
din care somn toﬂi oamenii vor
fi treziﬂi de cætre puterea lui
Dumnezeu atunci când trâmbiﬂa
va suna; øi ei vor veni, atât cei
mici, cât øi cei mari; øi ei cu toﬂii
vor sta în faﬂa scaunului Lui
de judecatæ, fiind mântuiﬂi øi
eliberaﬂi din aceastæ c legæturæ
veønicæ a morﬂii, care moarte
este o moarte vremelnicæ.
14 Iar apoi va veni a judecata
Celui Sfânt asupra lor; iar apoi
va veni timpul când cel b întinat

b Mat. 22:29.
9 a Evr. 13:8;
1 Ne. 10:18–19;
Alma 7:20;
Moro. 8:18;
D&L 20:12.
11a Gen. 1:1; Mosia 4:2;
D&L 76:20–24.
gs Isus Hristos.
12a Mosia 3:26.

b gs Cæderea lui
Adam øi a Evei.
c gs Mântuire,
(a) mântui, mântuit.
13a Hel. 14:15–18.
b D&L 43:18.
c D&L 138:16.
14a gs Judecatæ, ultima.
b Alma 7:21;
D&L 88:35.
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va fi încæ întinat; iar acela care
este drept va fi încæ drept; acela
care este fericit va fi încæ fericit;
iar acela care este nefericit va fi
încæ nefericit.
15 Øi acum, o, voi toﬂi aceia
care v-aﬂi închipuit pentru voi
înøivæ un Dumnezeu care nu
poate face a nici o minune, aø
dori sæ væ întreb pe voi, este
adeværat cæ toate aceste lucruri
despre care eu am vorbit s-au
întâmplat? A venit deja sfârøitul? Iatæ, væ spun eu vouæ, nu;
iar Dumnezeu nu a încetat sæ fie
un Dumnezeu al miracolelor.
16 Iatæ, nu sunt lucrurile înfæptuite de Dumnezeu minunate
în ochii voøtri? Da, øi cine poate
înﬂelege a lucrærile minunate ale
lui Dumnezeu?
17 Cine va spune cæ nu a fost o
minune cæ prin a cuvântul Lui
cerul øi pæmântul au apærut;
øi prin puterea cuvântului Lui
omul a fost b fæcut din c ﬂærâna
pæmântului; øi prin puterea
cuvântului Lui miracole au
fost înfæptuite?
18 Øi cine va spune cæ Isus
Hristos nu a fæcut multe a minuni mæreﬂe? Øi au fost multe
minuni mæreﬂe fæcute de mâinile
apostolilor.
19 Øi dacæ atunci a minuni au
fost fæcute, de ce a încetat Dumnezeu sæ fie un Dumnezeu al
minunilor øi totuøi sæ fie o Fiinﬂæ
15a Moro. 7:35–37;
D&L 35:8.
gs Minune.
16a Ps. 40:5;
D&L 76:114;
Moise 1:3–5.
17a Iacov 4:9.
b gs (a) Crea, creaﬂie.

neschimbætoare? Øi iatæ, væ spun
eu vouæ, El nu S-a schimbat;
cæci dacæ ar fi aøa, atunci El ar
înceta sæ fie Dumnezeu; øi El nu
a încetat sæ fie Dumnezeu øi
este un Dumnezeu al minunilor.
20 Iar pricina pentru care El
înceteazæ sæ mai facæ a minuni
printre copiii omului este pentru
cæ ei rætæcesc în necredinﬂæ øi se
abat de la drumul drept øi nu-L
cunosc pe Dumnezeul în care ei
trebuie sæ b creadæ.
21 Iatæ, væ spun eu vouæ cæ
acela care crede în Hristos,
neîndoindu-se de nimic, lui îi va
fi dat a orice el Îi va cere Tatælui
în numele lui Hristos; iar fægæduiala aceasta este pentru
toﬂi, chiar øi pânæ la marginile
pæmântului.
22 Cæci iatæ, astfel a spus Isus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
cætre ucenicii Sæi care trebuia
sæ ræmânæ, da, precum øi cætre
toﬂi ucenicii Sæi în auzul mulﬂimii: a Duceﬂi-væ în toatæ lumea
øi propovæduiﬂi Evanghelia la
orice fæpturæ;
23 Øi acela care crede øi care
este botezat va fi salvat, dar acela care nu crede va fi a osândit;
24 Øi aceste a semne îi vor urma
pe aceia care cred — în numele
Meu ei vor alunga b diavolii; ei
vor cuvânta în limbi noi; ei vor
apuca øerpi; øi dacæ ei vor bea
orice lucru ucigætor, acesta nu-i

c Gen. 2:7;
Mosia 2:25.
18a Ioan 6:14.
19a D&L 63:7–10.
20a Jud. 6:11–13;
Eter 12:12–18;
Moro. 7:35–37.
b gs (a) se Încrede.

21a Mat. 21:22;
3 Ne. 18:20.
22a Marcu 16:15–16.
gs Munca misionaræ.
23a gs Condamnare.
24a Marcu 16:17–18.
gs Semn.
b Fapte 16:16–18.
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va vætæma pe ei; ei îøi vor pune
c
mâinile pe bolnavi, iar aceøtia
se vor vindeca;
25 Øi oricine va crede în
numele Meu, neîndoindu-se
de nimic, lui îi voi a confirma Eu
toate cuvintele Mele, chiar øi
pânæ la marginile pæmântului.
26 Øi acum, iatæ, cine poate
sæ se împotriveascæ lucrærilor
Domnului? a Cine poate sæ tægæduiascæ spusele Lui? Cine se va
ridica împotriva puterii atotputernice a Domnului? Cine va
b
dispreﬂui lucrærile Domnului?
Cine-i va dispreﬂui pe copiii lui
Hristos? Iatæ, voi toﬂi aceia care
sunteﬂi dispreﬂuitori ai lucrærilor Domnului væ veﬂi minuna øi
veﬂi pieri.
27 O, atunci, nu dispreﬂuiﬂi øi
nu væ minunaﬂi, ci ascultaﬂi
de cuvintele Domnului øi întrebaﬂi-L pe Tatæl, în numele lui
Isus, pe ce lucruri sæ væ sprijiniﬂi
la nevoie. Nu væ îndoiﬂi, ci fiﬂi
credincioøi øi începeﬂi ca în timpurile din vechime øi a veniﬂi la
Domnul cu toatæ b inima voastræ
øi c duceﬂi la bun sfârøit propria
voastræ salvare cu fricæ øi cutremurare înaintea Lui.
28 Fiﬂi a înﬂelepﬂi în zilele încercærilor voastre; lepædaﬂi-væ de
orice necuræﬂenie; nu cereﬂi ceva
ca sæ risipiﬂi în b poftele voastre
trupeøti, ci cereﬂi cu o tærie
neclintitæ sæ nu cedaﬂi la nici o
24c gs Slujirea bolnavilor.
25a gs Revelaﬂie;
Mærturie.
26a 3 Ne. 29:4–7.
b Prov. 13:13.
27a Moro. 10:30–32.
b Ios. 22:5;
D&L 64:22, 34.

c
28a
b
c
29a

ispitæ, ci sæ-L slujiﬂi pe Dumnezeul cel Adeværat øi c Viu.
29 Vedeﬂi sæ nu fiﬂi botezaﬂi în
mod a nedemn; vedeﬂi sæ nu luaﬂi
împærtæøania lui Hristos în mod
b
nedemn; ci vedeﬂi sæ faceﬂi
toate lucrurile cu c demnitate øi
sæ le faceﬂi în numele lui Isus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel
Viu; øi dacæ voi veﬂi face aceasta
øi veﬂi ræbda pânæ la sfârøit,
atunci în nici un caz voi nu veﬂi
fi alungaﬂi.
30 Iatæ, eu væ vorbesc vouæ ca
øi cum aø a vorbi din morﬂi; cæci
eu øtiu cæ voi veﬂi avea cuvintele
mele.
31 Nu mæ osândiﬂi pe mine
din cauza a imperfecﬂiunii mele,
øi nici pe tatæl meu din cauza
imperfecﬂiunii lui, precum øi nici
pe aceia care au scris înaintea
lui; ci mai degrabæ aduceﬂi mulﬂumiri lui Dumnezeu pentru cæ
El a fæcut ca voi sæ vedeﬂi imperfecﬂiunile noastre, pentru ca voi
sæ învæﬂaﬂi sæ fiﬂi øi mai înﬂelepﬂi
decât am fost noi.
32 Øi acum, iatæ, noi am scris
aceastæ cronicæ dupæ cunoøtinﬂa
noastræ, cu literele care printre
noi sunt numite litere egiptene
a
reformate, fiind transmise øi
modificate de cætre noi dupæ
felul nostru de vorbire.
33 Øi dacæ plæcile noastre ar fi
fost destul de mari, noi am fi
scris în ebraicæ; dar ebraica a

gs Inimæ.
Filip. 2:12.
Iacov 6:12.
gs Poftæ.
Alma 5:13.
gs Botez, (a) boteza—
Condiﬂii pentru
botez.

b 1 Cor. 11:27–30;
3 Ne. 18:28–32.
c gs Demn, demnitate.
30a Morm. 8:26;
Moro. 10:27.
31a Morm. 8:17;
Eter 12:22–28, 35.
32a 1 Ne. 1:2; Mosia 1:4.
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fost, de asemenea, modificatæ de
cætre noi; øi dacæ noi am fi putut
scrie în ebraicæ, iatæ, voi nu aﬂi
fi avut nici o imperfecﬂiune în
cronica noastræ.
34 Dar Domnul cunoaøte lucrurile pe care noi le-am scris,
precum øi cæ nici un alt popor
nu cunoaøte limba noastræ; øi
pentru cæ nici un alt popor nu
cunoaøte limba noastræ, de aceea, El a pregætit a mijloace pentru
interpretarea ei.
35 Øi aceste lucruri sunt scrise
pentru ca noi sæ ne putem curæﬂa veømintele de sângele fraﬂilor noøtri care s-au rætæcit în
a
necredinﬂæ.

36 Øi iatæ, aceste lucruri pe
care noi le-am a dorit în legæturæ
cu fraﬂii noøtri, da, øi anume
restaurarea lor pentru cunoaøterea lui Hristos, sunt în acord
cu rugæciunile tuturor sfinﬂilor
care au træit în ﬂaræ.
37 Øi fie ca Domnul Isus
Hristos sæ facæ în aøa fel ca
rugæciunile lor sæ fie ræsplætite
în acord cu credinﬂa lor; øi fie
ca Dumnezeu Tatæl sæ-øi aducæ
aminte de legæmântul pe care
El l-a fæcut cu casa lui Israel;
øi fie ca El sæ-i binecuvânteze
pe ei în vecii vecilor, prin credinﬂæ în numele lui Isus Hristos.
Amin.

Cartea lui Eter

C

ronica iarediﬂilor, luatæ de pe cele douæzeci øi patru de plæci gæsite de
cætre poporul lui Limhi în zilele regelui Mosia.
CAPITOLUL 1

Moroni prescurteazæ scrierile lui
Eter — Genealogia lui Eter este
stabilitæ—Limba iarediﬂilor nu este
încurcatæ la Turnul lui Babel —
Domnul fægæduieøte sæ-i conducæ
într-o o ﬂaræ aleasæ øi sæ-i facæ un
mare neam.

Ø

I acum eu, a Moroni, încep
sæ fac o relatare a acelor
locuitori din vechime care

34a Mosia 8:13–18;
Eter 3:23, 28;
D&L 17:1.
35a 2 Ne. 26:15.
36a Morm. 8:24–26;
D&L 10:46–49.

fuseseræ distruøi de cætre
b
mâna Domnului de pe faﬂa
acestei ﬂæri de la miazænoapte.
2 Øi eu iau relatarea mea de
pe cele a douæzeci øi patru de
plæci care au fost gæsite de cætre
poporul lui Limhi, care este cunoscutæ ca fiind Cartea lui Eter.
3 Øi cum eu cred cæ prima parte
a acestei cronici, care vorbeøte
despre crearea lumii øi despre
Adam, precum øi o relatare din
acel timp chiar øi despre a turnul

[eter]
1 1a gs Moroni, fiul
lui Mormon.
b Morm. 5:23;
D&L 87:6–7.
2 a Alma 37:21;

Eter 15:33.
3 a Omni 1:22;
Mosia 28:17;
Hel. 6:28.

Eter 1:4–35
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acela mare øi despre orice alte
lucruri care s-au întâmplat printre copiii oamenilor pânæ în acel
timp, se aflæ printre Iudei —
4 De aceea, eu nu scriu acele
lucruri care s-au întâmplat din
zilele lui aAdam pânæ în timpul
acela; cæci ele sunt pe plæci; øi
oricine care le va gæsi, acela va
avea puterea sæ facæ o relatare
completæ.
5 Dar iatæ, eu nu redau o relatare completæ, ci numai o parte
a relatærii mele, începând de
la turn øi pânæ când ei au fost
distruøi.
6 Øi în felul acesta redau eu
relatarea mea. Acela care a scris
aceastæ cronicæ a fost a Eter, iar el
a fost un urmaø al lui Coriantor.
7 Coriantor a fost fiul lui
Moron.
8 Iar Moron a fost fiul lui Etem.
9 Iar Etem a fost fiul lui Ahah.
10 Iar Ahah a fost fiul lui Set.
11 Iar Set a fost fiul lui Øiblon.
12 Iar Øiblon a fost fiul lui
Com.
13 Iar Com a fost fiul lui
Coriantum.
14 Iar Coriantum a fost fiul lui
Amnigada.
15 Iar Amnigada a fost fiul lui
Aaron.
16 Iar Aaron a fost un urmaø
al lui Het, care a fost fiul lui
Hartom.
17 Iar Hartom a fost fiul lui
Lib.
18 Iar Lib a fost fiul lui Chiø.
19 Iar Chiø a fost fiul lui
Corom.
4 a i.e. acoperæ aceeaøi
perioadæ ca Genesa,
capitolele 1–10.

20 Iar Corom a fost fiul lui
Levi.
21 Iar Levi a fost fiul lui Chim.
22 Iar Chim a fost fiul lui
Morianton.
23 Iar Morianton a fost un
urmaø al lui Riplachiø.
24 Iar Riplachiø a fost fiul lui
Øez.
25 Iar Øez a fost fiul lui Het.
26 Iar Het a fost fiul lui Com.
27 Iar Com a fost fiul lui
Coriantum.
28 Iar Coriantum a fost fiul lui
Emer.
29 Iar Emer a fost fiul lui
Omer.
30 Iar Omer a fost fiul lui Øul.
31 Iar Øul a fost fiul lui Chib.
32 Iar Chib a fost fiul lui Oriha,
care a fost fiul lui Iared;
33 Care a Iared a venit împreunæ cu fratele sæu øi cu familiile
lor øi cu alte familii de la turnul
cel mare în timpul când Domnul
a b încurcat limbile oamenilor øi a
blestemat în mânia Lui cum cæ
ei sæ fie împræøtiaﬂi pe toatæ
c
faﬂa pæmântului; øi în acord cu
cuvântul Domnului, oamenii
au fost împræøtiaﬂi.
34 Iar a fratele lui Iared fiind un
om mare øi puternic, precum øi
un om mult favorizat de cætre
Domnul, Iared, fratele lui a spus
cætre el: Imploræ-L pe Domnul
ca El sæ nu ne încurce, încât sæ
nu înﬂelegem cuvintele noastre.
35 Øi s-a întâmplat cæ fratele
lui Iared L-a implorat pe Domnul, iar Domnul a avut milæ de
Iared; de aceea, El nu a încurcat

6 a Eter 12:2; 15:34.
33a gs Iared.
b Gen. 11:6–9.

c Mosia 28:17.
34a gs Iared, fratele lui.
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limba lui Iared; iar Iared øi
fratele lui nu au fost încurcaﬂi.
36 Apoi Iared a spus cætre
fratele sæu: Imploræ-L iaræøi pe
Domnul øi poate cæ El îøi va
întoarce mânia Sa de la aceia
care sunt prietenii noøtri øi nu
le va încurca limbile.
37 Øi s-a întâmplat cæ fratele
lui Iared L-a implorat pe Domnul, iar Domnul a avut milæ de
prietenii lor øi de familiile lor,
iar ei nu au fost încurcaﬂi.
38 Øi s-a întâmplat cæ Iared
a spus iaræøi cætre fratele sæu,
zicând: Du-te øi întreabæ-L pe
Domnul dacæ ne va alunga pe
noi afaræ din ﬂaræ, øi dacæ ne va
alunga, imploræ-L pe El încotro
trebuie sæ ne ducem. Øi cine øtie,
poate cæ Domnul ne va conduce
pe noi cætre o ﬂaræ care este
a
aleasæ mai presus de tot pæmântul? Øi dacæ aøa va fi, atunci
sæ fim credincioøi în Domnul,
ca sæ primim aceasta ca o moøtenire a noastræ.
39 Øi s-a întâmplat cæ fratele
lui Iared L-a implorat pe Domnul în acord cu ceea ce fusese
spus de gura lui Iared.
40 Øi s-a întâmplat cæ Domnul
l-a auzit pe fratele lui Iared øi a
avut milæ de el øi a spus cætre el:
41 Du-te øi adunæ-ﬂi turmele
tale de tot felul, atât de parte
bærbæteascæ, cât øi de parte
femeiascæ; øi, de asemenea, tot
felul de seminﬂe ale pæmântului; precum øi pe a familiile tale;
precum øi pe Iared, fratele tæu,
øi familia lui; øi, de asemenea,
38a gs Pæmântul
fægæduinﬂei.
41a Eter 6:20.

pe b prietenii tæi øi familiile lor øi
pe prietenii lui Iared øi familiile
lor.
42 Iar dupæ ce tu ai fæcut aceasta, sæ a mergi în fruntea lor pânæ
la o vale care este în partea de
la miazænoapte. Iar acolo te voi
întâlni Eu pe tine øi voi merge
în b fruntea ta pânæ într-o ﬂaræ
care este c aleasæ mai presus
decât toate ﬂærile pæmântului.
43 Øi acolo te voi binecuvânta
Eu pe tine øi seminﬂia ta øi voi
creøte pentru Mine din seminﬂia
ta øi din seminﬂia fratelui tæu øi
a acelora care vor merge cu tine
un mare neam. Øi nici un altul
nu va fi mai mare decât neamul
pe care Eu îl voi ridica pentru
Mine din seminﬂia ta pe toatæ
faﬂa pæmântului. Øi astfel voi
face Eu pentru tine datoritæ
acestui îndelungat timp când
tu M-ai implorat pe Mine.
CAPITOLUL 2
Iarediﬂii se pregætesc pentru cælætoria lor cætre ﬂara fægæduitæ —
Aceasta este o ﬂaræ aleasæ în care
oamenii trebuie sæ-L slujeascæ pe
Hristos sau sæ fie distruøi — Domnul îi vorbeøte fratelui lui Iared
timp de trei ore — Iarediﬂii construiesc coræbii — Domnul îi cere
fratelui lui Iared sæ propunæ cum
sæ fie luminate coræbiile.
Øi s-a întâmplat cæ Iared øi
fratele lui øi familiile lor øi, de
asemenea, prietenii lui Iared øi
ai fratelui lui øi familiile lor s-au

b Eter 6:16.
42a 1 Ne. 2:1–2;
Avr. 2:3.

b D&L 84:88.
c 1 Ne. 13:30.

Eter 2:2–10

590

dus jos în valea care era la
miazænoapte (iar numele væii
era a Nimrod, fiind numitæ dupæ
vânætorul cel puternic) împreunæ cu turmele lor de tot felul pe
care ei le adunaseræ laolaltæ, atât
de parte bærbæteascæ, cât øi de
parte femeiascæ.
2 Øi ei, de asemenea, au întins
capcane øi au prins pæsærile
cerului; øi ei, de asemenea, au
pregætit un vas în care au luat
cu ei peøtii apelor.
3 Øi ei, de asemenea, au luat
cu ei deseret, care tælmæcit înseamnæ un fel de albinæ care
face miere; øi astfel ei au luat
cu ei roiuri de albine øi tot felul
de lucruri care erau pe faﬂa
pæmântului adicæ, seminﬂe de
tot felul.
4 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când ei au ajuns în valea lui
Nimrod, Domnul S-a pogorât
øi a spus cætre fratele lui Iared;
øi El era într-un a nor, iar fratele
lui Iared nu L-a væzut pe El.
5 Øi s-a întâmplat cæ Domnul
le-a poruncit lor sæ se ducæ în
pustiu, da, în partea aceea în
care nici un om nu mai fusese
niciodatæ. Øi s-a întâmplat cæ
Domnul a mers în fruntea lor
øi a spus cætre ei, aøa cum era
El într-un a nor, øi le-a dat îndrumæri încotro sæ cælætoreascæ.
6 Øi s-a întâmplat cæ ei au cælætorit în pustiu øi au construit
coræbii cu care ei au trecut multe
ape, fiind îndrumaﬂi tot timpul
de mâna Domnului.
2 1a Gen. 10:8.
4 a Num. 11:25;
D&L 34:7–9;
JS—I 1:68.

7 Iar Domnul nu suferea ca
ei sæ se opreascæ dincolo de
mare, în pustiu, ci dorea ca ei
sæ meargæ înainte chiar pânæ
în a ﬂara fægæduinﬂei, care era
mai aleasæ decât toate celelalte
ﬂæri pe care Domnul Dumnezeu
o pæstrase pentru un popor
drept.
8 Øi El a jurat, în mânia Sa,
cætre fratele lui Iared, cæ acela
care va avea stæpânire peste
aceastæ ﬂaræ a fægæduinﬂei de
la acel timp încolo øi pânæ în
vecii vecilor va trebui sæ-L
a
slujeascæ pe El, Dumnezeul cel
adeværat øi unic sau, dacæ nu,
atunci el va fi b distrus când
întreaga Sa mânie va veni asupra lui.
9 Øi acum, noi putem sæ vedem
hotærârile lui Dumnezeu în legæturæ cu aceastæ ﬂaræ, cum cæ
este o ﬂaræ a fægæduinﬂei; øi orice
neam va avea stæpânire asupra
ei va trebui sæ-L slujeascæ pe
Dumnezeu sau, dacæ nu, atunci
ei vor fi distruøi când întreaga
mânie a lui Dumnezeu va veni
asupra lor. Øi întreaga Sa mânie
vine, atunci când ei vor fi copﬂi
în nedreptate.
10 Cæci iatæ, aceasta este o ﬂaræ
care este aleasæ mai presus decât
toate celelalte ﬂæri; de aceea, cel
care va avea stæpânire asupra
ei va trebui sæ-L slujeascæ pe
Dumnezeu sau va fi distrus; cæci
aceasta este hotærârea veønicæ
a lui Dumnezeu. Øi numai
atunci când nedreptatea printre

5 a Ex. 13:21–22.
7 a 1 Ne. 4:14.
gs Pæmântul
fægæduinﬂei.

8 a Eter 13:2.
b Iarom 1:3, 10;
Alma 37:28;
Eter 9:20.
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copiii ﬂærii va fi a deplinæ ei vor
fi b distruøi.
11 Øi astfel væ este vouæ dat,
o, voi a neamurilor, ca voi sæ
puteﬂi cunoaøte hotærârile lui
Dumnezeu—pentru ca voi sæ væ
puteﬂi pocæi øi sæ nu continuaﬂi
în nedreptæﬂile voastre pânæ
când toatæ plenitudinea se va
înfæptui, pentru ca voi sæ nu
puteﬂi sæ aduceﬂi întreaga mânie a lui Dumnezeu asupra
voastræ, aøa cum locuitorii ﬂærii
au fæcut pânæ acum.
12 Iatæ, aceasta este o ﬂaræ
aleasæ øi orice neam care va
avea stæpânire asupra ei va fi
a
liber de sclavie øi de robie øi de
orice alte neamuri de sub cer,
dacæ ei Îl vor b sluji pe Dumnezeul ﬂærii, care este Isus Hristos,
care S-a manifestat prin lucrurile pe care noi le-am scris.
13 Øi acum, eu îmi continui
cronica; cæci iatæ, s-a întâmplat
cæ Domnul l-a adus pe Iared
øi pe fraﬂii lui chiar pânæ la
marea aceea mare care desparte
pæmânturile. Iar când ei au
ajuns la mare, ei øi-au pus corturile; øi ei au pus numele acelui loc Moriancumer; øi ei au
locuit în corturi øi au locuit în
corturile de la malul mærii timp
de patru ani.
14 Øi s-a întâmplat cæ la sfârøitul celor patru ani, Domnul a
venit iaræøi la fratele lui Iared øi
a stat într-un nor øi a vorbit cu
el. Øi timp de trei ore a vorbit
10a 2 Ne. 28:16.
b 1 Ne. 17:37–38.
11a 2 Ne. 28:32.
12a gs Liber, libertate.
b Isa. 60:12.

Domnul cu fratele lui Iared
øi l-a a dojenit pe el pentru cæ el
nu øi-a adus aminte sæ b cheme
numele Domnului.
15 Iar fratele lui Iared s-a pocæit de ræul pe care-l fæcuse øi
a chemat numele Domnului
pentru fraﬂii lui care erau cu el.
Iar Domnul i-a spus: Eu væ voi
ierta pe tine øi pe fraﬂii tæi de
pæcatele voastre; dar voi nu
trebuie sæ mai pæcætuiﬂi, cæci
voi trebuie sæ væ aduceﬂi aminte cæ a Spiritul Meu nu se va
b
strædui întotdeauna cu omul;
de aceea, dacæ voi veﬂi pæcætui
pânæ când veﬂi fi copﬂi, atunci
voi veﬂi fi alungaﬂi din prezenﬂa
Domnului. Øi acestea sunt gândurile Mele despre ﬂara pe care
Eu væ voi da vouæ ca moøtenire;
cæci va fi o ﬂaræ c aleasæ mai
presus de toate celelalte ﬂæri.
16 Iar Domnul a spus: Duceﬂi-væ la lucru øi construiﬂi
dupæ felul coræbiilor pe care
voi le-aﬂi construit pânæ acum.
Øi s-a întâmplat cæ fratele lui
Iared s-a dus la lucru, precum
øi fraﬂii lui; øi ei au construit
coræbii dupæ felul în care ei
construiseræ mai înainte, dupæ
a
îndrumærile Domnului. Øi ele
erau mici øi uøoare pe apæ, la fel
ca uøurimea unei pæsæri pe apæ.
17 Øi ele erau construite în
aøa fel încât erau foarte a etanøe,
øi anume rezistau la apæ ca o
farfurie øi fundul lor era etanø
ca o farfurie, iar capetele lor

14a gs (a) Mustra,
mustrare.
b gs Rugæciune.
15a Eter 15:19.
b Gen. 6:3;

2 Ne. 26:11;
Morm. 5:16.
c Eter 9:20.
16a 1 Ne. 17:50–51.
17a Eter 6:7.

Eter 2:18–3:1
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erau ascuﬂite; iar marginea lor
era etanøæ ca a unei farfurii; iar
lungimea lor era cât lungimea
unui copac; iar uøa lor, atunci
când era închisæ, era etanøæ la
fel ca o farfurie.
18 Øi s-a întâmplat cæ fratele lui
Iared L-a implorat pe Domnul,
zicând: O, Doamne, eu am fæcut
lucrarea pe care Tu mi-ai poruncit-o øi am construit coræbiile
aøa cum Tu mi-ai indicat.
19 Øi iatæ, o, Doamne, în ele
nu este nici o luminæ; încotro
trebuie noi sæ cârmim? Øi, de
asemenea, noi vom pieri, cæci în
ele noi nu putem sæ respiræm,
în afaræ de aerul care este în ele;
de aceea, vom pieri.
20 Iar Domnul a spus cætre
fratele lui Iared: Iatæ, tu sæ faci o
gauræ în partea de sus, precum
øi una în partea de jos; iar atunci
când voi veﬂi suferi din cauza
aerului, atunci tu sæ desfunzi
gaura øi voi veﬂi primi aer. Øi
dacæ va fi ca apa sæ vinæ peste
voi, iatæ, tu sæ astupi gaura,
pentru ca voi sæ nu pieriﬂi din
cauza inundaﬂiei.
21 Øi s-a întâmplat cæ fratele
lui Iared a fæcut aøa dupæ cum
Domnul i-a poruncit lui.
22 Øi el iaræøi L-a implorat pe
Domnul, zicând: O, Doamne,
iatæ eu am fæcut aøa dupæ cum
Tu mi-ai poruncit mie; øi eu am
pregætit coræbiile pentru poporul meu øi, iatæ, nu este nici o
luminæ în ele. Iatæ, o, Doamne,
ne vei læsa Tu ca sæ trecem
aceastæ apæ în întuneric?
23 Iar Domnul a spus cætre
24a Eter 6:5.

b Ps. 148:8.

Iared: Ce vrei tu sæ fac Eu pentru ca voi sæ aveﬂi luminæ în
coræbiile voastre? Cæci iatæ, voi
nu puteﬂi sæ aveﬂi ferestre, cæci
ele ar fi sfærâmate în bucæﬂi;
øi nici nu trebuie sæ luaﬂi foc
cu voi, cæci voi nu trebuie sæ
cælætoriﬂi dupæ lumina focului.
24 Cæci iatæ, voi veﬂi fi la fel ca
o balenæ în mijlocul mærii; cæci
valuri ca muntele vor veni peste
voi. Cu toate acestea, Eu væ voi
aduce pe voi iaræøi afaræ din
adâncurile mærii; cæci a vânturile
au fost suflate din gura Mea øi,
de asemenea, b ploile øi inundaﬂiile tot Eu le-am trimis.
25 Øi iatæ, Eu væ pregætesc pe
voi împotriva acestor lucruri;
cæci voi nu puteﬂi sæ treceﬂi peste
aceste adâncuri mari dacæ Eu nu
væ pregætesc împotriva valurilor
mærii øi a vânturilor care s-au
înteﬂit øi a inundaﬂiilor care vor
veni. De aceea, ce vreﬂi voi sæ
pregætesc Eu pentru voi pentru
ca voi sæ aveﬂi luminæ atunci
când sunteﬂi înghiﬂiﬂi în adâncurile mærii?
CAPITOLUL 3
Fratele lui Iared vede degetul
Domnului în timp ce El atinge
øaisprezece pietre — Hristos Îøi
aratæ trupul Sæu spiritual fratelui
lui Iared—Cei care au o cunoaøtere
perfectæ nu pot fi ﬂinuﬂi dupæ væl—
Tælmæcitori sunt daﬂi ca sæ aducæ la
luminæ cronica iarediﬂilor.
Øi s-a întâmplat cæ fratele lui
Iared (acum, numærul coræbiilor
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Eter 3:2–9

care fuseseræ pregætite era opt)
s-a dus la muntele pe care ei
îl numeau muntele Øelem, din
cauza înælﬂimii lui nespus de
mari øi a topit dintr-o stâncæ
øaisprezece pietre mici; øi ele
erau albe øi clare, øi anume la
fel ca sticla transparentæ; øi el
le-a dus în ﬂara de pe vârful
muntelui øi iaræøi L-a implorat
pe Domnul, zicând:
2 O, Doamne, Tu ai spus cæ noi
va trebui sæ fim înconjuraﬂi de
inundaﬂii. Acum iatæ, o, Doamne, øi nu fi mânios pe slujitorul
Tæu din cauza slæbiciunii lui în
faﬂa Ta; cæci noi øtim cæ Tu eøti
sfânt øi cæ locuieøti în ceruri
øi cæ noi suntem nevrednici în
faﬂa Ta; din cauza a cæderii, b firile
noastre au devenit rele færæ
întrerupere; cu toate acestea, o,
Doamne, Tu ne-ai dat nouæ o
poruncæ cum cæ noi trebuie sæ
Te chemæm pe Tine pentru ca
de la Tine sæ primim în acord
cu dorinﬂele noastre.
3 Iatæ, o, Doamne, Tu ne-ai lovit pe noi din cauza nedreptæﬂii
noastre øi ne-ai alungat øi în
toﬂi aceøti ani mulﬂi noi am fost
în pustiu; cu toate acestea, Tu
ai fost a îndurætor cu noi. O,
Doamne, priveøte cætre mine
cu îndurare øi întoarce-ﬁi mânia Ta de la acest popor øi nu
læsa ca sæ se ducæ peste aceste
adâncuri furioase în întuneric;
ci priveøte aceste lucruri pe care
eu le-am topit din stâncæ.
4 Øi eu øtiu, o, Doamne, cæ Tu ai
3 2a gs Cæderea lui
Adam øi a Evei.
b Mosia 3:19.
3 a Eter 1:34–43.

toatæ a puterea øi cæ poﬂi sæ faci
orice vrei pentru binele omului;
de aceea, atinge aceste pietre,
o, Doamne, cu degetul Tæu øi
pregæteøte-le pentru ca ele sæ
lumineze în întuneric; øi ele ne
vor lumina pe noi în coræbiile pe
care noi le-am pregætit pentru
ca noi sæ avem luminæ în timp
ce vom traversa marea.
5 Iatæ, o, Doamne, Tu poﬂi sæ
faci aceasta. Noi øtim cæ Tu eøti
în stare sæ aræﬂi putere mare,
care a pare micæ pentru înﬂelegerea oamenilor.
6 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când fratele lui Iared a græit
aceste cuvinte, iatæ, a Domnul
Øi-a întins mâna Sa øi a atins
pietrele, una câte una, cu degetul Sæu. Iar b vælul a fost ridicat
de pe ochii fratelui lui Iared; iar
el a væzut degetul Domnului; øi
acesta era asemænætor cu degetul unui om, din carne øi sânge;
iar fratele lui Iared a cæzut jos
în faﬂa Domnului, cæci el a fost
lovit de spaimæ.
7 Iar Domnul a væzut cæ fratele
lui Iared a cæzut la pæmânt;
iar Domnul i-a spus: Ridicæ-te,
de ce ai cæzut?
8 Iar el a spus cætre Domnul:
Eu am væzut degetul Domnului
øi m-am temut sæ nu mæ loveascæ
pe mine; cæci eu nu am øtiut cæ
Domnul are carne øi sânge.
9 Iar Domnul i-a spus: Datoritæ credinﬂei tale, tu ai væzut cæ
Eu iau asupra Mea a carne øi
sânge; øi niciodatæ nu a venit

4 a gs Putere.
5 a Isa. 55:8–9;
1 Ne. 16:29.
6 a gs Isus Hristos.

b Eter 12:19, 21.
9 a gs Carne; Isus
Hristos; Muritor,
viaﬂæ muritoare.

Eter 3:10–20
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un om în faﬂa Mea cu o asemenea credinﬂæ nespus de mare
cum ai tu; cæci dacæ nu ar fi fost
aøa, atunci tu nu ai fi putut
vedea degetul Meu. Ai væzut tu
mai mult decât atât?
10 Iar el a ræspuns: Nu; Doamne, aratæ-Te mie.
11 Iar Domnul i-a spus: Crezi
tu cuvintele pe care Eu le voi
spune?
12 Iar el a ræspuns: Da, Doamne, eu øtiu cæ Tu spui adeværul, cæci Tu eøti un Dumnezeu al
adeværului øi a nu poﬂi sæ minﬂi.
13 Iar atunci când el a spus
aceste cuvinte, iatæ, Domnul
S-a a arætat lui øi a zis: b Pentru cæ
tu cunoøti aceste lucruri, tu eøti
mântuit de la cædere; de aceea,
tu eøti adus înapoi în prezenﬂa
Mea; de aceea, Eu Mæ c aræt ﬂie.
14 Iatæ, Eu sunt Acela care am
fost pregætit de la crearea lumii
sæ a mântuiesc poporul Meu. Iatæ,
Eu sunt Isus Hristos. Eu sunt
b
Tatæl øi Fiul. În Mine întreaga
omenire va avea c viaﬂæ øi aceasta
în vecii vecilor, øi anume aceia
care vor crede în numele Meu;
øi ei vor deveni d fiii Mei øi
fiicele Mele.
15 Øi niciodatæ nu M-am arætat
Eu unui om pe care Eu l-am
creat, cæci niciodatæ nu a a crezut
vreun om în Mine aøa ca tine.
Vezi tu cæ tu eøti creat dupæ propria-Mi b asemænare? Da, chiar
12a
13a
b
c

Evr. 6:18.
D&L 67:10–11.
Enos 1:6–8.
gs Isus Hristos—
Existenﬂa
premuritoare a lui
Hristos.
14a gs Mântuire,

øi toﬂi oamenii au fost creaﬂi
dupæ asemænarea Mea.
16 Iatæ, acest trup, pe care
tu acum Îl priveøti, este trupul
a
Spiritului Meu; iar pe om l-am
creat Eu dupæ trupul Spiritului
Meu; øi tot aøa dupæ cum Eu îﬂi
apar ﬂie în Spirit, tot aøa voi apærea Eu poporului Meu în carne.
17 Øi acum, dupæ cum eu,
Moroni, am spus cæ nu pot sæ
dau o relatare completæ a
acestor lucruri care sunt scrise,
de aceea este destul pentru mine
sæ spun cæ Isus S-a arætat pe
El Însuøi acestui om în Spirit,
chiar în felul øi în asemænarea
aceluiaøi trup în care El li S-a
a
arætat nefiﬂilor.
18 Øi El i-a slujit lui la fel cum
le slujise nefiﬂilor; øi toate acestea pentru ca acest om sæ poatæ
cunoaøte cæ El era Dumnezeu
datoritæ multor fapte mari pe
care Domnul i le arætase lui.
19 Øi datoritæ cunoøtinﬂei acestui om, el nu a putut fi ﬂinut sæ
nu vadæ de dupæ a væl; øi el a
væzut degetul lui Isus pe care,
atunci când L-a væzut, L-a simﬂit
cu spaimæ; cæci el a øtiut cæ
acesta era degetul Domnului; iar
el nu a mai avut credinﬂæ, cæci
el a øtiut, færæ sæ se îndoiascæ
de nimic.
20 De aceea, având aceastæ
cunoaøtere perfectæ a lui Dumnezeu, el a nu a putut fi ﬂinut

(a) mântui, mântuit;
Mântuitor.
b Mosia 15:1–4.
c Mosia 16:9.
d gs Fii øi fiice ale lui
Dumnezeu.
15a gs (a) Crede.
b Gen. 1:26–27;

16a
17a
19a
20a

Mosia 7:27;
D&L 20:17–18.
gs Spirit.
3 Ne. 11:8–10.
gs Væl.
Eter 12:19–21.
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dupæ væl; de aceea, el L-a væzut
pe Isus; øi El l-a slujit.
21 Øi s-a întâmplat cæ Domnul
a spus cætre fratele lui Iared:
Iatæ, tu sæ nu laøi ca aceste lucruri pe care tu le-ai væzut øi
auzit sæ se ducæ în lume pânæ
când nu va veni a timpul ca Eu
sæ-Mi slævesc numele în carne;
de aceea, tu sæ preﬂuieøti lucrurile pe care le-ai væzut øi auzit
øi sæ nu le aræﬂi la nici un om.
22 Øi iatæ, atunci când tu vei
veni la Mine, tu sæ le scrii øi sæ
le pecetluieøti pentru ca nimeni
sæ nu le poatæ tælmæci; ca tu sæ
le scrii într-o limbæ pe care ei
nu o pot citi.
23 Øi iatæ, aceste a douæ pietre
ﬂi le voi da Eu ﬂie, iar tu sæ le
pecetluieøti, de asemenea, împreunæ cu lucrurile pe care le
vei scrie.
24 Cæci iatæ, limba în care tu
vei scrie Eu am încurcat-o; de
aceea, voi face ca la timpul ales
de Mine aceste pietre sæ mæreascæ în ochii oamenilor aceste
lucruri pe care tu le vei scrie.
25 Iar atunci când Domnul a
spus aceste cuvinte, El a arætat
fratelui lui Iared pe a toﬂi locuitorii pæmântului care fuseseræ,
precum øi pe aceia care vor fi; øi
El nu i-a ascuns pe aceøtia de la
vederea lui, chiar øi pânæ la
marginile pæmântului.
26 Cæci El îi spusese lui la
timpurile dinainte cæ, a dacæ el
ar b crede în El, atunci El i-ar
aræta lui c toate lucrurile—atunci
21a
23a
25a
26a

Eter 4:1.
gs Urim øi Tumim.
Moise 1:8.
Eter 3:11–13.

b
c
27a
28a

aceasta îi va fi arætatæ lui. De
aceea, Domnul nu a putut sæ
ﬂinæ ascuns nimic de el, cæci el a
øtiut cæ Domnul putea sæ-i arate
lui toate lucrurile.
27 Øi Domnul i-a spus: Scrie
aceste lucruri øi a pecetluieøte-le; iar Eu le voi dezvælui
copiilor oamenilor la timpul
ales de Mine.
28 Øi s-a întâmplat cæ Domnul
i-a poruncit sæ pecetluiascæ cele
a
douæ pietre pe care el le primise
øi sæ nu le arate pânæ când
Domnul le va aræta copiilor
oamenilor.
CAPITOLUL 4
Lui Moroni i se porunceøte sæ
pecetluiascæ scrierile fratelui lui
Iared — Ele nu vor fi dezvæluite
pânæ când oamenii nu vor avea
credinﬂæ tot atât cât øi fratele lui
Iared — Hristos le porunceøte oamenilor sæ creadæ în cuvintele Lui
øi în acelea ale Ucenicilor Lui —
Oamenilor li se porunceøte sæ se
pocæiascæ, sæ creadæ în Evanghelie
øi sæ fie salvaﬂi.
Øi Domnul i-a poruncit fratelui
lui Iared sæ coboare de pe munte, din prezenﬂa Domnului øi sæ
a
scrie lucrurile pe care le-a væzut; øi era interzis ca acestea sæ
ajungæ pânæ la copiii oamenilor
b
pânæ când El va fi ridicat pe
cruce; øi din cauza aceasta, regele Mosia le-a pæstrat, pentru
ca ele sæ nu ajungæ în lume pânæ

gs (a) Crede.
Eter 4:4.
2 Ne. 27:6–8.
D&L 17:1.

4 1a Eter 12:24.
gs Scripturi.
b Eter 3:21.

Eter 4:2–11
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când Hristos se va înfæﬂiøa poporului Sæu.
2 Iar dupæ ce Hristos într-adevær s-a înfæﬂiøat poporului Sæu,
El a poruncit ca acestea sæ fie
fæcute cunoscute.
3 Øi acum, dupæ aceasta, ei cu
toﬂii s-au rætæcit în necredinﬂæ; øi
nimeni nu a mai ræmas, în afaræ
de lamaniﬂi, iar ei au respins
Evanghelia lui Hristos; de aceea,
mie mi s-a poruncit ca eu iaræøi
sæ le a ascund în pæmânt.
4 Iatæ, eu am scris pe aceste
plæci chiar acele lucruri pe care
fratele lui Iared le-a væzut; øi
niciodatæ nu au fost fæcute
cunoscute lucruri mai mari
decât acelea care au fost fæcute
cunoscute fratelui lui Iared.
5 De aceea, Domnul mi-a poruncit mie sæ le scriu; iar eu
le-am scris. Iar El mi-a poruncit
sæ le a pecetluiesc; El, de asemenea, mi-a poruncit sæ pecetluiesc tælmæcirea lor; de aceea,
eu am pecetluit b pietrele de
tælmæcire, în acord cu porunca
Domnului.
6 Cæci Domnul mi-a spus: Ele
sæ nu ajungæ pânæ la neamuri,
pânæ în ziua când ele se vor pocæi de nedreptatea lor øi vor
deveni curate în faﬂa Domnului.
7 Øi în ziua aceea oamenii vor
avea credinﬂæ în Mine, a zis
Domnul, la fel ca øi fratele lui
Iared, pentru ca ei sæ devinæ
a
sfinﬂiﬂi pentru Mine, øi atunci
3 a Morm. 8:14.
5 a Eter 5:1.
b D&L 17:1;
JS—I 1:52.
gs Urim øi Tumim.
7 a gs Sfinﬂire.
b Mosia 3:8.

Eu le voi dezvælui lucrurile pe
care fratele lui Iared le-a væzut,
chiar pânæ la dezvæluirea cætre
ei a tuturor revelaﬂiilor Mele, a
zis Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, b Tatæl cerului øi al pæmântului øi al tuturor lucrurilor
care sunt în ele.
8 Iar acela care se va a ridica
împotriva cuvântului Domnului sæ fie blestemat; iar acela care
va b tægædui aceste lucruri sæ fie
blestemat; cæci Eu c nu le voi
aræta lor lucruri mari, a zis Isus
Hristos; cæci Eu sunt Acela care
vorbeøte.
9 Øi la porunca Mea cerurile
se deschid øi sea închid; øi la
cuvântul Meu b pæmântul se va
cutremura; øi la porunca Mea
locuitorii de acolo vor muri, ca
øi cum ar fi prin foc.
10 Iar acela care nu crede în
cuvintele Mele, acela nu crede
în ucenicii Mei; øi dacæ se va
întâmpla ca Eu sæ nu vorbesc,
judecaﬂi; cæci voi veﬂi øti cæ
Eu sunt Acela care va vorbi în
a
ultima zi.
11 Dar acela care a crede aceste
lucruri despre care Eu am vorbit, pe el îl voi vizita Eu prin
manifestærile Spiritului Meu, iar
el va øti øi va aduce mærturie.
Cæci datoritæ Spiritului Meu,
el va b cunoaøte cæ aceste lucruri
sunt c adeværate; cæci acesta îi
va convinge pe oameni sæ facæ
bine.

8 a 3 Ne. 29:5–6;
b Hel. 12:8–18;
Morm. 8:17.
Morm. 5:23.
b 2 Ne. 27:14; 28:29–30. 10a 2 Ne. 33:10–15.
c Alma 12:10–11;
11a D&L 5:16.
3 Ne. 26:9–10.
b gs Mærturie.
9 a 1 Regi 8:35;
c Eter 5:3–4;
D&L 77:8.
Moro. 10:4–5.
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12 Øi orice lucru care îi convinge pe oameni sæ facæ bine
este de la Mine; cæci a binele nu
vine de la nimeni decât de la
Mine. Eu sunt Acelaøi care îi va
conduce pe oameni cætre tot
ceea ce este bine; acela care
b
nu va crede în cuvintele Mele
nu va crede în Mine — cum cæ
Eu sunt; iar acela care nu Mæ
va crede pe Mine nu-L va crede
pe Tatæl care M-a trimis pe
Mine. Cæci iatæ, Eu sunt Tatæl,
Eu sunt c lumina øi d viaﬂa øi
adeværul lumii.
13 a Veniﬂi la Mine, o, voi neamurilor, iar Eu væ voi aræta vouæ
lucrurile cele mai mari, cunoaøterea cærora este ascunsæ din
cauza necredinﬂei.
14 Veniﬂi la Mine, o, voi casæ
a lui Israel øi vouæ vi se vor a dezvælui cât de mari lucruri Tatæl a
pregætit pentru voi de la facerea
lumii; øi acestea nu au ajuns la
voi din cauza necredinﬂei.
15 Iatæ, atunci când voi væ veﬂi
sfâøia vælul acela de necredinﬂæ
care væ face pe voi sæ ræmâneﬂi
într-o stare îngrozitoare de ticæloøie øi de împietrire a inimii øi
de orbire a minﬂii, atunci lucrurile cele mari øi minunate care
au fost a ascunse de voi de la
crearea lumii — da, atunci când
voi Îl veﬂi chema pe Tatæl în
numele Meu, cu inima frântæ øi
12a Alma 5:40;
Moro. 7:16–17.
b 3 Ne. 28:34.
c gs Luminæ, lumina
lui Hristos.
d Ioan 8:12;
Alma 38:9.
13a 3 Ne. 12:2–3.
14a D&L 121:26–29.

cu spiritul smerit, atunci veﬂi
cunoaøte voi cæ Tatæl øi-a adus
aminte de legæmântul pe care
El l-a fæcut cu stræmoøii voøtri,
o, casæ a lui Israel.
16 Iar apoi, a revelaﬂiile Mele, pe
care Eu le-am fæcut sæ fie scrise
de cætre slujitorul Meu, Ioan,
vor fi dezvæluite în faﬂa ochilor
tuturor oamenilor. Aduceﬂi-væ
aminte, atunci când voi vedeﬂi
aceste lucruri, voi veﬂi øti cæ
timpul este aproape când ele
vor fi dezvæluite în întregime.
17 De aceea, atunci a când voi
veﬂi primi aceastæ cronicæ,
voi veﬂi øti cæ lucrarea Tatælui
a început pe toatæ faﬂa pæmântului.
18 De aceea a pocæiﬂi-væ, voi
toﬂi din toate marginile pæmântului, øi veniﬂi la Mine øi credeﬂi în Evanghelie øi fiﬂi b botezaﬂi în numele Meu; cæci acela
care crede øi este botezat va fi
salvat; iar acela care nu crede
va fi blestemat; øi c semne îi
vor urma pe cei care cred în
numele Meu.
19 Øi binecuvântat este acela
care este gæsit a credincios în
numele Meu în ultima zi, cæci
el va fi înælﬂat ca sæ locuiascæ în
impæræﬂia pregætitæ pentru el
b
de la crearea lumii. Øi iatæ, Eu
sunt Acela care am vorbit
aceasta. Amin.

15a 2 Ne. 27:10.
16a Apoc. 1:1;
1 Ne. 14:18–27.
17a 3 Ne. 21:1–9, 28.
18a 3 Ne. 27:20;
Moro. 7:34.
b Ioan 3:3–5.
gs Botez, (a)
boteza—Esenﬂial.

c gs Darurile
spiritului.
19a Mosia 2:41;
D&L 6:13.
gs Isus Hristos—A
lua numele lui Isus
Hristos asupra
noastræ.
b 2 Ne. 9:18.

Eter 5:1–6:4
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CAPITOLUL 5
Trei martori øi lucrarea însæøi vor
fi o mærturie a adeværului Cærﬂii
lui Mormon.
Øi acum eu, Moroni, am scris cuvintele care mi-au fost poruncite
mie, în acord cu memoria mea;
øi v-am spus vouæ lucrurile pe
care eu le-am a pecetluit; de
aceea, nu le atingeﬂi ca sæ le tælmæciﬂi; cæci lucrul acela væ este
interzis vouæ pânæ când încetul
cu încetul va fi înﬂelepciune în
Dumnezeu.
2 Øi iatæ, voi veﬂi fi privilegiaﬂi
sæ arætaﬂi plæcile a acelora care
vor da ajutor ca sæ se dezvæluie
aceastæ lucrare;
3 Øi a acestea vor fi dezvæluite
la trei oameni prin puterea lui
Dumnezeu; de aceea, ei vor b øti
cu siguranﬂæ cæ aceste lucruri
sunt c adeværate.
4 Øi în gurile a trei a martori
vor fi aceste lucruri întemeiate; iar mærturia celor trei, precum øi aceastæ lucrare, prin
care puterea lui Dumnezeu øi
cuvântul Lui vor fi demonstrate, despre care Tatæl øi Fiul øi
Duhul Sfânt depun mærturie —
øi toate acestea vor fi o mærturie împotriva lumii în ultima
zi.
5 Øi dacæ va fi ca ei sæ se
pocæiascæ øi sæ a vinæ la Tatæl
în numele lui Isus, atunci ei
5 1a 2 Ne. 27:7–8, 21;
Eter 4:4–7.
2 a 2 Ne. 27:12–14;
D&L 5:9–15.
3 a 2 Ne. 11:3; 27:12.
b D&L 5:25.

vor fi primiﬂi în împæræﬂia lui
Dumnezeu.
6 Øi acum, judecaﬂi dacæ Eu am
vreo autoritate în aceste lucruri;
cæci voi veﬂi øti cæ Eu am autoritate atunci când voi Mæ veﬂi
vedea pe Mine øi noi vom sta
înaintea lui Dumnezeu în ultima zi. Amin.
CAPITOLUL 6
Coræbiile iarediﬂilor sunt mânate
de vânt înspre ﬂara fægæduitæ —
Poporul Îl laudæ pe Domnul pentru
bunætatea Lui — Oriha este numit
rege peste ei — Iared øi fratele lui
mor.
Øi acum eu, Moroni, încep sæ
redau cronica lui Iared øi a
fratelui lui.
2 Cæci s-a întâmplat cæ dupæ
ce Domnul a pregætit a pietrele
pe care fratele lui Iared le-a dus
sus pe munte, fratele lui Iared a
venit jos de pe munte øi a pus
pietrele în vasele care fuseseræ
pregætite, una în fiecare dintre
ele; øi iatæ, ele au luminat coræbiile.
3 Øi astfel, Domnul a fæcut ca
pietrele sæ lumineze în întuneric
ca sæ le dea luminæ bærbaﬂilor,
femeilor øi copiilor, pentru ca
ei sæ nu treacæ apele cele mari
în întuneric.
4 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când ei au pregætit tot felul de

c Eter 4:11.
4 a Vezi D&L 17 în titlu
øi în versetele 1–3;
vezi, de asemenea,
Mærturia a trei
martori din paginile

de început ale Cærﬂii
lui Mormon.
5 a Morm. 9:27;
Moro. 10:30–32.
6 2a Eter 3:3–6.
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bucate ca sæ poatæ sæ supravieﬂuiascæ pe apæ, precum øi mâncare pentru turmele øi cirezile
lor øi orice fel de animale øi
pæsæri pe care ei trebuia sæ le ia
cu ei—øi s-a întâmplat cæ atunci
când au fæcut toate aceste lucruri, ei s-au urcat în coræbiile
sau bærcile lor øi au pornit-o pe
mare, dedicându-se pe ei înøiøi
Domnului Dumnezeului lor.
5 Øi s-a întâmplat cæ Domnul
Dumnezeu a fæcut ca un vânt
a
furios sæ sufle pe faﬂa apelor
înspre ﬂara fægæduitæ; øi astfel,
ei au fost împinøi pe valurile
mærii înaintea vântului.
6 Øi s-a întâmplat cæ au fost de
multe ori îngropaﬂi în adâncimile mærii, din cauza valurilor
ca munﬂii care s-au spart peste
ei, precum øi din cauza marilor
øi îngrozitoarelor furtuni care
erau stârnite de vântul cel înspæimântætor.
7 Øi s-a întâmplat cæ, atunci
când ei au fost îngropaﬂi în
adâncuri, nu era apæ deloc ca sæ
le facæ vreun ræu, vasele lor fiind
a
etanøe ca o farfurie; øi ele, de
asemenea, erau etanøe la fel ca
b
arca lui Noe; de aceea, atunci
când ei au fost înconjuraﬂi de
multe ape, ei L-au implorat pe
Domnul øi El i-a adus pe ei iaræøi
la suprafaﬂa apelor.
8 Øi s-a întâmplat cæ vântul
niciodatæ n-a încetat sæ batæ înspre ﬂara fægæduitæ în timp ce ei
erau pe ape; øi astfel au fost
ei mânaﬂi înaintea vântului.
9 Øi ei au a cântat laude pentru
5 a Eter 2:24–25.
7 a Eter 2:17.
b Gen. 6:14;

Domnul; da, fratele lui Iared a
cântat laude cætre Domnul øi el
I-a b mulﬂumit øi L-a preamærit
pe Domnul cât era ziua de lungæ; iar când noaptea cædea, ei
nu se opreau sæ-L preamæreascæ
pe Domnul.
10 Øi astfel au fost ei mânaﬂi
înainte; øi nici o lighioanæ a
mærii nu a putut sæ-i rupæ pe ei
øi nici o balenæ nu le-a adus nici
o stricæciune; øi ei au avut luminæ tot timpul, fie cæ era pe
apæ sau sub apæ.
11 Øi astfel au fost ei mânaﬂi
înainte pe ape timp de trei sute
patruzeci øi patru de zile.
12 Øi ei au debarcat la ﬂærmul
ﬂærii fægæduite. Iar atunci când
ei au pus piciorul pe malul ﬂærii
fægæduite, ei au fæcut plecæciuni
la pæmânt øi s-au umilit înaintea
Domnului øi au værsat lacrimi
de bucurie înaintea Domnului,
datoritæ nenumæratelor milostiviri blânde ale Lui asupra lor.
13 Øi s-a întâmplat cæ ei s-au
dus pe faﬂa ﬂærii øi au început sæ
cultive pæmântul.
14 Iar Iared avea patru fii; øi ei
erau numiﬂi Iacom øi Ghilga,
Maha øi Oriha.
15 Iar fratele lui Iared, de asemenea, a zæmislit fii øi fiice.
16 Iar a prietenii lui Iared øi ai
fratelui lui erau în numær de
vreo douæzeci øi douæ de suflete;
øi ei, de asemenea, au zæmislit
fii øi fiice înainte de a fi ajuns în
ﬂara fægæduitæ; øi de aceea, ei au
început sæ fie mulﬂi la numær.
17 Øi ei au fost învæﬂaﬂi sæ

Moise 7:43.
9 a gs (a) Cânta.
b 1 Cron. 16:7–9;

Alma 37:37;
D&L 46:32.
16a Eter 1:41.

Eter 6:18–30
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umble cu a umilinﬂæ înaintea
Domnului; øi ei, de asemenea,
au fost b învæﬂaﬂi de sus.
18 Øi s-a întâmplat cæ ei au
început sæ se împræøtie pe faﬂa
ﬂærii øi sæ se înmulﬂeascæ øi sæ
cultive pæmântul; øi ei au devenit puternici în ﬂaræ.
19 Iar fratele lui Iared a început sæ îmbætrâneascæ øi a væzut
cæ în curând trebuia sæ se ducæ
în mormânt; de aceea, el a spus
cætre Iared: Sæ adunæm poporul
nostru ca sæ putem sæ-i numæræm, pentru ca sæ aflæm de la ei
ce anume ar dori ei de la noi
înainte ca noi sæ ne ducem în
mormânt.
20 Øi în acord cu aceasta,
poporul a fost adunat laolaltæ.
Acum, numærul fiilor øi fiicelor
fratelui lui Iared era douæzeci
øi douæ de suflete øi numærul
fiilor øi fiicelor lui Iared era
doisprezece, el având patru fii.
21 Øi s-a întâmplat cæ ei øi-au
numærat oamenii; øi dupæ ce
i-au numærat, au vrut de la ei
lucrurile pe care le doreau sæ le
facæ înainte de a se duce în
mormânt.
22 Øi s-a întâmplat cæ poporul
a dorit de la ei ca sæ-l a ungæ pe
unul dintre fiii lor ca sæ fie rege
peste ei.
23 Øi acum iatæ, aceasta i-a întristat pe ei. Iar fratele lui Iared
a spus cætre ei: Cu siguranﬂæ
lucrul acesta ar a duce la robie.
24 Dar Iared a spus cætre fratele
sæu: Lasæ-i pe ei ca sæ aibæ un
rege. Øi de aceea, el le-a spus:
17a gs (a) Merge,
(a) merge cu
Dumnezeu.

Alegeﬂi voi ca rege pe unul
dintre fiii noøtri, chiar pe oricare
voi vreﬂi.
25 Øi s-a întâmplat cæ ei l-au
ales chiar pe primul næscut al
fratelui lui Iared; iar numele lui
era Pagag. Øi s-a întâmplat cæ
el a refuzat øi nu a vrut sæ fie
regele lor. Iar poporul a cerut
ca tatæl lui sæ-l constrângæ pe el,
dar tatæl lui nu a vrut; øi el le-a
poruncit lor sæ nu constrângæ
pe nimeni ca sæ fie regele lor.
26 Øi s-a întâmplat cæ ei au ales
pe toﬂi fraﬂii lui Pagag, dar ei nu
au vrut.
27 Øi s-a întâmplat cæ nici fiii
lui Iared nu au vrut, chiar toﬂi
în afaræ de unul; iar Oriha a
fost uns sæ fie rege peste popor.
28 Øi el a început sæ domneascæ, iar poporul a început sæ prospere; øi ei au devenit nespus de
bogaﬂi.
29 Øi s-a întâmplat cæ Iared a
murit øi, de asemenea, fratele lui.
30 Øi s-a întâmplat cæ Oriha a
cælcat cu umilinﬂæ înaintea
Domnului øi øi-a adus aminte
ce lucruri mari fæcuse Domnul
pentru tatæl sæu; øi el, de asemenea, a învæﬂat pe poporul sæu
ce lucruri mari fæcuse Domnul
pentru stræmoøii lor.
CAPITOLUL 7
Oriha domneøte în dreptate — În
uzurpare øi lupte, regatele rivale
ale lui Øul øi Cohor sunt stabilite
— Profeﬂii condamnæ ticæloøia øi

b gs Revelaﬂie.
22a gs (a) Unge.
23a 1 Sam. 8:10–18;

Mosia 29:16–23.
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idolatria poporului, iar atunci
acesta se pocæieøte.
Øi s-a întâmplat cæ Oriha a judecat cu dreptate în ﬂaræ în toate
zilele sale, care zile au fost nespus de numeroase.
2 Øi el a zæmislit fii øi fiice;
da, el a zæmislit treizeci øi unu,
printre care erau douæzeci øi
trei de fii.
3 Øi s-a întâmplat cæ el, de
asemenea, l-a zæmislit pe Chib
în zilele bætrâneﬂii lui. Øi s-a
întâmplat cæ Chib a domnit în
locul lui; iar Chib l-a zæmislit
pe Corihor.
4 Iar atunci când Corihor a
avut treizeci øi doi de ani, el s-a
ræzvrætit împotriva tatælui sæu
øi a plecat øi a locuit în ﬂara lui
Nehor; iar el a zæmislit fii øi fiice
øi aceøtia au fost foarte frumoøi;
de aceea, Corihor a atras pe
mulﬂi oameni dupæ el.
5 Øi atunci când el a adunat
laolaltæ o oøtire, el a nævælit peste ﬂara lui Moron în care domnea regele øi l-a luat prizonier pe
acesta, ceea ce a adeverit a spusele fratelui lui Iared cum cæ ei
vor fi aduøi în robie.
6 Acum, ﬂara lui Moron unde
regele domnea, era lângæ ﬂara
care era numitæ Pustiu de cætre
nefiﬂi.
7 Øi s-a întâmplat cæ Chib a
træit în robie, iar poporul lui
sub Corihor, fiul lui, pânæ când
acesta a fost foarte bætrân; cu
toate acestea, Chib l-a zæmislit
pe Øul în zilele bætrâneﬂii lui în
timp ce el era încæ în robie.
7 5a Eter 6:23.

Eter 7:1–15
8 Øi s-a întâmplat cæ Øul a fost
mânios pe fratele sæu; iar Øul
s-a fæcut puternic øi a devenit
tare, comparat cu puterea unui
bærbat; øi el, de asemenea, era
puternic în judecatæ.
9 De aceea, el s-a dus la dealul Efraim øi a topit din munte
øi a fæcut sæbii din oﬂel pentru
aceia pe care el îi luase cu el;
øi dupæ ce i-a înarmat pe ei cu
sæbii, s-a întors la oraøul lui
Nehor øi a avut o bætælie cu
fratele sæu Corihor, dupæ care
el a cæpætat regatul øi l-a restituit tatælui sæu, Chib.
10 Øi acum, din cauza lucrului
pe care Øul îl fæcuse, tatæl lui
i-a dat lui regatul; de aceea el a
început sæ domneascæ în locul
tatælui lui.
11 Øi s-a întâmplat cæ el a judecat în dreptate; øi el øi-a întins
regatul pe toatæ faﬂa ﬂærii, cæci poporul devenise foarte numeros.
12 Øi s-a întâmplat cæ Øul, de
asemenea, a zæmislit mulﬂi fii
øi fiice.
13 Iar Corihor s-a pocæit de
multe rele pe care el le fæcuse;
de aceea, Øul i-a dat lui putere
în regatul sæu.
14 Øi s-a întâmplat cæ Corihor
a avut mulﬂi fii øi fiice. Iar printre fiii lui Corihor era unul al
cærui nume era Noe.
15 Øi s-a întâmplat cæ Noe
s-a ræzvrætit împotriva lui Øul,
regele, precum øi împotriva
tatælui sæu Corihor øi l-a ademenit pe Cohor, fratele sæu, øi,
de asemenea, pe toﬂi fraﬂii sæi øi
pe mulﬂi oameni.

Eter 7:16–27
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16 Øi el s-a bætut cu Øul, regele,
prin care el a cæpætat ﬂara primei
lor moøteniri; øi el a devenit rege
peste acea parte a ﬂærii.
17 Øi s-a întâmplat cæ el iaræøi
s-a bætut cu Øul, regele; øi el l-a
luat pe Øul, regele, øi l-a dus rob
la Moron.
18 Øi s-a întâmplat cæ în timp
ce el era cât pe ce sæ-l omoare
pe el, fiii lui Øul s-au strecurat
în casa lui Noe în timpul nopﬂii
øi l-au ucis pe el øi au spart uøa
închisorii øi l-au luat pe tatæl
lor øi l-au pus pe tronul lui în
propriul lui regat.
19 De aceea, fiul lui Noe a
ridicat regatul lui în locul lui;
cu toate acestea, ei nu au mai
câøtigat putere asupra lui Øul,
regele, iar poporul care era sub
domnia lui Øul, regele, a prosperat nespus de mult øi a devenit
puternic.
20 Iar ﬂara era împærﬂitæ; øi
erau douæ regate, regatul lui
Øul øi regatul lui Cohor, fiul lui
Noe.
21 Iar Cohor, fiul lui Noe, a
fæcut ca poporul lui sæ se batæ
cu Øul, în care bætælie Øul l-a
învins øi l-a ucis pe Cohor.
22 Øi acum Cohor a avut un fiu
care a fost numit Nimrod; iar
Nimrod i-a cedat lui Øul regatul
lui Cohor øi astfel a dobândit
trecere în ochii lui Øul; de aceea, Øul i-a dat lui favoruri mari
øi el a fæcut tot ce a poftit în
regatul lui Øul.
23 Øi, de asemenea, în regatul
lui Øul au venit profeﬂi printre popor, care erau trimiøi de
23a gs Idolatrie.

cætre Domnul, profeﬂind cæ ticæloøia øi a idolatria poporului
aducea un blestem asupra ﬂærii
øi cæ ei vor fi distruøi dacæ nu se
pocæiau.
24 Øi s-a întâmplat cæ oamenii
i-au insultat pe profeﬂi øi øi-au
bætut joc de ei. Øi s-a întâmplat
cæ regele Øul i-a judecat pe
toﬂi aceia care îi insultaseræ pe
profeﬂi.
25 Øi el a dat o lege peste toatæ
ﬂara care a dat putere profeﬂilor
sæ se ducæ oriunde ar fi vrut ei;
øi prin aceasta, poporul a fost
adus la pocæinﬂæ.
26 Øi pentru cæ oamenii s-au
pocæit de nedreptæﬂile øi de idolatriile lor, Domnul i-a cruﬂat
pe ei øi ei au început iaræøi sæ
prospere în ﬂaræ. Øi s-a întâmplat
cæ Øul a zæmislit fii øi fiice în
zilele bætrâneﬂii lui.
27 Øi nu au mai fost ræzboaie
î n z i l e l e l u i Ø u l ; ø i e l ø i-a
adus aminte de lucrurile mari
pe care Domnul le fæcuse pentru stræmoøii sæi, aducându-i
pe ei a peste adâncul cel mare,
în ﬂara fægæduitæ; de aceea, el a
judecat cu dreptate în toate
zilele sale.
CAPITOLUL 8
Lupte øi neînﬂelegeri sunt peste
tot în regat — Achiø formeazæ o
combinaﬂie secretæ legatæ prin
juræmânt ca sæ-l ucidæ pe rege —
Combinaﬂiile secrete sunt ale diavolului øi au ca rezultat distrugerea
popoarelor — Neamurile moderne

27a Eter 6:4, 12.
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sunt avertizate împotriva combinaﬂiei secrete care va cæuta sæ distrugæ
libertatea tuturor pæmânturilor,
popoarelor øi ﬂærilor.
Øi s-a întâmplat cæ el l-a zæmislit
pe Omer, iar Omer a domnit în
locul lui. Øi Omer l-a zæmislit
pe Iared; iar Iared a zæmislit fii
øi fiice.
2 Iar Iared s-a revoltat împotriva tatælui sæu øi a venit øi a locuit
în ﬂara lui Het. Øi s-a întâmplat
cæ el a linguøit pe mulﬂi, din
cauza cuvintelor lui înøelætoare,
pânæ când a câøtigat jumætate
din regat.
3 Øi atunci când el a câøtigat o
jumætate din regat, el a venit cu
bætælie împotriva tatælui sæu øi
l-a luat pe tatæl sæu în robie øi
l-a pus sæ slujeascæ în robie;
4 Øi acum, în zilele domniei lui
Omer, el a fost în robie timp de
jumætate din zilele sale. Øi s-a
întâmplat cæ el a zæmislit fii øi
fiice, printre care erau Esrom øi
Coriantumr;
5 Øi ei au fost nespus de
mânioøi din cauza faptelor lui
Iared, fratele lor, într-atât, încât
ei au ridicat o oøtire øi s-au
bætut cu Iared. Øi s-a întâmplat
cæ ei s-au bætut cu el pe timp de
noapte.
6 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când ei au ucis oøtirea lui Iared,
ei erau cât pe ce sæ-l ucidæ øi pe
el; iar el s-a rugat de ei ca sæ nu-l
ucidæ øi cæ el va renunﬂa la regat
în favoarea tatælui sæu. Øi s-a
întâmplat cæ ei i-au cruﬂat viaﬂa.
7 Øi acum, Iared a devenit nes8 9a 3 Ne. 6:28;
Hel. 6:26–30;

pus de supærat din cauza pierderii regatului, cæci el îøi pusese
inima pe regat øi pe slava lumii.
8 Acum, fiica lui Iared fiind
foarte priceputæ øi væzând supærarea tatælui sæu, s-a gândit sæ
facæ un plan prin care sæ salveze
regatul pentru tatæl ei.
9 Acum, fiica lui Iared era
nespus de frumoasæ. Øi s-a întâmplat cæ ea a vorbit cu tatæl
ei øi l-a spus: De ce este tatæl
meu atât de supærat? Nu a citit
el cronica pe care stræmoøii
noøtri au adus-o peste marile
adâncuri? Iatæ, nu este aceasta
o relatare despre cei de demult,
cum cæ ei prin planurile lor
a
secrete au cæpætat regate øi
mare slavæ?
10 Øi acum, de aceea, tatæl meu
sæ trimitæ dupæ Achiø, fiul lui
Chimnor, øi iatæ, eu sunt frumoasæ øi am sæ a dansez în faﬂa
lui øi o sæ-i fac plæcere, încât el
va dori sæ fiu nevasta lui; de
aceea, dacæ el va dori ca tu sæ
mæ dai lui de nevastæ, atunci tu
sæ zici: ﬁi-o dau dacæ tu îmi vei
aduce capul tatælui meu, regele.
11 Øi acum, Omer era un prieten de-al lui Achiø; de aceea,
atunci când Iared a trimis dupæ
Achiø, fiica lui Iared a dansat
în faﬂa lui øi i-a fæcut plæcere
într-atât, încât el a dorit-o pe ea
de nevastæ. Øi s-a întâmplat cæ el
a spus cætre Iared: Dæ-mi-o mie
de nevastæ.
12 Iar Iared i-a spus: Eu ﬂi-o
dau ﬂie pe ea, dacæ tu îmi vei
aduce capul tatælui meu, regele.
13 Øi s-a întâmplat cæ Achiø a

Moise 5:51–52.
10a Marcu 6:22–28.

Eter 8:14–23
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adunat în casa lui Iared toate
neamurile lui øi a vorbit cætre
ei: Vreﬂi voi sæ-mi juraﬂi cæ îmi
veﬂi fi credincioøi în legæturæ
cu lucrul pe care eu îl doresc
de la voi?
14 Øi s-a întâmplat cæ ei toﬂi
au a jurat pe Dumnezeul din
cer øi pe ceruri øi pe pæmânt øi
pe capul lor cæ cel care se va
abate de la ajutorul pe care
Achiø l-a cerut de la ei îøi va
pierde capul; iar cel care va
divulga orice secret pe care
Achiø l-a încredinﬂat, acela îøi
va pierde viaﬂa.
15 Øi s-a întâmplat cæ astfel ei
s-au înﬂeles cu Achiø. Iar Achiø
le-a arætat lor a juræmintele care
le fuseseræ transmise de la cei
din vechime care, de asemenea,
au cæutat putere, juræminte care
fuseseræ transmise încæ din
timpul lui b Cain, care de la începuturi era un ucigaø.
16 Øi ei au fost ajutaﬂi de puterea diavolului ca sæ arate aceste
juræminte poporului, ca sæ-i
pæstreze pe aceøtia în întuneric,
ca sæ-i ajute pe cei care cæutau
putere sæ capete putere øi sæ
ucidæ øi sæ jefuiascæ øi sæ mintæ
øi sæ fæptuiascæ tot felul de
ticæloøii øi preacurvie.
17 Iar fiica lui Iared a fost aceea
care a pus în inima lui ideea sæ
caute aceste lucruri din vechime; øi Iared a pus aceasta în
inima lui Achiø; de aceea Achiø
a prezentat aceastæ idee neamurilor øi prietenilor sæi, conducându-i pe ei cu fægæduieli
14a gs Blasfemie.
15a gs Juræmânt.
b Gen. 4:7–8;

neadeværate ca sæ facæ orice
lucru a dorit.
18 Øi s-a întâmplat cæ ei au
format o a combinaﬂie secretæ, la
fel ca øi cei din vechime; care
combinaﬂie este odioasæ øi ticæloasæ mai presus decât toate, în
ochii lui Dumnezeu;
19 Cæci Domnul nu lucreazæ
prin combinaﬂii secrete øi El nici
nu doreøte ca omul sæ verse sânge, ci în toate cele a interzis El
aceasta, de la începutul omului.
20 Iar acum eu, Moroni, nu
scriu despre felul de combinaﬂii
øi de juræminte, cæci mie mi-a
fost fæcut cunoscut cum cæ
acestea sunt cunoscute printre
toﬂi oamenii øi, de asemenea, øi
printre lamaniﬂi.
21 Øi ei au pricinuit a distrugerea acestui popor, despre care
eu acum vorbesc, precum øi
distrugerea poporului lui Nefi.
22 Øi orice neam care va pæstra
aceste combinaﬂii secrete pentru
ca sæ capete putere øi câøtig pânæ
când ele se vor ræspândi peste
neam, iatæ, acesta va fi distrus;
cæci Domnul nu va læsa ca
a
sângele sfinﬂilor Sæi, care va fi
værsat de cætre el, sæ-L implore
din pæmânt întotdeauna pe El
pentru b ræzbunare împotriva lor
øi totuøi El sæ nu-i ræzbune.
23 De aceea, o, voi, neamurilor, înﬂelepciunea lui Dumnezeu
este ca aceste lucruri sæ væ fie
arætate vouæ pentru ca astfel voi
sæ væ pocæiﬂi de pæcatele voastre
øi sæ nu læsaﬂi ca aceste combinaﬂii ucigætoare sæ vinæ asupra

Moise 5:28–30.
18a gs Combinaﬂii
secrete.

21a Hel. 6:28.
22a Morm. 8:27, 40–41.
b gs Ræzbunare.
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voastræ, care sunt construite ca
sæ aducæ a putere øi câøtig — iar
lucrarea, da, chiar lucrarea distrugerii sæ vinæ asupra voastræ,
da, øi anume sabia dreptæﬂii
Dumnezeului celui Veønic va
cædea asupra voastræ pentru ræsturnarea øi distrugerea voastræ,
dacæ voi veﬂi læsa ca aceste
lucruri sæ se întâmple.
24 De aceea, Domnul væ porunceøte ca atunci când voi veﬂi
vedea cæ aceste lucruri vin asupra voastræ, voi sæ væ treziﬂi
la înﬂelegerea situaﬂiei voastre
îngrozitoare din cauza acestei
combinaﬂii secrete care va fi
printre voi; sau, vai de aceasta,
din cauza sângelui acelora care
au fost uciøi; cæci ei imploræ din
ﬂærânæ pentru ræzbunare împotriva acesteia øi a acelora care
au înfiinﬂat-o.
25 Cæci se va întâmpla cæ
acela care o va înfiinﬂa va cæuta
sæ ræstoarne a libertatea tuturor
pæmânturilor, neamurilor øi
ﬂærilor; øi aceasta va aduce distrugerea tuturor oamenilor, cæci
aceasta este construitæ de cætre
diavol, care este tatæl tuturor
minciunilor; øi anume acelaøi
mincinos care i-a b înøelat pe primii noøtri pærinﬂi, da, øi anume
acelaøi mincinos care l-a fæcut
pe om sæ facæ crime de la începuturi; care a împietrit inimile
oamenilor într-atât, încât ei i-au
ucis pe profeﬂi øi i-au bætut
cu pietre øi i-au alungat de la
începuturi.
23a 1 Ne. 22:22–23;
Moise 6:15.
25a gs Liber, libertate.
b Gen. 3:1–13;

26 De aceea eu, Moroni, am
dat poruncæ ca sæ se scrie aceste
lucruri, pentru ca ræul sæ fie
înlæturat øi ca timpul sæ poatæ
veni când Satana sæ nu mai
aibæ a nici o putere asupra inimilor copiilor oamenilor, ci ca
ei sæ poatæ sæ fie b convinøi sæ
facæ bine tot timpul, pentru ca
ei sæ vinæ la fântâna tuturor
dreptæﬂilor øi sæ fie salvaﬂi.
CAPITOLUL 9
Regatul trece de la unul la altul
prin moøtenire, intrigæ øi omor —
Emer L-a væzut pe Fiul Dreptæﬂii
— Mulﬂi profeﬂi strigæ pocæinﬂæ —
Foamete øi øerpi veninoøi chinuie
poporul.
Øi acum eu, Moroni, continui
cronica mea. De aceea, iatæ, s-a
întâmplat cæ din cauza combinaﬂiilor a secrete ale lui Achiø øi
ale prietenilor lui, iatæ, ei au
ræsturnat regatul lui Omer.
2 Cu toate acestea, Domnul
s-a îndurat de Omer, precum øi
de fiii lui øi de fiicele lui care nu
au cæutat sæ-L distrugæ.
3 Øi Domnul l-a avertizat pe
Omer într-un vis cum cæ el trebuia sæ plece din ﬂaræ; de aceea,
Omer a plecat din ﬂaræ împreunæ
cu familia lui øi a cælætorit timp
de multe zile øi a trecut de partea cealaltæ øi a mers pe lângæ
dealul lui a Øim øi a venit pe la
locul b unde nefiﬂii fuseseræ distruøi øi de acolo cætre ræsærit øi

2 Ne. 9:9; Mosia 16:3;
Moise 4:5–19.
26a 1 Ne. 22:26.
b 2 Ne. 33:4;

Moro. 7:12–17.
9 1a Eter 8:13–17.
3 a Morm. 1:3; 4:23.
b Morm. 6:1–15.

Eter 9:4–17
a ajuns la un loc care era numit
Ablom, lângæ malul mærii, iar
acolo øi-a pus el cortul sæu, precum øi fiii sæi øi fiicele sale øi
întreaga lui familie, în afaræ de
Iared øi de familia lui.
4 Øi s-a întâmplat cæ Iared a
fost uns rege peste popor de
cætre mâna ticæloøiei; øi el i-a dat
lui Achiø pe fiica sa de nevastæ.
5 Øi s-a întâmplat cæ Achiø a
cæutat viaﬂa socrului sæu; øi el
s-a adresat acelora cærora el le
jurase dupæ legæmântul stræmoøilor øi ei au cæpætat capul
socrului lui în timp ce el stætea
pe tronul sæu, dând ascultare
poporului sæu.
6 Cæci atât de mare era ræspândirea acestei societæﬂi pæcætoase
øi secrete, încât ea corupsese inimile tuturor oamenilor; de aceea
Iared a fost ucis pe tronul sæu,
iar Achiø a domnit în locul lui.
7 Øi s-a întâmplat cæ Achiø
a început sæ fie gelos pe fiul
sæu, de aceea, el l-a închis pe
el în închisoare øi l-a ﬂinut acolo cu puﬂinæ mâncare sau færæ
mâncare deloc pânæ când a
murit.
8 Iar acum, fratele celui care a
murit (iar numele lui era Nimra)
a fost mânios pe tatæl sæu din
cauza a ceea ce tatæl lui îi fæcuse
fratelui lui.
9 Øi s-a întâmplat cæ Nimra
a adunat laolaltæ o ceatæ micæ
de oameni øi a fugit din ﬂaræ øi
a venit de partea cealaltæ øi a
locuit împreunæ cu Omer.
10 Øi s-a întâmplat cæ Achiø a
zæmislit alﬂi fii, iar ei au câøtigat
inima poporului, în ciuda faptului cæ poporul îi jurase sæ facæ
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tot felul de nedreptæﬂi în acord
cu ceea ce el dorea.
11 Acum, poporul lui Achiø
iaræøi dorea câøtig, tot aøa cum
Achiø dorea putere; de aceea,
fiii lui Achiø le-au oferit lor bani
prin care ei au atras dupæ ei cea
mai mare parte a poporului.
12 Øi a început sæ fie un ræzboi
între fiii lui Achiø øi Achiø, care
a durat mulﬂi ani, da, pentru
distrugerea aproape a întregului
popor al regatului, da, øi anume
a tuturor, în afaræ de treizeci de
suflete øi de aceia care fugiseræ
împreunæ cu cei din casa lui
Omer.
13 De aceea, Omer a fost iaræøi
aøezat în ﬂara moøtenirii lui.
14 Øi s-a întâmplat cæ Omer a
început sæ îmbætrâneascæ; cu
toate acestea, în zilele bætrâneﬂii
sale, el l-a zæmislit pe Emer; iar
el l-a uns pe Emer sæ fie rege øi
sæ domneascæ în locul lui.
15 Øi dupæ ce el l-a uns pe
Emer sæ fie rege, el a væzut pace
în ﬂaræ timp de doi ani, iar apoi
a murit dupæ ce væzuse nespus
de multe zile care fuseseræ pline
de supærare. Øi s-a întâmplat cæ
Emer a domnit în locul lui øi a
cælcat pe urmele tatælui sæu.
16 Øi Domnul a început iaræøi
sæ ridice blestemul de pe ﬂaræ
øi casa lui Emer a prosperat
nespus de mult sub domnia lui
Emer; øi timp de øaizeci øi doi de
ani ei au devenit foarte puternici, într-atât, încât ei au devenit
foarte bogaﬂi —
17 Având tot felul de roade øi
de grâne øi de mætæsuri øi de
ﬂesæturi fine øi de aur øi de argint
øi de lucruri preﬂioase;
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Eter 9:18–29

18 Øi, de asemenea, tot felul de
vite øi de boi øi vaci øi oi øi
porci øi capre øi, de asemenea,
multe alte feluri de animale care
erau folositoare pentru hrana
omului.
19 Øi ei, de asemenea, au avut
a
cai øi mægari; øi erau øi elefanﬂi øi curelomi øi cumomi,
toﬂi fiind folositori omului, în
special elefanﬂii øi curelomii øi
cumomii.
20 Øi astfel, Domnul a reværsat
binecuvântærile Sale asupra
acestei ﬂæri, care era a aleasæ mai
presus decât toate celelalte ﬂæri;
øi El a poruncit ca oricine care
va avea stæpânire asupra ﬂærii
sæ o stæpâneascæ în Domnul sau
altfel ei sæ fie b distruøi atunci
când ei s-ar coace în nedreptate;
cæci astfel spune Domnul: Eu
voi reværsa toatæ mânia Mea.
21 Iar Emer a judecat cu dreptate tot timpul zilelor sale; øi el a
zæmislit mulﬂi fii øi fiice; øi el l-a
zæmislit pe Coriantum øi l-a uns
pe Coriantum ca sæ domneascæ
în locul sæu.
22 Iar dupæ ce el l-a uns pe
Coriantum ca sæ domneascæ în
locul sæu, el a mai træit patru
ani øi a væzut pace în ﬂaræ; da, øi
el L-a væzut chiar øi pe a Fiul
Dreptæﬂii øi s-a bucurat øi s-a
mândrit în zilele sale; øi el a
murit în pace.
23 Øi s-a întâmplat cæ Coriantum a cælcat pe urmele tatælui
sæu øi a zidit multe oraøe mæreﬂe
øi toatæ viaﬂa sa el a fæcut pentru
poporul sæu ceea ce era bun. Øi
s-a întâmplat cæ el nu a avut nici
19a 1 Ne. 18:25.
20a Eter 2:15.

un copil chiar pânæ când el a fost
nespus de bætrân.
24 Øi s-a întâmplat cæ nevasta
lui a murit, fiind bætrânæ de o
sutæ øi doi ani. Øi s-a întâmplat
cæ Coriantum a luat de nevastæ
în zilele bætrâneﬂii lui pe o fatæ
tânæræ øi a zæmislit fii øi fiice; øi
el a træit pânæ când a ajuns de o
sutæ øi patruzeci øi doi de ani.
25 Øi s-a întâmplat cæ el l-a
zæmislit pe Com, iar Com a
domnit în locul lui; øi el a domnit timp de patruzeci øi nouæ de
ani; øi el l-a zæmislit pe Het; øi el
a mai zæmislit øi alﬂi fii øi fiice.
26 Øi poporul iaræøi s-a ræspândit pe toatæ faﬂa ﬂærii; øi iaræøi a
început sæ fie o mare ticæloøie
pe faﬂa ﬂærii, iar Het a început
iaræøi sæ îmbræﬂiøeze planurile
secrete din vechime ca sæ-l distrugæ pe tatæl sæu.
27 Øi s-a întâmplat cæ el l-a detronat pe tatæl sæu, cæci el l-a
ucis pe el cu propria sa sabie; øi
el a domnit în locul lui.
28 Øi în ﬂaræ iaræøi au venit
profeﬂi strigând pocæinﬂæ cætre
ei—pentru cæ ei trebuia, sæ pregæteascæ calea Domnului cæci
dacæ nu, atunci un blestem va
veni asupra feﬂei ﬂærii; da, øi
anume va fi o foamete mare în
care ei vor fi distruøi dacæ nu se
pocæiau.
29 Dar oamenii nu au crezut
cuvintele profeﬂilor, ci i-au alungat pe ei; iar pe unii dintre ei
i-au aruncat în gropi øi i-au læsat
sæ piaræ. Øi s-a întâmplat cæ ei au
fæcut toate aceste lucruri dupæ
poruncile regelui Het.

b Eter 2:8–11.
22a 3 Ne. 25:2.

Eter 9:30–10:4
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30 Øi s-a întâmplat cæ a început
sæ fie o mare lipsæ în ﬂaræ, iar
locuitorii au început sæ fie distruøi nespus de repede din cauza lipsurilor, cæci nu era deloc
ploaie pe toatæ faﬂa pæmântului.
31 Øi au venit øerpi veninoøi,
de asemenea, pe toatæ întinderea ﬂærii øi au otrævit pe mulﬂi
oameni. Øi s-a întâmplat cæ turmele lor au început sæ fugæ din
faﬂa øerpilor veninoøi înspre ﬂara
de la miazæzi, care era numitæ
de cætre nefiﬂi a Zarahemla.
32 Øi s-a întâmplat cæ multe
dintre ele au pierit pe drum; cu
toate acestea, unele dintre ele au
fugit în ﬂara de la miazæzi.
33 Øi s-a întâmplat cæ Domnul
a fæcut ca a øerpii sæ nu le mai
urmæreascæ, ci sæ blocheze calea
pentru ca oamenii sæ nu poatæ
sæ treacæ, pentru ca oricine care
încerca sæ treacæ sæ cadæ din
cauza øerpilor veninoøi.
34 Øi s-a întâmplat cæ oamenii
au urmat calea animalelor øi au
devorat trupurile lor care cæzuseræ pe drum pânæ când le-au
devorat pe toate. Acum, când
oamenii au væzut cæ trebuia sæ
piaræ, au început sæ se a pocæiascæ de nedreptæﬂile lor øi sæ-L
implore pe Domnul.
35 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când ei s-au a umilit destul de
mult înaintea Domnului, El a trimis ploaie pe faﬂa pæmântului;
iar poporul a început iaræøi sæ
se refacæ; øi iaræøi au fost roade
în ﬂinuturile de la miazænoapte
øi în toate ﬂinuturile dimprejur.
Øi Domnul le-a arætat oamenilor
31a Omni 1:13.
33a Num. 21:6–9.

puterea Sa, cruﬂându-i pe ei de
la foamete.
CAPITOLUL 10
Un rege îl urmeazæ pe celælalt —
Unii dintre regi sunt drepﬂi,
iar alﬂii sunt ticæloøi — Atunci
când dreptatea predominæ, poporul
este binecuvântat øi prosperæ în
Domnul.
Øi s-a întâmplat cæ Øez, care era
un urmaø al lui Het — cæci Het
pierise de foame, la fel ca øi toatæ
casa lui, în afaræ de Øez — de
aceea Øez a început sæ reconstruiascæ iaræøi un popor distrus.
2 Øi s-a întâmplat cæ Øez øi-a
adus aminte de distrugerea
stræmoøilor sæi; øi el a construit
un regat drept; cæci el øi-a adus
aminte de ceea ce Domnul fæcuse, aducându-l pe Iared øi pe
fratele lui a peste adâncuri; øi el
a cælcat pe cæile Domnului; øi
el a zæmislit fii øi fiice.
3 Øi fiul lui cel mai mare, al
cærui nume era Øez, s-a ræzvrætit
împotriva lui; cu toate acestea,
Øez a fost lovit de mâna unui
tâlhar din cauza bogæﬂiilor lui
foarte mari, ceea ce iaræøi i-a
adus pace tatælui lui.
4 Øi s-a întâmplat cæ tatæl lui a
zidit multe oraøe pe întinderea
ﬂærii, iar poporul a început iaræøi
sæ se împræøtie pe toatæ faﬂa
ﬂærii. Iar Øez a træit pânæ la o
vârstæ nespus de înaintatæ; øi el
l-a zæmislit pe Riplachiø. Øi el a
murit, iar Riplachiø a domnit în
locul lui.

34a Alma 34:34;
D&L 101:8.

35a D&L 5:24.
10 2a Eter 6:1–12.

609
5 Øi s-a întâmplat cæ Riplachiø
nu a fæcut ceea ce era drept în
ochii Domnului, cæci el a avut
multe neveste øi a concubine øi a
pus pe umerii oamenilor ceea
ce era greu de dus; da, el a luat
de la ei biruri grele; iar cu aceste
biruri el a zidit multe clædiri
spaﬂioase.
6 Øi øi-a ridicat un tron foarte
frumos; øi a zidit multe temniﬂe
øi cel care refuza sæ plæteascæ
birurile era aruncat în temniﬂæ;
øi pe acela care nu era în stare
sæ plæteascæ birurile l-a aruncat
el în temniﬂæ; øi a fæcut ca aceøtia
sæ munceascæ færæ întrerupere
pentru întreﬂinerea lor; øi pe
aceia care refuzau sæ munceascæ
el i-a trimis la moarte.
7 De aceea, el a înfæptuit toate
lucrærile lui frumoase, da, chiar
øi aurul lui fin el a fæcut sæ fie
purificat în temniﬂe; øi tot felul
de meøteøuguri fine a pus el
sæ fie fæcute în temniﬂe. Øi s-a
întâmplat cæ el a îndurerat poporul cu curviile øi cu lucrurile
lui abominabile.
8 Iar dupæ ce el a domnit timp
de patruzeci øi doi de ani, poporul s-a ridicat în ræzvrætire
împotriva lui; øi iaræøi a început
sæ fie ræzboi în ﬂaræ, într-atât,
încât Riplachiø a fost ucis, iar
urmaøii lui au fost alungaﬂi afaræ
din ﬂaræ.
9 Øi s-a întâmplat cæ dupæ
mulﬂi ani, Morianton (el fiind
un urmaø al lui Riplachiø) a
adunat laolaltæ o oøtire de exilaﬂi
øi s-a dus øi a avut o bætælie cu
poporul; øi el a câøtigat putere
5 a Iacov 3:5; Mosia 11:2.

Eter 10:5–15
peste multe oraøe; øi ræzboiul a
devenit foarte dureros øi a durat
mulﬂi ani; øi el a câøtigat putere
peste toatæ ﬂara øi s-a instaurat
rege peste toatæ ﬂara.
10 Øi dupæ ce el s-a instaurat
rege, el a uøurat suferinﬂa poporului, prin care el a câøtigat
favoruri în ochii poporului, iar ei
l-au uns pe el ca sæ fie regele lor.
11 Øi el a fæcut dreptate poporului, dar nu øi lui însuøi, din
cauza multelor sale curvii; de
aceea el a fost alungat din prezenﬂa Domnului.
12 Øi s-a întâmplat cæ Morianton a zidit multe oraøe, iar
poporul a devenit nespus de
bogat sub domnia lui, atât în
ceea ce priveøte clædirile, cât øi
aurul øi argintul øi cultivarea
de grâne, creøterea de turme øi
cirezi øi astfel de lucruri care
le-au fost date lor.
13 Iar Morianton a træit pânæ
la o vârstæ foarte înaintatæ øi
apoi el l-a zæmislit pe Chim; iar
Chim a domnit în locul tatælui
sæu; øi el a domnit timp de opt
ani, iar tatæl lui a murit. Øi s-a
întâmplat cæ Chim nu a domnit
în dreptate, din care cauzæ el nu a
fost favorizat de cætre Domnul.
14 Iar fratele lui s-a ridicat în
ræzvrætire împotriva lui, dupæ
care l-a luat pe el în robie; iar el a
ræmas în robie pânæ la sfârøitul
zilelor sale; øi el a zæmislit fii øi
fiice în robie, iar la bætrâneﬂe l-a
zæmislit pe Levi; øi apoi a murit.
15 Øi s-a întâmplat cæ Levi a
slujit în robie dupæ moartea
tatælui sæu timp de patruzeci øi

Eter 10:16–30
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doi de ani. Øi el a purtat ræzboi
împotriva regelui ﬂærii, în urma
cæruia a cæpætat regatul pentru
el însuøi.
16 Øi dupæ ce a cæpætat regatul
pentru el însuøi, el a fæcut ceea
ce era drept în ochii Domnului;
iar poporul a prosperat în ﬂaræ;
iar el a træit pânæ la o vârstæ
înaintatæ øi a zæmislit fii øi fiice;
øi el, de asemenea, l-a zæmislit
pe Corom, pe care l-a uns rege
în locul sæu.
17 Øi s-a întâmplat cæ øi Corom
a fæcut ceea ce era bun în ochii
Domnului în toate zilele sale; øi
el a zæmislit mulﬂi fii øi fiice; øi
dupæ ce a væzut multe zile, el s-a
dus, la fel ca restul pæmântului;
iar Chiø a domnit în locul lui.
18 Øi s-a întâmplat cæ øi Chiø,
de asemenea, a murit, iar Lib a
domnit în locul lui.
19 Øi s-a întâmplat cæ Lib, de
asemenea, a fæcut ceea ce era
bun în ochii Domnului. Øi în
zilele lui Lib øerpii cei a veninoøi
au fost distruøi. De aceea, ei
s-au dus în ﬂara de la miazæzi
ca sæ vâneze mâncare pentru
poporul ﬂærii, cæci ﬂara era acoperitæ de animale de-ale pædurii.
Øi Lib însuøi a devenit, de asemenea, un mare vânætor.
20 Øi ei au zidit un oraø mare
lângæ partea cea îngustæ a ﬂærii,
lângæ locul unde marea desparte
ﬂara.
21 Øi ei au pæstrat ﬂara de la
miazæzi ca un loc sælbatic ca sæ
aibæ vânat. Øi întreaga întindere
a ﬂærii de la miazænoapte a fost
acoperitæ de locuitori.
19a Eter 9:31.

23a 2 Ne. 5:15.

22 Øi ei au fost nespus de harnici; øi ei au vândut øi au cumpærat øi au fæcut negoﬂ unul cu
altul pentru ca sæ capete câøtig.
23 Øi ei au lucrat din tot felul
de minereuri øi au fæcut aur øi
argint øi a fier øi aramæ øi tot felul
de metale; øi ei le-au sæpat din
pæmânt; de aceea, ei au fæcut
movile mari de pæmânt ca sæ
capete minereuri de aur øi de
argint, de fier øi de cupru. Øi
ei au fæcut tot felul de lucræri
frumoase.
24 Øi ei au avut mætæsuri øi ﬂesæturi fine; øi ei au fæcut tot felul
de veøminte ca sæ-øi acopere
goliciunea.
25 Øi ei au fæcut tot felul de
unelte ca sæ cultive pæmântul,
atât ca sæ are, cât øi ca sæ semene
øi sæ culeagæ øi sæ pliveascæ, precum øi, de asemenea, sæ treiere.
26 Øi ei au fæcut tot felul de
unelte cu care au fæcut animalele
lor sæ munceascæ.
27 Øi ei au fæcut tot felul de
arme de ræzboi. Øi ei au lucrat
tot felul de lucruri de o lucræturæ
foarte neobiønuitæ.
28 Øi niciodatæ nu a putut
vreun popor sæ fie mai binecuvântat decât erau ei øi mai prosper prin mâna Domnului. Øi ei
au fost într-o ﬂaræ care era aleasæ
mai presus decât toate ﬂærile,
cæci aøa spusese Domnul.
29 Øi s-a întâmplat cæ Lib a
træit mulﬂi ani øi a zæmislit fii
øi fiice; øi el, de asemenea, l-a
zæmislit pe Hartom.
30 Øi s-a întâmplat cæ Hartom
a domnit în locul tatælui sæu. Øi
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dupæ ce Hartom a domnit
douæzeci øi patru de ani, iatæ,
regatul i-a fost luat. Øi el a slujit
mulﬂi ani în robie, da, øi anume
tot restul zilelor sale.
31 Øi el l-a zæmislit pe Het, iar
Het a træit în robie toate zilele
sale. Øi Het l-a zæmislit pe Aaron,
iar Aaron a træit în robie toate
zilele sale; iar el l-a zæmislit pe
Amnigada, iar Amnigada, de
asemenea, a træit în robie toate
zilele sale; øi el l-a zæmislit pe
Coriantum øi Coriantum a træit
în robie toate zilele sale; øi el l-a
zæmislit pe Com.
32 Øi s-a întâmplat cæ Com a
alungat jumætate din regat; iar
el a domnit peste jumætate din
regat timp de patruzeci øi doi
de ani; øi el s-a dus sæ se batæ
împotriva regelui Amghid; øi ei
s-au bætut timp de mulﬂi ani,
timp în care Com a cæpætat
putere asupra lui Amghid øi a
cæpætat putere asupra restului
regatului.
33 Iar în zilele lui Com au început sæ fie tâlhari prin ﬂaræ; øi
ei au adoptat planurile vechi øi
au fæcut a juræminte dupæ felul
celor din vechime øi au cæutat
iaræøi sæ distrugæ regatul.
34 Acum Com a luptat mult
împotriva lor; cu toate acestea,
el nu a dominat asupra lor.
CAPITOLUL 11
Ræzboi, neînﬂelegeri øi ticæloøie
dominæ viaﬂa iarediﬂilor — Profeﬂi
prezic distrugerea totalæ a iarediﬂi33a gs Juræmânt;
Combinaﬂii secrete.

lor dacæ ei nu se pocæiesc—Poporul
respinge cuvintele profeﬂilor.
Øi în zilele lui Com au venit, de
asemenea, mulﬂi profeﬂi øi ei
au profeﬂit despre distrugerea
acelui popor mare, dacæ ei nu
se pocæiesc øi nu se întorc la
Domnul øi nu se lasæ de crimele
øi ticæloøia lor.
2 Øi s-a întâmplat cæ profeﬂii
au fost respinøi de cætre popor;
øi ei au fugit la Com pentru
protecﬂie, cæci oamenii au cæutat
sæ-i distrugæ pe ei.
3 Øi ei au profeﬂit cætre Com
despre multe lucruri; iar el a
fost binecuvântat în tot restul
zilelor sale.
4 Øi el a træit pânæ la o vârstæ
înaintatæ øi l-a zæmislit pe Øiblom; iar Øiblom a domnit în
locul lui. Iar fratele lui Øiblom
s-a ræzvrætit împotriva lui øi a
început sæ fie un mare ræzboi în
toatæ ﬂara.
5 Øi s-a întâmplat cæ fratele lui
Øiblom a fæcut ca toﬂi profeﬂii
care au profeﬂit despre distrugerea poporului sæ fie duøi la
moarte;
6 Øi a fost o mare calamitate
în toatæ ﬂara, cæci ei au adus
mærturie cum cæ un mare blestem urma sæ vinæ asupra ﬂærii,
precum øi asupra poporului øi
cæ urma sæ fie o mare distrugere
printre ei, aøa cum nu mai
fusese niciodatæ pe faﬂa pæmântului, iar oasele lor urmau
sæ devinæ ca a movilele de pæmânt, dacæ ei nu se pocæiau de
ticæloøia lor.

11 6a Omni 1:22;
Eter 14:21.
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7 Øi ei nu au ascultat de glasul
Domnului din cauza combinaﬂiilor lor ticæloase; de aceea,
au început sæ fie ræzboaie øi
conflicte în toatæ ﬂara, precum
øi multæ foamete øi epidemii
într-atât, încât a fost o mare
distrugere, aøa cum nu mai
fusese nici una cunoscutæ pe
faﬂa pæmântului; øi toate acestea s-au întâmplat în zilele lui
Øiblom.
8 Øi oamenii au început sæ se
pocæiascæ de nedreptæﬂile lor;
øi în mæsura în care ei au fæcut
aceasta, Domnul s-a a îndurat.
9 Øi s-a întâmplat cæ Øiblom a
fost ucis, iar Set a fost adus în
robie øi a træit în robie toate
zilele sale.
10 Øi s-a întâmplat cæ Aha, fiul
lui, a cæpætat regatul; øi el a
domnit peste popor toate zilele
sale. Øi el a fæcut tot felul de
nedreptæﬂi în zilele sale, prin
care el a pricinuit multæ værsare
de sânge; iar zilele lui au fost
puﬂine.
11 Øi Etem, fiind un urmaø al
lui Aha, a cæpætat regatul; øi el,
de asemenea, a fæcut ticæloøii în
zilele sale.
12 Øi s-a întâmplat cæ în zilele
lui Etem, au venit mulﬂi profeﬂi
øi au profeﬂit iaræøi cætre popor;
da, ei au profeﬂit cum cæ Domnul îi va distruge pe ei cu totul
de pe faﬂa pæmântului, dacæ ei
nu se pocæiesc de nedreptæﬂile
lor.
13 Øi s-a întâmplat cæ oamenii
øi-au împietrit inimile øi nu au
vrut sæ a asculte de cuvintele lor;
8 a gs Milostiv,
milostenie, milæ.

øi profeﬂii au jelit øi s-au retras
din mijlocul poporului.
14 Øi s-a întâmplat cæ Etem a
judecat cu ræutate în tot timpul
zilelor sale; øi el l-a zæmislit
pe Moron. Øi s-a întâmplat cæ
Moron a domnit în locul lui; iar
Moron a fæcut ceea ce era ticælos
în faﬂa Domnului.
15 Øi s-a întâmplat cæ s-a ridicat
o a ræzvrætire din popor din cauza acelei combinaﬂii secrete care
a fost fæcutæ ca sæ capete putere
øi câøtig; øi un om puternic s-a
ridicat dintre ei în nedreptate
øi s-a bætut cu Moron, în care
bætælie el a ræsturnat jumætate
din regat; øi el a pæstrat jumætate
din regat mulﬂi ani.
16 Øi s-a întâmplat cæ Moron
l-a ræsturnat pe el øi a recæpætat
regatul.
17 Øi s-a întâmplat cæ un alt om
puternic s-a ridicat; øi el a fost
un urmaø al fratelui lui Iared.
18 Øi s-a întâmplat cæ el l-a
ræsturnat pe Moron øi a cæpætat
regatul; de aceea Moron a træit
în robie tot restul zilelor sale; øi
el l-a zæmislit pe Coriantor.
1 9 Ø i s-a î n t â m p l a t c æ ø i
Coriantor a træit în robie toate
zilele sale.
20 Øi în zilele lui Coriantor, de
asemenea, au venit mulﬂi profeﬂi
øi au profeﬂit despre lucruri mari
øi mæreﬂe øi au strigat pocæinﬂæ
cætre popor øi cæ dacæ ei nu
se vor pocæi, atunci Domnul
Dumnezeu va face a judecatæ
împotriva lor pentru distrugerea lor totalæ;
21 Øi cæ Domnul Dumnezeu

13a Mosia 16:2.
15a gs Ræzvrætire.

20a gs (a) Judeca,
judecatæ.
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va trimite sau va aduce un a alt
popor cu puterea Sa ca sæ stæpâneascæ ﬂara, în felul în care El
i-a adus pe stræmoøii lor.
22 Øi ei au respins toate cuvintele profeﬂilor din cauza societæﬂii lor secrete øi a lucrurilor
lor abominabile øi ticæloase.
23 Øi s-a întâmplat cæ Coriantor
l-a zæmislit pe a Eter, iar el a
murit dupæ ce a træit în robie
toate zilele sale.
CAPITOLUL 12
Profetul Eter îndeamnæ poporul
sæ creadæ în Dumnezeu — Moroni
povesteøte miracolele øi minunile
fæcute de credinﬂæ — Credinﬂa l-a
fæcut pe fratele lui Iared sæ-L vadæ
pe Hristos—Domnul le dæ oamenilor slæbiciune pentru ca ei sæ fie
umili — Fratele lui Iared a mutat
muntele Zerin prin credinﬂæ—Credinﬂa, speranﬂa øi caritatea sunt
esenﬂiale pentru salvare—Moroni
L-a væzut pe Isus faﬂæ în faﬂæ.
Øi s-a întâmplat cæ zilele lui Eter
au fost în zilele lui Coriantumr;
iar a Coriantumr a fost rege peste
toatæ ﬂara.
2 Iar a Eter a fost un profet
al Domnului; deci, Eter a venit
în zilele lui Coriantumr øi a
început sæ profeﬂeascæ poporului, cæci el nu putea fi b oprit
datoritæ Spiritului Domnului
care era în el.
21a Eter 13:20–21.
23a Eter 1:6; 15:33–34.
12 1a Eter 13:13–31.
2 a gs Eter.
b Ier. 20:9; Enos 1:26;
Alma 43:1.

3a
b
c
4a
b
c

3 Cæci el a a strigat de dimineaﬂæ
chiar pânæ la apusul soarelui,
îndemnând poporul sæ creadæ în
Dumnezeu pentru pocæinﬂæ, cæci
altfel ei vor fi b distruøi, zicându-le lor cæ prin c credinﬂæ toate
lucrurile sunt împlinite —
4 De aceea, acela care crede în
Dumnezeu cu siguranﬂæ va
putea sæ a nædæjduiascæ într-o
lume mai bunæ, da, øi anume un
loc la dreapta lui Dumnezeu,
care nædejde vine de la credinﬂæ,
b
ancoreazæ în sufletul oamenilor, ceea ce-i face pe ei sæ fie
siguri øi neclintiﬂi, întotdeauna
abundând în fapte c bune, fiind
conduøi sæ-L d slæveascæ pe
Dumnezeu.
5 Øi s-a întâmplat cæ Eter a
profeﬂit lucruri mari øi minunate poporului, lucruri pe care ei
nu le-au crezut pentru cæ ei nu
le-au væzut.
6 Øi acum eu, Moroni, aø vrea
sæ vorbesc întrucâtva despre
aceste lucruri; eu aø vrea sæ aræt
lumii cæ a credinﬂa înseamnæ
lucruri care sunt b nædæjduite,
dar c nevæzute; de aceea nu væ
certaﬂi pentru cæ nu vedeﬂi, cæci
voi nu veﬂi primi nici o mærturie
decât dupæ d încercarea credinﬂei
voastre.
7 Cæci a fost prin credinﬂæ cæ
Hristos S-a arætat pe El Însuøi
stræmoøilor noøtri dupæ ce El
S-a ridicat din morﬂi; øi El nu li
S-a arætat lor pânæ când ei nu
au avut credinﬂæ în El; de aceea

D&L 112:5.
Eter 11:12, 20–22.
gs Credinﬂæ.
gs Speranﬂæ.
Evr. 6:19.
1 Cor. 15:58.

d 3 Ne. 12:16.
6 a Evr. 11:1.
b Rom. 8:24–25.
c Alma 32:21.
d 3 Ne. 26:11;
D&L 105:19; 121:7–8.

Eter 12:8–20
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trebuie cæ unii au avut credinﬂæ
în El, cæci El nu S-a arætat lumii.
8 Dar, datoritæ credinﬂei oamenilor, El S-a arætat lumii øi a
slævit numele Tatælui øi a pregætit calea pentru ca alﬂii sæ se
împærtæøeascæ din darul ceresc
pentru ca ei sæ poatæ nædæjdui
pentru acele lucruri pe care ei
nu le-au væzut.
9 De aceea, voi, de asemenea,
puteﬂi sæ aveﬂi nædejde øi sæ væ
împærtæøiﬂi din dar, dacæ voi
veﬂi avea credinﬂæ.
10 Iatæ, prin credinﬂæ au fost cei
din vechime a chemaﬂi dupæ ordinul cel sfânt al lui Dumnezeu.
11 De aceea, prin credinﬂæ a
fost datæ legea lui Moise. Iar
prin darul Fiului Sæu a pregætit
Dumnezeu o cale cu a mult mai
bunæ; øi prin credinﬂæ a fost
aceasta înfæptuitæ.
12 Cæci dacæ nu ar fi deloc
a
credinﬂæ printre copiii oamenilor, Dumnezeu nu poate face
nici o b minune printre ei; de aceea El nu S-a arætat decât dupæ
credinﬂa lor.
13 Iatæ, credinﬂa lui Alma øi
Amulec a fæcut ca a temniﬂa sæ se
præbuøeascæ la pæmânt.
14 Iatæ, credinﬂa lui Nefi øi Lehi
a adus a schimbarea lamaniﬂilor
pentru ca ei sæ fie botezaﬂi cu
foc øi cu Duhul b Sfânt.
10a Alma 13:3–4.
gs (a) Chema,
chemat de
Dumnezeu, chemare.
11a 1 Cor. 12:31.
12a 2 Ne. 27:23;
Mosia 8:18;
Moro. 7:37;
D&L 35:8–11.
b Mat. 13:58;

15 Iatæ, credinﬂa lui aAmon
øi a fraﬂilor lui a b fæcut un
miracol atât de mare printre
lamaniﬂi.
16 Da, øi chiar øi toﬂi aceia care
au fæcut a miracole le-au fæcut
prin b credinﬂæ, øi anume aceia
care au fost înainte de Hristos,
precum øi aceia care au fost
dupæ El.
17 Øi prin credinﬂæ cei trei
ucenici au obﬂinut fægæduiala
cæ ei a nu vor gusta moartea; øi ei
nu au obﬂinut fægæduiala decât
dupæ credinﬂa lor.
18 Øi nimeni, niciodatæ, nu a
fæcut nici un miracol decât dupæ
credinﬂa lui; de aceea, ei mai
întâi au crezut în Fiul lui Dumnezeu.
19 Øi au fost mulﬂi a cæror credinﬂæ era nespus de puternicæ,
chiar mai a înainte de a fi venit
Hristos, cei care nu au putut
sæ fie ﬂinuﬂi dincolo de b væl, ci
într-adevær au væzut cu ochii
lor lucrurile pe care ei le væzuseræ cu ochiul credinﬂei øi ei au
fost bucuroøi.
20 Øi iatæ, noi am væzut în
aceastæ cronicæ faptul cæ unul
dintre aceøtia era fratele lui
Iared; cæci atât de mare a fost
credinﬂa lui în Dumnezeu încât,
atunci când Dumnezeu Øi-a
întins a degetul, El nu a putut

Morm. 9:20.
13a Alma 14:26–29.
14a Hel. 5:50–52.
b Hel. 5:45;
3 Ne. 9:20.
15a Alma 17:29–39.
b i.e. aøa cum s-a
menﬂionat în Alma,
capitolele 17–26.
16a gs Minune.

b Evr. 11:7–40.
17a 3 Ne. 28:7;
Morm. 8:10–12.
19a 2 Ne. 11:1–4;
Iacov 4:4–5;
Iarom 1:11;
Alma 25:15–16.
b Eter 3:6.
gs Væl.
20a Eter 3:4.
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sæ-L ascundæ de vederea fratelui
lui Iared datoritæ cuvântului
pe care El îl vorbise cætre el,
care cuvânt el îl obﬂinuse prin
credinﬂæ.
21 Iar dupæ ce fratele lui
Iared a væzut degetul Domnului, datoritæ a fægæduielii pe care
fratele lui Iared o obﬂinuse prin
credinﬂæ, Domnul nu a putut sæ
ascundæ nimic de vederea lui;
de aceea, El i-a arætat lui toate
lucrurile, cæci el nu a mai putut
sæ fie ﬂinut færæ de b væl.
22 Øi prin credinﬂæ stræmoøii
mei au obﬂinut a fægæduiala cæ
aceste lucruri urmau sæ vinæ la
fraﬂii lor prin neamuri; de aceea
Domnul mi-a dat mie poruncæ,
da, chiar Isus Hristos.
23 Iar eu am spus cætre El:
Doamne, neamurile îøi vor bate
joc de aceste lucruri din cauza
a
slæbiciunii noastre în a scrie;
cæci Tu Doamne ne-ai fæcut pe
noi b puternici în cuvânt prin
credinﬂæ, dar nu ne-ai fæcut pe
noi puternici în a scrie; cæci Tu
i-ai fæcut pe toﬂi aceøti oameni
ca sæ poatæ sæ spunæ mult,
datoritæ Duhului Sfânt pe care
Tu L-ai dat lor;
24 Øi Tu ne-ai fæcut pe noi ca
sæ nu putem scrie decât puﬂin,
din cauza stângæciei mâinilor
noastre. Iatæ, Tu nu ne-ai fæcut
pe noi puternici la a scris ca pe
fratele lui Iared, cæci Tu l-ai
fæcut pe el pentru ca lucrurile
21a Eter 3:25–26.
b Eter 3:20;
D&L 67:10–13.
22a Enos 1:13.
23a Morm. 8:17; 9:33.
b 2 Ne. 33:1.
24a gs Limbaj.

pe care el le-a scris sæ fie puternice tot aøa cum eøti Tu, pentru
copleøirea oamenilor ca sæ le
citeascæ.
25 Tu, de asemenea, ai fæcut
cuvintele noastre puternice øi
mari, chiar dacæ noi nu putem sæ
le scriem; de aceea, atunci când
noi scriem, noi vedem micimea
noastræ øi ne împiedicæm din
cauza aøezærii cuvintelor; øi eu
mæ tem cæ neamurile îøi vor
a
bate joc de cuvintele noastre.
26 Iar atunci când eu am spus
acestea, Domnul mi-a spus,
spunând: Nebunii îøi a bat joc,
dar ei se vor cæi; iar harul Meu
este destul pentru cei slabi pentru ca ei sæ nu aibæ nici un avantaj din slæbiciunea voastræ;
27 Øi dacæ oamenii vin la Mine,
Eu le voi aræta a slæbiciunea lor.
Eu le b dau oamenilor slæbiciune
pentru ca ei sæ fie umili; iar
c
harul Meu este destul pentru
toﬂi oamenii care se d umilesc în
faﬂa Mea; cæci dacæ ei se umilesc
în faﬂa Mea øi au credinﬂæ în
Mine, atunci Eu voi face ca
lucrurile e slabe sæ devinæ puternice pentru ei.
28 Iatæ, Eu le voi aræta neamurilor slæbiciunea lor øi le voi
aræta cæ a credinﬂa, speranﬂa øi
caritatea duc spre Mine — fântâna tuturor dreptæﬂilor.
29 Iar eu, Moroni, auzind aceste cuvinte, m-am consolat øi am
zis: O, Doamne, facæ-se voia Ta

25a 1 Cor. 2:14.
26a Gal. 6:7.
27a Iacov 4:7.
b Ex. 4:11;
1 Cor. 1:27.
c gs Har.
d Luca 18:10–14;

D&L 1:28.
gs Umil, umilinﬂæ.
e Luca 9:46–48;
2 Cor. 12:9.
28a 1 Cor. 13:1–13;
Moro. 7:39–47.

Eter 12:30–39
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cea dreaptæ, cæci eu øtiu cæ Tu
lucrezi pentru copiii oamenilor
dupæ credinﬂa lor;
30 Cæci fratele lui Iared a zis
cætre muntele Zerin: a Mutæ-te—
øi s-a mutat. Øi dacæ el nu ar
fi avut credinﬂæ, atunci acesta
nu s-ar fi mutat; de aceea, Tu
lucrezi dupæ câtæ credinﬂæ au
oamenii.
31 Cæci astfel Te-ai arætat
ucenicilor Tæi; dupæ a credinﬂa
pe care ei au avut-o øi dupæ cât
au vorbit ei în numele Tæu, Tu
Te-ai arætat lor în mare putere.
32 Øi eu, de asemenea, îmi
aduc aminte cæ Tu ai spus cæ ai
pregætit o casæ pentru om, da,
chiar printre a locaøurile Tatælui
Tæu, în care omul poate sæ aibæ
o b speranﬂæ mai mare; de aceea,
omul trebuie sæ spere sau el nu
poate sæ primeascæ o moøtenire
în locul pe care Tu l-ai pregætit.
33 Øi iaræøi, eu îmi aduc aminte cæ Tu ai zis cæ ai a iubit lumea,
într-atât, încât Tu ﬁi-ai dat viaﬂa
pentru lume, pentru ca sæ poﬂi
s-o iei din nou ca sæ pregæteøti
un loc pentru copiii oamenilor.
34 Øi acum, eu øtiu cæ aceastæ
a
dragoste pe care Tu ai avut-o
pentru copiii oamenilor este
caritate; de aceea, dacæ oamenii
nu vor avea îndurare, ei nu
vor putea moøteni locul acela pe
care Tu l-ai pregætit în locaøurile
Tatælui Tæu.
30a Mat. 17:20; Iacov 4:6;
Hel. 10:6, 9.
gs Putere.
31a gs Credinﬂæ.
32a Ioan 14:2; Enos 1:27;
D&L 72:4; 98:18.
b gs Speranﬂæ.
33a Ioan 3:16–17.

35 De aceea, eu øtiu dupæ
lucrul acesta pe care Tu l-ai
spus, cæ, dacæ neamurile nu au
caritate, din cauza slæbiciunii
noastre, cæ Tu le vei pune pe ele
la încercare øi vei lua de la ele
a
talentul lor, da, chiar pe acela
pe care l-au primit, øi-l vei da
acelora care au mai din abundenﬂæ.
36 Øi s-a întâmplat cæ eu m-am
rugat Domnului ca El sæ le dea
neamurilor a har, pentru ca ei
sæ poatæ avea caritate.
37 Øi s-a întâmplat cæ Domnul
mi-a spus: Dacæ ei nu au caritate, nu are importanﬂæ pentru
tine, tu ai fost credincios; de
aceea, veømintele tale vor fi
a
curæﬂate. Øi, deoarece tu ai
væzut b slæbiciunile tale, tu vei fi
întærit într-atât, încât tu vei sta
jos în locul pe care l-am pregætit în locaøurile Tatælui Meu.
38 Øi acum, eu, Moroni, îmi iau
ræmas bun de la neamuri; da,
øi, de asemenea, de la fraﬂii mei
pe care îi iubesc, pânæ când ne
vom întâlni înaintea a scaunului
de judecatæ al lui Hristos, unde
toﬂi oamenii vor øti cæ b veømintele mele nu sunt pætate cu
sângele vostru.
39 Iar apoi, ei vor afla cæ eu
L-am a væzut pe Isus øi cæ El a
vorbit cu mine b faﬂæ în faﬂæ øi cæ
El mi-a spus mie în umilinﬂæ fæﬂiøæ, tot aøa cum un om vorbeøte

34a Moro. 7:47.
gs Caritate; Dragoste.
35a Mat. 25:14–30.
gs Dar; Talant.
36a gs Har.
37a D&L 38:42; 88:74–75;
135:4–5.
b Eter 12:27.

38a gs Isus Hristos—
Judecætor.
b Iacov 1:19.
39a gs Isus Hristos—
Apariﬂii ale lui
Hristos dupæ
moarte.
b Gen. 32:30; Ex. 33:11.
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cu altul, în limba mea proprie,
în legæturæ cu aceste lucruri;
40 Øi numai pe puﬂine dintre
ele le-am scris eu, din cauza
slæbiciunii mele în a scrie.
41 Øi acum, eu v-aø sfætui pe
voi sæ-L a cæutaﬂi pe acest Isus
despre care profeﬂii øi Apostolii
au scris, pentru ca harul lui
Dumnezeu Tatæl, precum øi
Domnul Isus Hristos øi Duhul
Sfânt care depune b mærturie
despre Ei, sæ poatæ sæ fie øi sæ
træiascæ în voi în vecii vecilor.
Amin.
CAPITOLUL 13
Eter vorbeøte despre un nou Ierusalim care va fi construit în America
de cætre seminﬂia lui Iosif — El
profeﬂeøte, este alungat, scrie istoria
iarediﬂilor øi prezice distrugerea
iarediﬂilor — Ræzboiul face ravagii
în toatæ ﬂara.
Iar acum eu, Moroni, termin
cronica mea despre distrugerea
poporului despre care am scris.
2 Cæci iatæ, ei au respins
toate cuvintele lui Eter; cæci el
într-adevær le-a spus lor tot
felul de lucruri, de la începutul
omului; øi cæ dupæ ce apele s-au
a
retras de pe faﬂa acestei ﬂæri,
aceasta a devenit o ﬂaræ aleasæ
mai presus decât toate celelalte
ﬂæri, o ﬂaræ aleasæ a Domnului;
de aceea, Domnul vrea ca toﬂi
41a D&L 88:63; 101:38.
b 3 Ne. 11:32.
13 2a Gen. 7:11–24; 8:3.
b Eter 2:8.
3 a 3 Ne. 20:22; 21:23–24.
gs Noul Ierusalim.
b Apoc. 3:12; 21:2.

4a
5a
b
c

oamenii care træiesc în ea sæ-L
b
slujeascæ pe El;
3 Øi cæ acesta era locul a Noului
Ierusalim, care trebuia sæ se
b
pogoare din cer, sanctuarul cel
sfânt al Domnului.
4 Iatæ, Eter a væzut zilele lui
Hristos øi el a vorbit despre un
a
nou Ierusalim în aceastæ ﬂaræ.
5 Øi el a vorbit, de asemenea,
despre casa lui Israel øi despre
a
Ierusalimul de unde b Lehi
urma sæ vinæ — dupæ ce acesta
va fi distrus, el va trebui sæ fie
rezidit, un oraø c sfânt pentru
Domnul; de aceea, acesta nu
putea sæ fie un nou Ierusalim,
cæci a fost în timpul din vechime; dar va trebui sæ fie rezidit
øi sæ devinæ un oraø sfânt al
Domnului; øi va trebui sæ fie
zidit pentru casa lui Israel —
6 Øi cæ un a nou Ierusalim va
fi zidit în ﬂara aceasta pentru
ræmæøiﬂa seminﬂiei lui b Iosif,
pentru care lucrurile de acolo
au fost un c model.
7 Cæci dupæ cum Iosif l-a scos
pe tatæl sæu din ﬂara a Egiptului
øi el a murit chiar acolo; de aceea
Domnul a scos o ræmæøiﬂæ a
seminﬂiei lui Iosif afaræ din ﬂara
Ierusalimului pentru ca El sæ
fie îndurætor cu seminﬂia lui
Iosif, pentru ca ei sæ nu b piaræ,
tot aøa cum El a fost îndurætor
cu tatæl lui Iosif pentru ca el sæ
nu piaræ.
8 De aceea, ræmæøiﬂa casei lui

gs Sion.
gs Ierusalim.
1 Ne. 1:18–20.
Apoc. 21:10;
3 Ne. 20:29–36.
6 a D&L 42:9; 45:66–67;
84:2–5;

A. de C. 1:10.
b gs Iosif, fiul lui
Iacov.
c Alma 46:24.
gs Simbolism.
7 a Gen. 46:2–7; 47:6.
b 2 Ne. 3:5.
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Iosif va fi stabilitæ în aceastæ
a
ﬂaræ; øi aceasta va fi o ﬂaræ a
moøtenirii lor; iar ei vor zidi un
oraø sfânt pentru Domnul, la fel
ca Ierusalimul din vechime; øi
ei b nu vor mai fi amestecaﬂi pânæ
când sfârøitul va veni când
pæmântul va fi distrus.
9 Øi va fi un nou cer øi un a nou
pæmânt; iar ei vor fi la fel ca
cei din vechime, numai cæ cei
din vechime s-au dus, iar toate
lucrurile vechi au devenit noi.
10 Iar apoi va veni un nou
Ierusalim; øi binecuvântaﬂi sunt
cei care locuiesc acolo, cæci ei
sunt aceia ale cæror veøminte
sunt a albe prin sângele Mielului;
øi ei sunt aceia care sunt numæraﬂi printre ræmæøiﬂa seminﬂiei lui
Iosif, care erau din casa lui Israel.
11 Iar apoi, de asemenea, va
veni Ierusalimul cel din vechime; iar locuitorii de acolo, binecuvântaﬂi sæ fie ei, cæci ei au
fost spælaﬂi în sângele Mielului;
øi ei sunt aceia care au fost împræøtiaﬂi øi a adunaﬂi din cele
patru colﬂuri ale pæmântului øi
de la ﬂærile de la b miazænoapte
øi sunt pærtaøii înfæptuirii legæmântului pe care Dumnezeu l-a
fæcut cu tatæl lor, cAvraam.
12 Iar atunci când aceste lucruri vor veni, se va adeveri
scriptura care spune cæ cei
a
dintâi vor fi cei de pe urmæ, iar
cei de pe urmæ vor fi cei dintâi.
13 Iar eu eram cât pe ce sæ
scriu mai mult, dar mie mi s-a
8 a gs Pæmântul
fægæduinﬂei.
b Moro. 10:31.
9 a 2 Pet. 3:10–13;
Apoc. 21:1;
3 Ne. 26:3;

interzis aceasta; dar mari øi minunate au fost profeﬂiile lui Eter;
dar ei l-au preﬂuit pe el ca pe un
nimic øi l-au alungat; iar el s-a
ascuns în peøtera unei stânci în
timpul zilei, iar în timpul nopﬂii
el s-a dus øi a væzut lucrurile
care trebuia sæ vinæ asupra
poporului.
14 Øi în timp ce el a træit în
peøtera unei stânci, el a fæcut
restul scrierii acesteia, væzând în
timpul nopﬂii distrugerile care
au venit asupra poporului.
15 Øi s-a întâmplat cæ în acelaøi
an în care el a fost alungat dintre
oameni, a început sæ fie un mare
ræzboi în popor, cæci erau mulﬂi
care s-au ridicat, care erau oameni puternici øi au cæutat sæ-l
distrugæ pe Coriantumr prin
planurile lor secrete de ticæloøii, despre care s-a vorbit.
16 Øi acum Coriantumr, fiind
el însuøi învæﬂat în toate meøteøugurile ræzboiului øi în toate
înøelætoriile lumii, de aceea el
s-a bætut cu aceia care cæutau
sæ-l distrugæ pe el.
17 Dar el nu s-a pocæit øi nici fiii
øi fiicele frumoase ale lui Cohor;
øi nici fiii øi fiicele frumoase ale
lui Corihor; øi în sfârøit, nici
unul dintre fiii øi fiicele frumoase de pe faﬂa întregului pæmânt
nu s-au pocæit de pæcatele lor.
18 De aceea s-a întâmplat cæ în
primul an în care Eter a locuit
în peøtera unei stânci, mulﬂi
oameni au fost uciøi de cætre

D&L 101:23–25.
10a Apoc. 7:14;
1 Ne. 12:10–11;
Alma 5:27.
11a gs Israel—Adunarea
lui Israel.

b D&L 133:26–35.
c gs Legæmântul
avraamic.
12a Marcu 10:31;
1 Ne. 13:42;
Iacov 5:63; D&L 90:9.
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sabia acelor combinaﬂii a secrete,
l u p t â n d u-s e î m p o t r i v a l u i
Coriantumr pentru ca sæ capete
regatul.
19 Øi s-a întâmplat cæ fiii lui
Coriantumr s-au luptat mult øi
au sângerat mult.
20 Øi în cel de al doilea an,
cuvântul Domnului a venit
cætre Eter, cum cæ el trebuia sæ
se ducæ øi sæ-i profeﬂeascæ lui
a
Coriantumr cæ dacæ el se va
pocæi, precum øi întreaga lui
casæ, atunci Domnul îi va da lui
regatul øi va cruﬂa poporul —
21 Altfel ei vor fi distruøi,
precum øi toatæ casa lui, în afaræ de el. Iar el va trebui sæ
træiascæ numai ca sæ vadæ împlinirea profeﬂiilor care fuseseræ fæcute despre un a alt popor
care va primi ﬂara ca moøtenire;
iar Coriantumr va fi îngropat
de cætre ei; iar fiecare suflet
va fi distrus, în afaræ de
b
Coriantumr.
22 Øi s-a întâmplat cæ Coriantumr nu s-a pocæit, øi nici casa
lui, øi nici poporul; iar ræzboaiele nu au încetat; iar ei au
cæutat sæ-l omoare pe Eter, dar el
a fugit din faﬂa lor øi s-a ascuns
iaræøi în peøtera din stâncæ.
23 Øi s-a întâmplat cæ Øared s-a
ridicat øi s-a bætut cu Coriantumr; øi el l-a învins pe acesta,
într-atât, încât în cel de-al treilea
an el l-a adus pe el în robie.
24 Iar fiii lui Coriantumr, în
cel de-al patrulea an, l-au învins
pe Øared øi au cæpætat iaræøi
regatul pentru tatæl lor.
25 Acum, a început sæ fie un
18a Eter 8:9–26.
20a Eter 12:1–2.

ræzboi pe toatæ faﬂa ﬂærii, fiecare
om cu ceata lui luptându-se
pentru ceea ce dorea el.
26 Øi au fost tâlhari øi, în sfârøit,
tot felul de ticæloøii pe toatæ
faﬂa ﬂærii.
27 Øi s-a întâmplat cæ Coriantumr a fost nespus de mânios
pe Øared øi s-a dus împotriva
lui cu oøtirile sale ca sæ se batæ;
øi ei s-au întâlnit cu mare mânie; øi ei s-au întâlnit în valea
lui Ghilgal; iar bætælia a fost
nespus de dureroasæ.
28 Øi s-a întâmplat cæ Øared
s-a luptat împotriva lui timp
de trei zile. Øi s-a întâmplat cæ
Coriantumr l-a învins pe el øi
l-a urmærit pe el pânæ când a
ajuns în câmpiile lui Heølon.
29 Øi s-a întâmplat cæ Øared
iaræøi s-a bætut cu el pe câmpie;
øi iatæ, el l-a învins pe Coriantumr øi iaræøi l-a respins pe el
pânæ în valea lui Ghilgal.
30 Iar Coriantumr iaræøi s-a bætut cu Øared în valea lui Ghilgal,
în care el l-a învins øi l-a ucis pe
Øared.
31 Iar Øared l-a rænit pe Coriantumr în øale, încât acesta nu s-a
mai dus iaræøi la bætælie timp de
doi ani, în care timp toﬂi oamenii
de pe faﬂa ﬂærii au værsat sânge øi
nu era nimeni care sæ-i opreascæ.
CAPITOLUL 14
Nedreptatea poporului aduce un
blestem asupra ﬂærii—Coriantumr
se amestecæ în ræzboi împotriva
lui Galaad, apoi împotriva lui Lib

21a Omni 1:19–21;
Eter 11:21.

b Eter 15:29–32.
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øi apoi împotriva lui Øiz—Sânge øi
mæcel acoperæ ﬂara.
Øi acum a început sæ fie un mare
a
blestem peste toatæ ﬂara din
cauza nedreptæﬂii poporului, în
care dacæ un om îøi læsa unealta
sau sabia pe raftul sæu sau în
locul unde el o pæstra, iatæ,
în ziua urmætoare el nu putea
s-o gæseascæ, atât de mare era
blestemul peste ﬂaræ.
2 De aceea, fiecare om se lipea
de ceea ce avea øi nu voia nici
sæ împrumute øi nici sæ dea cu
împrumut; øi fiecare om ﬂinea
mânerul sabiei sale în mâna
dreaptæ pentru apærarea proprietæﬂii sale øi a vieﬂii sale øi a
femeilor sale øi a copiilor sæi.
3 Øi acum, dupæ doi ani øi dupæ
moartea lui Øared, iatæ, fratele
lui Øared s-a ridicat øi a dus
bætælie cu Coriantumr, în care
Coriantumr l-a învins øi l-a urmærit pânæ în pustiul lui Achiø.
4 Øi s-a întâmplat cæ fratele lui
Øared s-a bætut cu el în pustiul
lui Achiø; øi bætælia a fost nespus
de dureroasæ øi multe mii au
cæzut de sabie.
5 Øi s-a întâmplat cæ Coriantumr i-a asediat în pustiu; iar
fratele lui Øared a înaintat în
marø afaræ din pustiu în timpul
nopﬂii øi a ucis o parte din oøtirea lui Coriantumr în timp ce ei
erau beﬂi.
6 Øi el a înaintat pânæ în ﬂara
lui Moron øi s-a aøezat pe tronul
lui Coriantumr.
7 Øi s-a întâmplat cæ Coriantumr a locuit împreunæ cu
14 1a Hel. 12:18;
13:17–23;

oøtirea sa în pustiu timp de doi
ani, în care timp el a primit
mari întæriri pentru oøtirea sa.
8 Acum, fratele lui Øared, al
cærui nume era Galaad, de asemenea, a primit mari întæriri
pentru oøtirea sa, din cauza
combinaﬂiilor secrete.
9 Øi s-a întâmplat cæ marele lui
preot l-a ucis pe el în timp ce el
stætea pe tronul sæu.
10 Øi s-a întâmplat cæ unul
dintre cei cu combinaﬂii secrete
l-a ucis pe el într-o trecætoare
secretæ øi a cæpætat regatul pentru el însuøi; iar numele lui a fost
Lib; iar Lib a fost un om de mare
staturæ, mai mare decât oricare
alt om printre toﬂi oamenii.
11 Øi s-a întâmplat cæ în primul
an al lui Lib, Coriantumr a venit
în ﬂara lui Moron øi s-a bætut
cu Lib.
12 Øi s-a întâmplat cæ el s-a
bætut cu Lib, în care bætælie
Lib l-a lovit pe el în braﬂ øi el
a fost rænit; cu toate acestea,
oøtirea lui Coriantumr l-a atacat pe Lib, încât acesta a fugit
pânæ la graniﬂele de lângæ
malul mærii.
13 Øi s-a întâmplat cæ Coriantumr l-a urmærit pe el; iar Lib
s-a bætut cu el la malul mærii.
14 Øi s-a întâmplat cæ Lib a lovit oøtirea lui Coriantumr încât
aceasta a fugit iaræøi în pustiul
lui Achiø.
15 Øi s-a întâmplat cæ Lib l-a
urmærit pe el pânæ când el a
ajuns la câmpiile lui Agoø. Øi
Coriantumr luase cu el pe toﬂi
oamenii, fugind înaintea lui Lib

Morm. 1:17–18;
2:10–14.
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în colﬂul acela de ﬂaræ unde el
a fugit.
16 Øi când el a ajuns la câmpiile
lui Agoø, el s-a bætut cu Lib øi
l-a lovit pe acesta pânæ când el
a murit; cu toate acestea, fratele
lui Lib a venit împotriva lui
Coriantumr în locul lui, iar bætælia a fost foarte dureroasæ, în
care Coriantumr iaræøi a fugit
dinaintea oøtirii fratelui lui Lib.
17 Acum, numele fratelui lui
Lib a fost Øiz. Øi s-a întâmplat
cæ Øiz l-a urmærit pe Coriantumr
øi a doborât multe oraøe øi a ucis
atât femei, cât øi copii øi a dat
foc oraøelor.
18 Øi spaima de Øiz s-a întins
în toatæ ﬂara; da, un strigæt s-a
auzit prin toatæ ﬂara — Cine putea sæ stea înaintea oøtirii lui
Øiz? Iatæ, el mæturæ pæmântul
înaintea sa!
19 Øi s-a întâmplat cæ poporul
a început sæ se adune laolaltæ în
oøtiri pe toatæ întinderea ﬂærii.
20 Øi ei erau împærﬂiﬂi; øi o parte
dintre ei a fugit la oøtirea lui Øiz,
iar o parte dintre ei a fugit la
oøtirea lui Coriantumr.
21 Øi ræzboiul a fost atât de
îndelungat øi de mare, iar locul
værsærii de sânge øi al mæcelului a fost atât de întins, încât
întreaga întindere a ﬂærii a fost
acoperitæ cu a trupurile celor
morﬂi.
22 Øi ræzboiul a fost atât de
înteﬂit øi de rapid, încât nimeni
nu a fost læsat ca sæ-i îngroape
pe morﬂi, ci ei s-au dus tot înainte, de la værsare de sânge la værsare de sânge, læsând trupurile
21a Eter 11:6.

bærbaﬂilor, femeilor øi copiilor
ræspândite pe toatæ faﬂa ﬂærii
ca sæ devinæ pradæ pentru
a
viermii cærnii.
23 Iar putoarea lor s-a ræspândit pe faﬂa ﬂærii, chiar pe toatæ
faﬂa ﬂærii; de aceea poporul a
devenit îngrijorat atât ziua, cât
øi noaptea din cauza putorii
aceleia.
24 Cu toate acestea, Øiz nu
a încetat sæ-l urmæreascæ pe
Coriantumr; cæci el jurase sæ se
ræzbune pe Coriantumr pentru
sângele fratelui sæu, care fusese
ucis, øi pentru cuvântul Domnului care a ajuns pânæ la Eter
cum cæ Coriantumr nu va cædea
de sabie.
25 Øi astfel, noi vedem cæ
Domnul i-a pedepsit pe ei plin
de mânie øi ticæloøia øi lucrurile lor abominabile au pregætit
o cale pentru distrugerea lor
veønicæ.
26 Øi s-a întâmplat cæ Øiz l-a
urmærit pe Coriantumr cætre ræsærit øi anume pânæ la graniﬂele
de lângæ malul mærii, iar acolo
el s-a bætut în bætælie cu Øiz timp
de trei zile.
27 Øi atât de îngrozitoare a fost
distrugerea armatelor lui Øiz
încât oamenii au început sæ fie
înfricoøaﬂi øi au început sæ fugæ
dinaintea oøtirilor lui Coriantumr; øi ei au fugit în ﬂara lui
Corihor øi au alungat pe locuitori dinaintea lor, pe toﬂi aceia
care nu au vrut sæ se uneascæ
cu ei.
28 Øi ei øi-au pus corturile în
valea lui Corihor; iar Corian-

22a Isa. 14:9–11.
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tumr øi-a pus corturile în valea
lui Øur. Acum, valea lui Øur era
lângæ dealul Comnor; de aceea,
Coriantumr øi-a adunat oøtirile
laolaltæ pe dealul Comnor øi
a sunat din trâmbiﬂæ înspre
oøtirile lui Øiz ca sæ-i cheme pe
ei la bætælie.
29 Øi s-a întâmplat cæ ei au
venit, dar au fost iaræøi alungaﬂi;
øi ei au venit pentru a doua
oaræ øi iaræøi au fost alungaﬂi
pentru a doua oaræ. Øi s-a întâmplat cæ ei au venit iaræøi
pentru a treia oaræ, iar bætælia
a fost foarte dureroasæ.
30 Øi s-a întâmplat cæ Øiz l-a
lovit pe Coriantumr încât i-a
pricinuit lui multe ræni adânci;
øi Coriantumr, pierzându-øi
sângele, a leøinat øi a fost dus de
acolo ca øi cum ar fi fost mort.
31 Acum, pierderea de bærbaﬂi,
femei øi copii de amândouæ
pærﬂile a fost atât de mare, încât
Øiz a poruncit oamenilor sæi ca
sæ nu mai urmæreascæ oøtirile
lui Coriantumr; de aceea ei s-au
întors la tabæra lor.
CAPITOLUL 15
Milioane de iarediﬂi sunt uciøi în
luptæ — Øiz øi Coriantumr adunæ
întregul popor la o bætælie mortalæ
— Spiritul Domnului înceteazæ sæ
se stræduie cu ei — Neamul iarediﬂilor este complet distrus—Numai
Coriantumr ræmâne.
Øi s-a întâmplat cæ atunci când
Coriantumr s-a vindecat de
15 1a Eter 13:20–21.
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rænile sale, el a început sæ-øi
aducæ aminte de a cuvintele pe
care Eter le vorbise cætre el.
2 El a væzut cæ aproape douæ
milioane de oameni fuseseræ
deja uciøi de sabie øi a început
sæ jeleascæ în inima sa; da, douæ
milioane de oameni puternici
fuseseræ uciøi, precum øi nevestele øi copiii lor.
3 El a început sæ se pocæiascæ
de ræul pe care îl fæcuse; el a
început sæ-øi aducæ aminte de
cuvintele care fuseseræ spuse de
gurile tuturor profeﬂilor øi le-a
væzut pe acelea care se adeveriseræ în toate punctele pânæ
atunci; iar sufletul lui a jelit øi a
refuzat sæ fie alinat.
4 Øi s-a întâmplat cæ el a scris o
epistolæ cætre Øiz, cerându-i sæ-i
cruﬂe pe oameni, iar el va renunﬂa la regat de dragul vieﬂilor
oamenilor.
5 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Øiz a primit aceastæ epistolæ, el a scris o epistolæ cætre
Coriantumr cum cæ, dacæ el se
va preda singur pentru ca el
sæ-l ucidæ cu sabia lui, atunci el
va cruﬂa vieﬂile oamenilor.
6 Øi s-a întâmplat cæ oamenii
nu s-au pocæit de nedreptatea
lor; iar oamenii lui Coriantumr
au fost aﬂâﬂaﬂi în mânie împotriva oamenilor lui Øiz; iar oamenii lui Øiz au fost aﬂâﬂaﬂi în
mânie împotriva oamenilor lui
Coriantumr; de aceea, oamenii
lui Øiz s-au bætut cu oamenii lui
Coriantumr.
7 Øi atunci când Coriantumr
a væzut cæ el era aproape sæ
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cadæ, el a fugit iaræøi dinaintea
oamenilor lui Øiz.
8 Øi s-a întâmplat cæ el a ajuns
la apele lui Ripliancum care,
prin interpretare, este mare sau
mai mare decât toate; de aceea,
atunci când ei au ajuns la aceste
ape, ei øi-au pus acolo corturile;
iar Øiz, de asemenea, øi-a pus
corturile aproape de ei; øi de
aceea, în dimineaﬂa urmætoare,
ei s-au dus la bætælie.
9 Øi s-a întâmplat cæ ei s-au
bætut într-o bætælie foarte dureroasæ în care Coriantumr a fost
iaræøi rænit øi a leøinat din cauza
pierderii de sânge.
10 Øi s-a întâmplat cæ oøtirile
lui Coriantumr au împins oøtirile lui Øiz ca sæ le batæ, încât le-au
fæcut pe acestea sæ fugæ dinaintea lor; øi acestea au fugit cætre
miazæzi øi øi-au pus corturile
într-un loc care se numea Ogat.
11 Øi s-a întâmplat cæ oøtirea
lui Coriantumr øi-a pus corturile
lângæ dealul Rama; øi acesta
era acelaøi deal unde tatæl meu,
Mormon, a a ascuns cronicile
sfinte în Domnul.
12 Øi s-a întâmplat cæ ei au
adunat laolaltæ pe toﬂi oamenii
de pe toatæ faﬂa ﬂærii, care nu
fuseseræ uciøi, în afaræ de Eter.
13 Øi s-a întâmplat cæ Eter a
væzut toate faptele oamenilor;
øi el a væzut cæ oamenii care
erau de partea lui Coriantumr
erau adunaﬂi laolaltæ cu oøtirea
lui Coriantumr; øi oamenii care
erau de partea lui Øiz erau adunaﬂi laolaltæ cu oøtirea lui Øiz.
14 De aceea, timp de patru ani
11a Morm. 6:6.

ei au tot adunat laolaltæ oameni
pentru ca sæ poatæ sæ-i adune
pe toﬂi care erau pe faﬂa ﬂærii øi
ca sæ poatæ sæ capete toatæ întærirea care era posibil s-o capete.
15 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când ei s-au adunat cu toﬂii laolaltæ, fiecare dintre ei la oøtirea
pe care a vrut-o, împreunæ cu
nevestele øi copiii lor — atât
bærbaﬂii, cât øi femeile øi copiii
fiind înarmaﬂi cu arme de ræzboi, având scuturi øi a platoøe øi
coifuri øi fiind îmbræcaﬂi ca
pentru ræzboi — ei au înaintat
unul cætre altul ca sæ se batæ; øi
ei s-au bætut toatæ ziua aceea øi
nu au învins.
16 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când a cæzut noaptea, ei au fost
obosiﬂi øi s-au retras în taberele
lor; iar dupæ ce ei s-au retras în
taberele lor, au început sæ boceascæ øi sæ se jeluiascæ pentru
pierderea oamenilor lor care
fuseseræ uciøi; øi atât de mari
erau strigætele øi bocetele øi
jeluirile lor încât ei au sfâøiat
aerul nespus de mult.
17 Øi s-a întâmplat cæ în dimineaﬂa urmætoare ei iaræøi s-au
dus la bætælie; øi mare øi îngrozitoare a fost ziua aceea; cu
toate acestea, ei nu au biruit,
iar atunci când noaptea a venit
iaræøi, ei au sfâøiat aerul cu
strigætele øi bocetele øi jeluirile
lor pentru pierderea celor uciøi
dintre oamenii lor.
18 Øi s-a întâmplat cæ Coriantumr iaræøi a scris o epistolæ
cætre Øiz, cerându-i sæ nu mai
vinæ sæ se batæ, ci mai degrabæ

15a Mosia 8:7–10.

Eter 15:19–33
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sæ ia regatul øi sæ cruﬂe vieﬂile
oamenilor.
19 Dar iatæ, Spiritul Domnului
a încetat sæ se mai stræduie cu ei,
iar a Satana a avut întreaga putere asupra inimilor poporului;
cæci ei au fost abandonaﬂi împietririi inimilor lor øi orbirii
minﬂilor lor pentru ca sæ fie distruøi; de aceea, ei s-au dus iaræøi
la bætælie.
20 Øi s-a întâmplat cæ ei s-au
bætut toatæ ziua aceea, iar atunci
când noaptea a venit, ei au dormit pe sæbiile lor.
21 Iar în dimineaﬂa urmætoare
ei s-au bætut chiar pânæ la cæderea nopﬂii.
22 Iar atunci când noaptea
a cæzut, ei erau a îmbætaﬂi de
mânie, la fel ca un om care este
îmbætat de vin; øi ei iaræøi au
dormit pe sæbiile lor.
23 Iar în dimineaﬂa urmætoare
ei iaræøi s-au bætut; iar atunci
când noaptea a cæzut, ei cu
toﬂii cæzuseræ sub sabie, în afaræ
de cincizeci øi doi din oøtirea
lui Coriantumr øi øaizeci øi nouæ
dintre oamenii lui Øiz.
24 Øi s-a întâmplat cæ ei au
dormit pe sæbiile lor în noaptea
aceea, iar în ziua urmætoare
ei iaræøi s-au bætut øi s-au confruntat cu toatæ puterea lor cu
sæbiile øi cu scuturile lor toatæ
ziua aceea.
25 Iar atunci când noaptea
a venit, erau treizeci øi doi
dintre oamenii lui Øiz øi douæzeci øi øapte dintre oamenii lui
Coriantumr.
26 Øi s-a întâmplat cæ ei au
19a gs Diavol.
22a Moro. 9:23.

mâncat øi au dormit øi s-au
pregætit pentru moarte în ziua
urmætoare. Øi ei erau oameni
mari øi puternici în ceea ce priveøte forﬂa bærbæteascæ.
27 Øi s-a întâmplat cæ ei s-au
bætut timp de trei ore øi au leøinat din cauza pierderii de sânge.
28 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când oamenii lui Coriantumr
au cæpætat destulæ putere ca sæ
poatæ merge, ei erau gata sæ
fugæ ca sæ-øi salveze vieﬂile;
dar iatæ, Øiz s-a ridicat, precum
øi oamenii lui, øi el a jurat în
mânia sa cæ îl va ucide pe
Coriantumr sau el însuøi va
pieri sub sabie.
29 De aceea, el i-a urmærit pe
ei, iar în ziua urmætoare el i-a
învins pe ei; øi ei iaræøi s-au
bætut cu sabia. Øi s-a întâmplat
cæ atunci când ei cu a toﬂii au
cæzut sub sabie, în afaræ de
Coriantumr øi de Øiz, iatæ cæ Øiz
a leøinat din cauza pierderii de
sânge.
30 Øi s-a întâmplat cæ atunci
când Coriantumr s-a plecat
asupra sabiei sale ca sæ se odihneascæ pentru un moment, el a
retezat capul lui Øiz.
31 Øi s-a întâmplat cæ dupæ ce
el a retezat capul lui Øiz, Øiz s-a
ridicat pe mâinile sale øi a cæzut;
iar dupæ ce el s-a luptat ca sæ
respire, a murit.
32 Øi s-a întâmplat cæ a cæzut
la pæmânt a Coriantumr ca øi
cum nu ar fi avut viaﬂæ deloc.
33 Iar Domnul a spus cætre
Eter øi a zis cætre el: Du-te. Iar el
s-a dus øi a væzut cuvintele

29a Eter 13:20–21.
32a Omni 1:20–22.
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Domnului cæ fuseseræ cu totul
înfæptuite; øi el a terminat a cronica lui; (øi eu nu am scris nici
cea de a suta parte) øi el le-a
ascuns în aøa fel încât oamenii
lui Limhi le-au gæsit.
34 Acum, ultimele cuvinte pe

care a Eter le-a scris sunt acestea:
Dacæ Domnul vrea ca eu sæ
fiu înælﬂat sau sæ sufær voinﬂa
Domnului în carne, asta nu are
nici o importanﬂæ, dacæ va fi ca
eu sæ fiu salvat în Împæræﬂia lui
Dumnezeu. Amin.

Cartea lui Moroni
CAPITOLUL 1
Moroni scrie în folosul lamaniﬂilor — Nefiﬂii care nu-L vor tægædui
pe Hristos vor fi omorâﬂi. Circa
401–421 d.H.

A

CUM eu, a Moroni, dupæ ce
am terminat de redat o
prescurtare a relatærii despre
poporul lui Iared, am crezut cæ
nu voi mai scrie, dar eu încæ
nu am pierit; øi nu mæ voi face
cunoscut lamaniﬂilor pentru ca
ei sæ nu mæ distrugæ.
2 Cæci iatæ, a ræzboaiele lor între
ei sunt îngrozitor de feroce; øi
din cauza urii lor, ei b omoaræ
pe orice nefit care nu-L tægæduie
pe Hristos.
3 Iar eu, Moroni, nu-L voi
a
tægædui pe Hristos; de aceea
eu rætæcesc oriunde pot pentru
siguranﬂa propriei mele vieﬂi.
4 Prin urmare, eu mai scriu
câteva lucruri, contrar cu ceea
ce eu am crezut; cæci eu am
crezut cæ nu voi mai scrie; dar
33a Mosia 8:9;
Alma 37:21–31;
Eter 1:1–5.
34a Eter 12:2.
[moroni]

eu mai scriu câteva lucruri care
poate vor fi de vreo valoare
pentru fraﬂii mei, lamaniﬂii,
într-o oarecare zi din viitor, potrivit voinﬂei Domnului.
CAPITOLUL 2
Isus le-a dat celor doisprezece
ucenici nefiﬂi puterea sæ confere
darul Duhului Sfânt. Circa 401–
421 d.H.
Cuvintele lui Hristos, pe care
El le-a spus cætre a ucenicii Sæi,
cætre cei doisprezece pe care El
i-a ales, în timp ce El Øi-a pus
mâna pe ei —
2 Øi El i-a chemat pe ei pe
numele lor, zicând: Voi sæ-L
chemaﬂi pe Tatæl în numele
Meu în rugæciune aprinsæ; øi
dupæ ce aﬂi fæcut aceasta, voi
veﬂi avea a puterea ca sæ daﬂi
Duhul Sfânt celui pe care voi
veﬂi pune b mâinile; øi în numele
Meu c voi Îl veﬂi da, cæci aøa fac
apostolii Mei.

1 1a gs Moroni, fiul lui
Mormon.
2 a 1 Ne. 12:20–23.
b Alma 45:14.
3 a Mat. 10:32–33;

3 Ne. 29:5.
2 1a 3 Ne. 13:25.
2 a gs Putere.
b gs Mâini, aøezarea lor.
c 3 Ne. 18:37.

Moroni 2:3–4:3
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3 Acum, Hristos a spus aceste
cuvinte cætre ei în timpul primei
Lui înfæﬂiøæri; iar mulﬂimea nu
a auzit, dar ucenicii au auzit;
øi pe toﬂi aceia pe care ei øi-au
a
pus mâinile Duhul Sfânt s-a
pogorât.
CAPITOLUL 3
Vârstnicii rânduiesc preoﬂi øi
învæﬂætori prin aøezarea mâinilor.
Circa 401–421 d.H.
Felul în care ucenicii, care au
fost numiﬂi a vârstnici de cætre
Bisericæ, au b rânduit preoﬂi øi
învæﬂætori —
2 Dupæ ce ei s-au rugat Tatælui
în numele lui Hristos, øi-au pus
mâinile pe ei øi au zis:
3 În numele lui Isus Hristos te
rânduiesc pe tine sæ fii preot
(sau pentru învæﬂætor, te rânduiesc pe tine sæ fii învæﬂætor)
sæ predici pocæinﬂæ øi a iertarea
pæcatelor prin Isus Hristos, prin
ræbdarea credinﬂei în numele
Lui, pânæ la capæt. Amin.
4 Øi în felul acesta au a rânduit
preoﬂi øi învæﬂætori, în acord cu
b
darurile øi chemærile lui Dumnezeu cætre oameni; øi ei i-au
rânduit prin c puterea Duhului
Sfânt care era în ei.
3 a Fapte 19:6.
3 1a Alma 6:1.
gs Vârstnic.
b gs (a) Rândui,
rânduire.
3 a gs Iertarea pæcatelor.
4 a D&L 18:32; 20:60.
b gs Dar.

CAPITOLUL 4
Este explicat cum slujesc pâinea la
împærtæøanie vârstnicii øi preoﬂii.
Circa 401–421 d.H.
a

Felul în care b vârstnicii øi
preoﬂii lor au slujit trupul
øi sângele lui Hristos în Bisericæ; øi ei au c slujit potrivit
poruncilor lui Hristos; de aceea, noi øtim cæ felul acesta
este adeværat; øi vârstnicul øi
preotul erau aceia care slujeau
acestea —
2 Øi ei au îngenuncheat cu
Biserica øi s-au rugat Tatælui
în numele lui Hristos, zicând:
3 O, Dumnezeule, Tatæ Veønic,
noi Te rugæm, în numele Fiului
Tæu, Isus Hristos, sæ binecuvântezi øi sæ sfinﬂeøti aceastæ
a
pâine pentru sufletele tuturor
acelora care se împærtæøesc din
ea; pentru ca ei sæ mænânce
în b amintirea trupului Fiului
Tæu øi sæ-ﬁi mærturiseascæ ﬁie, o,
Dumnezeule, Tatæ Veønic, cæ ei
doresc cu adeværat sæ ia asupra
lor c numele Fiului Tæu øi sæ-øi
aminteascæ totdeauna de El øi
sæ ﬂinæ poruncile pe care El le-a
dat lor, pentru ca ei sæ poatæ
avea totdeauna d Spiritul Sæu cu
ei. Amin.

c 1 Ne. 13:37;
Moro. 6:9.
4 1a 3 Ne. 18:1–7.
b gs Vârstnic.
c D&L 20:76–77.
3 a gs Împærtæøanie.
b Luca 22:19;
1 Cor. 11:23–24;

3 Ne. 18:7.
c gs Isus Hristos—A
lua numele lui Isus
Hristos asupra
noastræ.
d gs Duhul Sfânt.
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Moroni 5:1–6:7
CAPITOLUL 5

Se stabileøte modul de slujire a
vinului la împærtæøanie. Circa
401–421 d.H.
a
Modul de slujire a vinului —
Iatæ, ei au luat cana øi au zis:
2 O, Dumnezeule, Tatæ Veønic,
noi Te rugæm, în numele Fiului
Tæu, Isus Hristos, sæ binecuvântezi øi sæ sfinﬂeøti acest a vin
pentru sufletele tuturor acelora
care beau din el, pentru ca ei
sæ facæ aceasta în b amintirea
sângelui Fiului Tæu, care a fost
værsat pentru ei; pentru ca
ei sæ-ﬁi mærturiseascæ ﬁie, o,
Dumnezeule, Tatæ Veønic, cæ ei
îøi amintesc totdeauna de El,
pentru ca ei sæ poatæ avea
Spiritul Sæu cu ei. Amin.

CAPITOLUL 6
Persoanele care se pocæiesc sunt
botezate øi devin membri — Membrii Bisericii care se pocæiesc sunt
iertaﬂi — Adunærile sunt conduse
prin puterea Duhului Sfânt. Circa
401–421 d.H.
Øi acum eu vorbesc despre
a
botez. Iatæ, vârstnici, preoﬂi øi
învæﬂætori au fost botezaﬂi; øi ei
nu au fost botezaﬂi decât dacæ
aduceau roade ca sæ arate cæ
erau b demni de acesta.
5 1a 3 Ne. 18:8–11;
D&L 20:78–79.
2 a D&L 27:2–4.
gs Împærtæøanie.
b Luca 22:19–20;
1 Cor. 11:25.
6 1a gs Botez, (a) boteza.
b gs Demn, demnitate.
2 a gs Inimæ frântæ.

2 Øi, de asemenea, ei nu erau
botezaﬂi decât dacæ veneau cu
inima a frântæ øi cu spiritul smerit øi depuneau mærturie în faﬂa
Bisericii cum cæ într-adevær s-au
pocæit de toate pæcatele lor.
3 Øi nimeni nu a fost primit
pentru botez decât dacæ a lua
asupra lui numele lui Hristos,
având hotærârea sæ-L slujeascæ
pânæ la capæt.
4 Øi dupæ ce ei au fost primiﬂi
pentru botez øi au fost influenﬂaﬂi øi a curæﬂaﬂi prin puterea
Duhului Sfânt, ei au fost numæraﬂi printre oamenii Bisericii lui
Hristos; iar b numele lor au fost
luate pentru ca ei sæ poatæ fi
ﬂinuﬂi minte øi hræniﬂi de cuvântul cel bun al lui Dumnezeu,
pentru ca sæ-i pæstreze pe ei pe
calea cea bunæ, pentru ca sæ-i
pæstreze pe ei c atenﬂi tot timpul
în rugæciune, d sprijinindu-se numai pe meritele lui Hristos, care
era e Cæpetenia øi Desævârøirea
credinﬂei lor.
5 Iar a Biserica s-a adunat laolaltæ b deseori ca sæ c posteascæ
øi sæ se roage øi sæ vorbeascæ
unul cu altul despre bunæstarea
sufletelor lor.
6 Øi ei s-au întâlnit laolaltæ
deseori ca sæ se împærtæøeascæ
din pâine øi din vin, în amintirea
Domnului Isus.
7 Øi ei erau severi în grija de a
nu fi nici o a nedreptate între ei;

3 a gs Isus Hristos—A
lua numele lui Isus
Hristos asupra
noastræ.
4 a gs Pur, puritate.
b D&L 20:82.
c Alma 34:39;
3 Ne. 18:15–18.
d 2 Ne. 31:19;

D&L 3:20.
e Evr. 12:2.
5 a gs Biserica lui Isus
Hristos.
b 3 Ne. 18:22;
4 Ne. 1:12;
D&L 88:76.
c gs (a) Posti, post.
7 a D&L 20:54.

Moroni 6:8–7:6
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øi cei ce erau gæsiﬂi cæ au comis
vreo nedreptate, b trei martori
de-ai Bisericii îi condamnau pe
ei în faﬂa c vârstnicilor øi dacæ
ei nu se pocæiau øi nu se d spovedeau, atunci numele lor erau
e
øterse øi ei nu mai erau numæraﬂi printre oamenii lui Hristos.
8 Dar a ori de câte ori ei s-au
pocæit øi au cæutat iertare cu intenﬂii adeværate, au fost b iertaﬂi.
9 Iar adunærile lor au fost
a
conduse de cætre Bisericæ dupæ
felul øi lucrærile Spiritului øi
prin puterea Duhului b Sfânt;
cæci dupæ cum puterea Duhului
Sfânt i-a condus pe ei cum sæ
predice sau sæ sfætuiascæ, sau
sæ se roage, sau sæ implore, sau
sæ cânte, chiar aøa s-a fæcut.
CAPITOLUL 7
O invitaﬂie este datæ pentru intrarea în odihna Domnului —
Roagæ-te cu intenﬂii serioase —
Spiritul lui Hristos le dæ oamenilor
posibilitatea sæ cunoascæ ceea ce
este bun de ceea ce este ræu —
Satana îi convinge pe oameni sæ-L
tægæduiascæ pe Hristos øi sæ facæ
lucruri rele — Profeﬂii vestesc venirea lui Hristos — Prin credinﬂæ
se înfæptuiesc miracole øi îngerii
slujesc — Oamenii trebuie sæ aibæ
nædejde în viaﬂa veønicæ øi sæ se
lipeascæ de caritate. Circa 401–
421 d.H.
7 b D&L 42:80–81.
gs Martor.
c Alma 6:1.
gs Vârstnic.
d gs Mærturisire,
(a) mærturisi.
e Ex. 32:33;
D&L 20:83.

Øi acum eu, Moroni, scriu câteva
dintre cuvintele tatælui meu,
Mormon, pe care el le-a vorbit
despre a credinﬂæ, nædejde øi caritate; cæci în felul acesta a vorbit
el cætre popor, învæﬂându-i pe ei
în sinagoga pe care ei o construiseræ ca un loc de rugæciune.
2 Øi acum eu, Mormon, væ vorbesc vouæ, fraﬂii mei preaiubiﬂi;
øi prin harul lui Dumnezeu
Tatæl øi al Domnului nostru Isus
Hristos øi a voinﬂei Lui sfinte,
din cauza darului a chemærii Lui
cætre mine mi se dæ mie voie sæ
væ vorbesc eu vouæ la timpul
acesta.
3 De aceea, eu aø dori sæ vorbesc cætre voi, cei care faceﬂi
parte din Bisericæ, care-L urmaﬂi în pace pe Hristos øi care
aﬂi cæpætat destulæ nædejde
prin care voi veﬂi putea intra în
a
odihna Domnului de la timpul
acesta înainte, pânæ când voi
væ veﬂi odihni împreunæ cu El
în ceruri.
4 Øi acum, fraﬂii mei, eu judec
lucrurile voastre în felul acesta
datoritæ a træirii voastre în pace
împreunæ cu copiii oamenilor.
5 Cæci eu îmi aduc aminte de
cuvântul lui Dumnezeu care
spune cæ prin faptele lor îi veﬂi
a
cunoaøte pe ei; cæci dacæ faptele
lor sunt bune, atunci øi ei sunt
buni.
6 Cæci iatæ, Dumnezeu a zis cæ

gs Excomunicare.
8 a Mosia 26:30–31.
b gs (a) Ierta.
9 a D&L 20:45; 46:2.
b gs Duhul Sfânt.
7 1a 1 Cor. 13:1–13;
Eter 12:3–22, 27–37;
Moro. 8:14; 10:20–23.

2 a gs (a) Chema,
chemat de
Dumnezeu, chemare.
3 a gs Odihnæ.
4 a 1 Ioan 2:6;
D&L 19:23.
5 a 3 Ne. 14:15–20.
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un om a ræu nu poate sæ facæ
ceea ce este bun; cæci dacæ el
oferæ un dar sau se b roagæ la
Dumnezeu, el nu va profita de
nimic dacæ nu va face aceasta
cu intenﬂii adeværate.
7 Cæci iatæ, acest lucru nu este
socotit pentru el în dreptate.
8 Cæci iatæ, dacæ un om a ræu
oferæ un dar, el face aceasta
b
împotriva inimii sale; de aceea,
acest lucru este socotit pentru
el ca øi cum nu ar fi dat darul;
de aceea, el este considerat ræu
în faﬂa lui Dumnezeu.
9 Øi tot aøa, de asemenea, un
astfel de lucru este socotit
ræu pentru un om dacæ el se
va ruga færæ intenﬂie a adeværatæ
în inimæ; da, øi el nu va profita
de nimic, cæci Dumnezeu nu
primeøte un asemenea lucru.
10 De aceea, un om ræu nu
poate face ceea ce este bun; øi
nici nu va oferi un dar bun.
11 Cæci iatæ, o a fântânæ amaræ
nu poate da apæ bunæ; nici o
fântânæ bunæ nu poate da apæ
amaræ; de aceea, un om care este
slujitorul diavolului nu poate
sæ-L urmeze pe Hristos; iar dacæ
el Îl b urmeazæ pe Hristos, atunci
el nu poate fi slujitorul diavolului.
12 De aceea, toate lucrurile
care sunt a bune vin de la Dum6 a Mat. 7:15–18.
b Alma 34:28.
gs Rugæciune.
8 a Prov. 15:8.
b D&L 64:34.
9 a Iac. 1:6–7; 5:16;
Moro. 10:4.
11a Iac. 3:11–12.
b Mat. 6:24;
2 Ne. 31:10–13;
D&L 56:2.

nezeu; iar ceea ce este b ræu vine
de la diavol; cæci diavolul este
duømanul lui Dumnezeu øi se
luptæ împotriva Lui continuu øi
invitæ øi îndeamnæ la c pæcat øi
la ceea ce este ræu continuu.
13 Dar iatæ, ceea ce este de la
Dumnezeu invitæ øi a îndeamnæ
la lucru bun continuu; de aceea,
fiecare lucru care invitæ øi
îndeamnæ la a face bine øi la a-L
iubi pe Dumnezeu øi a-L sluji
pe El este b inspirat de cætre
Dumnezeu.
14 De aceea, luaﬂi seama,
fraﬂii mei preaiubiﬂi, sæ nu judecaﬂi ceea ce este a ræu ca fiind
de la Dumnezeu sau ceea ce
este bun øi de la Dumnezeu ca
fiind de la diavol.
15 Cæci iatæ, fraﬂii mei, væ
este dat sæ a judecaﬂi, pentru ca
sæ deosebiﬂi binele de ræu; iar
felul de judecatæ, pentru ca voi
sæ cunoaøteﬂi cu o cunoaøtere
perfectæ, este la fel de clar cum
lumina zilei este diferitæ de
noaptea întunecoasæ.
16 Cæci iatæ, a Spiritul lui
Hristos este dat fiecærui om pentru ca el sæ poatæ b deosebi binele
de ræu; de aceea, eu væ aræt vouæ
felul de a judeca; cæci fiecare
lucru care te invitæ la a face bine
øi la a te convinge sæ crezi în
Hristos este trimis de cætre pu-

12a Iac. 1:17;
1 Ioan 4:1–2;
Eter 4:12.
b Alma 5:39–42.
c Hel. 6:30.
gs Pæcat.
13a 2 Ne. 33:4;
Eter 8:26.
b gs Inspiraﬂie, a
inspira.
14a Isa. 5:20;

2 Ne. 15:20.
15a gs Discernæmânt,
darul.
16a gs Conøtiinﬂæ;
Luminæ, lumina lui
Hristos.
b Gen. 3:5;
2 Ne. 2:5, 18, 26;
Mosia 16:3;
Alma 29:5;
Hel. 14:31.
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terea øi darul lui Hristos; prin
urmare, voi veﬂi putea cunoaøte
cu o cunoaøtere perfectæ cæ
aceasta este de la Dumnezeu.
17 Dar tot ceea ce îi convinge
pe oameni sæ facæ a ræu øi sæ
nu creadæ în Hristos øi sæ-L
tægæduie øi sæ nu-L slujeascæ
pe Dumnezeu, atunci voi veﬂi
putea cunoaøte cu o cunoaøtere
perfectæ cæ aceasta este de la diavol; cæci în felul acesta lucreazæ
diavolul, cæci el nu convinge
pe nici un om sæ facæ bine, nu,
pe nici unul; øi nici îngerii lui
nu fac aceasta øi nici cei care se
supun lui.
18 Øi acum, fraﬂii mei, væzând
cæ voi cunoaøteﬂi lumina prin
care sæ judecaﬂi, care luminæ
este a lumina lui Hristos, vedeﬂi
sæ nu judecaﬂi greøit; cæci cu
aceeaøi b judecatæ cu care voi
judecaﬂi, voi, de asemenea, veﬂi
fi judecaﬂi.
19 De aceea, eu væ rog fierbinte,
fraﬂilor, sæ cæutaﬂi cu hærnicie
în a lumina lui Hristos ca sæ
puteﬂi deosebi binele de ræu; øi
dacæ veﬂi pune mâna pe fiecare
lucru bun øi nu-l veﬂi condamna,
atunci voi cu siguranﬂæ veﬂi fi
un b copil al lui Hristos.
20 Øi acum, fraﬂii mei, cum
este cu putinﬂæ ca voi sæ puneﬂi
mâna pe fiecare lucru bun?
21 Øi acum eu ajung la acea
credinﬂæ despre care eu am spus
cæ voi vorbi; øi væ voi spune
17a gs Pæcat.
18a Mosia 16:9;
D&L 50:24; 88:7–13.
gs Luminæ, lumina
lui Hristos.
b jst, Mat. 7:1–2;
Luca 6:37;

vouæ felul în care voi veﬂi putea
pune mâna pe fiecare lucru bun.
22 Cæci iatæ, Dumnezeu a cunoscând toate lucrurile, fiind
de la veønicie la veønicie, iatæ, El
a trimis b îngeri ca sæ le slujeascæ
copiilor oamenilor, ca sæ arate
lucrurile despre venirea lui
Hristos; øi prin Hristos va veni
fiecare lucru bun.
23 Øi Dumnezeu, de asemenea,
a declarat profeﬂilor cu gura Sa
proprie cum cæ Hristos va veni.
24 Øi iatæ, au fost diferite feluri
în care El a manifestat lucruri
cætre copiii oamenilor, care sunt
bune; øi toate lucrurile care sunt
bune vin de la Hristos; altfel,
oamenii sunt a cæzuﬂi øi nici un
lucru bun nu poate veni de la ei.
25 De aceea, prin slujirea
a
îngerilor øi prin fiecare cuvânt
care iese din gura lui Dumnezeu, oamenii au început sæ aibæ
credinﬂæ în Hristos; øi astfel prin
credinﬂæ au pus ei mâna pe
fiecare lucru bun; øi astfel a fost
pânæ la venirea lui Hristos.
26 Øi dupæ ce El a venit, oamenii, de asemenea, au fost salvaﬂi
prin credinﬂæ în numele Lui;
øi prin credinﬂæ au devenit ei
fiii lui Dumnezeu. Øi tot aøa de
sigur cum cæ Hristos træieøte,
tot aøa de sigur este cæ El a vorbit aceste cuvinte cætre stræmoøii
noøtri, zicând: a Orice lucru voi
veﬂi cere Tatælui în numele
Meu, care este bun, în credinﬂæ,

Ioan 7:24.
19a D&L 84:45–46.
b Mosia 15:10–12;
27:25.
gs Fii øi fiice ale lui
Dumnezeu.
22a gs Dumnezeu,

divinitate.
b Moise 5:58.
gs Îngeri.
24a 2 Ne. 2:5.
25a Alma 12:28–30.
26a 3 Ne. 18:20.
gs Rugæciune.
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crezând cæ voi veﬂi primi, iatæ,
acest lucru væ va fi dat vouæ.
27 De aceea, fraﬂii mei preaiubiﬂi, au încetat a miracolele
pentru cæ Hristos S-a înælﬂat la
ceruri øi s-a aøezat la dreapta
lui Dumnezeu ca sæ-I b cearæ
Tatælui dreptul Lui la îndurare
pe care El a arætat-o copiilor
oamenilor?
28 Cæci El a ræspuns la cerinﬂele
legii øi îi revendicæ pe toﬂi aceia
care au credinﬂæ în El; øi cei care
au credinﬂæ în El se vor a lipi de
orice lucru bun; prin urmare, El
b
apæræ cauza copiilor oamenilor;
øi El træieøte în ceruri pentru
veønicie.
29 Øi pentru cæ El a fæcut
aceasta, fraﬂii mei preaiubiﬂi,
au încetat miracolele? Iatæ, væ
spun eu vouæ: Nu; øi nici îngerii nu au încetat sæ slujeascæ
copiilor oamenilor.
30 Cæci iatæ, ei sunt slujitorii
Lui ca sæ slujeascæ conform
cuvântului poruncii Lui, arætându-se acelora cu mare credinﬂæ øi cu minte nestræmutatæ
în fiecare fel de dumnezeire.
31 Øi misiunea slujirii lor este
sæ-i cheme pe oameni la pocæinﬂæ øi sæ îndeplineascæ øi
sæ facæ lucrarea legæmintelor
Tatælui, pe care El le-a fæcut
cu copiii oamenilor, pentru a
pregæti calea printre copiii oamenilor, vestind cuvântul lui
Hristos cætre vasele cele alese
ale Domnului pentru ca ei sæ
27a gs Minune.
b Isa. 53:12;
Mosia 14:12.
28a Rom. 12:9;
D&L 98:11.

poatæ sæ depunæ mærturie despre El.
32 Øi fæcând astfel, Domnul
Dumnezeu pregæteøte calea
pentru ca ræmæøiﬂa oamenilor sæ
aibæ a credinﬂæ în Hristos, pentru
ca Duhul Sfânt sæ aibæ loc în
inima lor în acord cu puterea
Sa; øi în felul acesta face Tatæl
sæ se îndeplineascæ legæmintele
pe care El le-a fæcut cu copiii
oamenilor.
33 Iar Hristos a zis: a Dacæ voi
veﬂi avea credinﬂæ în Mine,
atunci veﬂi avea puterea sæ faceﬂi
orice lucru care este b potrivit
cu Mine.
34 Øi El a zis: a Pocæiﬂi-væ, voi
din toate marginile pæmântului,
øi veniﬂi la Mine øi fiﬂi botezaﬂi
în numele Meu øi aveﬂi credinﬂæ
în Mine pentru ca sæ puteﬂi fi
salvaﬂi.
35 Øi acum, fraﬂii mei preaiubiﬂi, dacæ va fi aøa, cæ aceste
lucruri sunt adeværate, despre
care eu v-am vorbit vouæ, øi
Dumnezeu væ va aræta vouæ, cu
a
putere øi cu mare slavæ în
b
ultima zi cæ ele sunt adeværate; øi dacæ ele sunt adeværate, a
încetat ziua miracolelor?
36 Sau au încetat îngerii sæ
aparæ în faﬂa copiilor oamenilor?
Sau a a retras El puterea Duhului
Sfânt de la ei? Sau va face El
aceasta atât timp cât timpul va
fi sau cât pæmântul va dura
sau cât va fi vreun om pe faﬂa
pæmântului ca sæ fie salvat?

b 1 Ioan 2:1; 2 Ne. 2:9.
gs Avocat.
32a gs Credinﬂæ.
33a Mat. 17:20.
b D&L 88:64–65.

34a 3 Ne. 27:20;
Eter 4:18.
35a 2 Ne. 33:11.
b D&L 35:8.
36a Moro. 10:4–5, 7, 19.
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37 Iatæ, væ spun eu vouæ:
Nu, cæci prin credinﬂæ se fac
a
miracolele; øi prin credinﬂæ apar
îngerii øi le slujesc oamenilor;
de aceea, dacæ aceste lucruri au
încetat, vai de copiii oamenilor,
cæci aceasta este din cauza b necredinﬂei øi totul este în zadar.
38 Cæci nici un om nu poate fi
salvat, potrivit cuvintelor lui
Hristos, dacæ ei nu vor avea
credinﬂæ în numele Lui; de aceea, dacæ aceste lucruri au încetat, atunci a încetat øi credinﬂa;
øi îngrozitoare este starea omului, cæci ei sunt ca øi cum nici o
mântuire nu s-ar fi înfæptuit.
39 Dar iatæ, fraﬂii mei preaiubiﬂi, eu cred lucruri mai bune
despre voi, cæci eu cred cæ voi
aveﬂi credinﬂæ în Hristos datoritæ blândeﬂii voastre; cæci dacæ
voi nu aveﬂi credinﬂæ în El,
atunci voi nu sunteﬂi a demni de
a fi numæraﬂi printre oamenii
Bisericii Lui.
40 Øi iaræøi, fraﬂii mei preaiubiﬂi, eu aø dori sæ vorbesc cætre
voi despre a nædejde. Cum se
poate ca voi sæ aveﬂi credinﬂæ
dacæ nu aveﬂi nædejde?
41 Øi ce este aceea pentru care
voi aveﬂi a nædejde? Iatæ, væ
spun eu vouæ cæ voi trebuie
sæ aveﬂi b nædejde prin ispæøirea
lui Hristos øi prin puterea învierii Lui ca sæ fiﬂi înælﬂaﬂi la
c
viaﬂæ veønicæ øi aceasta datoritæ
37a Mat. 13:58;
Morm. 9:20;
Eter 12:12–18.
b Moro. 10:19–24.
39a gs Demn, demnitate.
40a Eter 12:4.
gs Speranﬂæ.
41a D&L 138:14.

credinﬂei voastre în El în acord
cu fægæduinﬂa.
42 De aceea, dacæ un om are
a
credinﬂæ, el b trebuie sæ aibæ
nædejde, cæci færæ credinﬂæ nici
o nædejde nu poate sæ fie.
43 Øi iaræøi, iatæ væ spun eu
vouæ cæ nimeni nu poate sæ aibæ
credinﬂæ øi nædejde dacæ nu are
a
blândeﬂe øi inima smeritæ.
44 Dacæ este aøa, atunci a credinﬂa øi nædejdea lui sunt zadarnice, nici unul nu este primit
înaintea lui Dumnezeu în afaræ
de cel blând øi cu inima smeritæ;
øi dacæ un om este blând øi cu
inima smeritæ øi b mærturiseøte
prin puterea Duhului Sfânt cæ
Isus este Hristosul, atunci el
trebuie sæ aibæ caritate; cæci
dacæ el nu are caritate, atunci el
este un nimic; de aceea el trebuie
sæ aibæ caritate.
45 Iar a caritatea suferæ îndelung øi este binevoitoare øi nu
b
invidiazæ øi nu este îngâmfatæ
øi nu cautæ nimic pentru sine,
nu este provocatæ cu uøurinﬂæ,
nu se gândeøte la ræu øi nu se
bucuræ în nedreptate, ci se bucuræ în adevær, suportæ toate
lucrurile, crede toate lucrurile,
nædæjduieøte toate lucrurile, rabdæ toate lucrurile.
46 De aceea, fraﬂii mei preaiubiﬂi, dacæ voi nu aveﬂi caritate,
atunci voi sunteﬂi de nimic, cæci
caritatea niciodatæ nu piere. De

b Tit 1:2; Iacov 4:4;
Alma 25:16;
Moro. 9:25.
c gs Viaﬂæ veønicæ.
42a gs Credinﬂæ.
b Moro. 10:20.
43a gs Blând, blândeﬂe.
44a Alma 7:24;

Eter 12:28–34.
b Luca 12:8–9.
gs Mærturisire,
(a) mærturisi;
Mærturie.
45a 1 Cor. 13:1–13.
b gs Invidie.
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aceea, lipeøte-te de caritate care
este cea mai mare dintre toate,
cæci toate lucrurile trebuie sæ
piaræ —
47 Dar a caritatea este b dragostea puræ a lui Hristos øi ea rabdæ
în vecii vecilor; øi acela care este
gæsit cæ o are în ziua din urmæ
bine va fi de el.
48 De aceea, fraﬂii mei preaiubiﬂi, a rugaﬂi-væ la Tatæl cu toatæ
puterea inimii, pentru ca voi sæ
fiﬂi plini de dragostea Lui pe
care El a dæruit-o tuturor acelora care Îl b urmeazæ cu adeværat
pe Fiul Sæu, Isus Hristos; pentru ca voi sæ deveniﬂi fiii lui
Dumnezeu; pentru ca atunci
când El va veni, noi sæ c fim la
fel ca El, cæci noi Îl vom vedea
pe El aøa cum El este; pentru ca
noi sæ putem sæ avem aceastæ
nædejde; pentru ca noi sæ fim
d
purificaﬂi tot aøa cum El este
pur. Amin.
CAPITOLUL 8
Botezarea pruncilor este un lucru
ræu øi abominabil—Pruncii sunt
în viaﬂæ în Hristos datoritæ Ispæøirii — Credinﬂa, pocæinﬂa, umilinﬂa
øi inima smeritæ, acceptarea Duhului Sfânt øi îndurarea pânæ la
sfârøit duc la Salvare. Circa 401–
421 d.H.
O epistolæ a a tatælui meu, Mormon, scrisæ cætre mine, Moroni;
47a 2 Ne. 26:30.
gs Caritate.
b Ios. 22:5.
gs Dragoste.
48a gs Rugæciune.
b gs Isus Hristos—
Exemplul lui Isus

øi a fost scrisæ cætre mine la
scurt timp dupæ chemarea mea
la slujire. Øi în felul acesta mi-a
scris el mie, zicând:
2 Fiul meu preaiubit, Moroni,
eu mæ bucur nespus cæ Domnul
nostru Isus Hristos s-a îndurat
de tine øi te-a chemat pe tine la
slujirea Sa øi la lucrarea Sa cea
sfântæ.
3 Eu mæ gândesc la tine întotdeauna în rugæciunile mele,
rugându-mæ continuu cætre
Dumnezeu Tatæl în numele
Copilului Lui cel Sfânt, Isus,
pentru ca El, în a bunætatea øi
b
harul Sæu infinit, sæ te pæstreze
pe tine îndurând credinﬂa în
numele Sæu pânæ la capæt.
4 Øi acum, fiul meu, eu îﬂi
vorbesc ﬂie despre ceea ce mæ
supæræ pe mine nespus de mult;
cæci mæ supæræ pe mine faptul
cæ sunt a certuri printre voi.
5 Cæci, dacæ eu am aflat adeværul, au fost certuri printre
voi în legæturæ cu botezarea
pruncilor voøtri.
6 Øi acum, fiul meu, eu doresc
ca tu sæ lucrezi cu hærnicie
pentru ca aceastæ greøealæ grosolanæ sæ fie înlæturatæ dintre
voi; cæci în scopul acesta am
scris eu epistola aceasta.
7 Cæci imediat dupæ ce eu
am aflat aceste lucruri despre
voi, L-am întrebat pe Domnul
despre problema aceasta. Øi
a
cuvântul Domnului a venit la

Hristos; Supunere,
supus, (a) se supune.
c 1 Ioan 3:1–3;
3 Ne. 27:27.
d 3 Ne. 19:28–29.
gs Pur, puritate.
8 1a C. lui M. 1:1.

3a
b
4a
7a

Mosia 4:11.
gs Har.
3 Ne. 11:22, 28; 18:34.
gs Cuvântul lui
Dumnezeu.
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mine prin puterea Duhului
Sfânt, zicând:
8 Ascultaﬂi de cuvintele lui
Hristos, Mântuitorul vostru,
Domnul øi Dumnezeul vostru.
Iatæ, Eu am venit pe lume nu ca
sæ-i chem pe cei drepﬂi, ci pe cei
pæcætoøi, la pocæinﬂæ; cei a întregi
nu au nevoie de doctor, ci numai
cei bolnavi; de aceea, b pruncii
sunt c întregi, cæci ei nu sunt în
stare sæ d pæcætuiascæ; de aceea
blestemul lui eAdam este luat
de pe ei prin Mine aøa încât
acesta nu are nici o putere asupra lor; iar legea f tæierii împrejur
este înlæturatæ de Mine.
9 Øi în felul acesta Duhul Sfânt
a arætat cuvântul lui Dumnezeu
cætre mine; de aceea, fiul meu
preaiubit, eu øtiu cæ este bætaie
de joc în faﬂa lui Dumnezeu ca
voi sæ botezaﬂi pruncii.
10 Iatæ, îﬂi spun eu ﬂie cæ voi
trebuie sæ propovæduiﬂi lucrul
acesta — pocæinﬂæ øi botez pentru aceia care sunt a responsabili øi capabili sæ pæcætuiascæ;
da, învæﬂaﬂi-i pe pærinﬂi cum cæ
ei trebuie sæ se pocæiascæ øi sæ
fie botezaﬂi øi sæ se umileascæ la
fel ca øi b pruncii lor øi atunci ei
cu toﬂii vor fi salvaﬂi împreunæ
cu pruncii lor.
11 Øi a pruncii lor nu au nevoie
de nici o pocæinﬂæ øi nici de
8 a Marcu 2:17.
b Marcu 10:13–16.
c Mosia 3:16;
D&L 74:7.
d gs Pæcat.
e 2 Ne. 2:25–27.
gs Cæderea lui
Adam øi a Evei.
f Gen. 17:10–11.

botez. Iatæ, botezul este pentru
pocæinﬂæ, pentru înfæptuirea
poruncilor, pentru b iertarea pæcatelor.
12 Dar a pruncii sunt vii în
Hristos, chiar de la crearea lumii; dacæ nu ar fi aøa, atunci
Dumnezeu este un Dumnezeu
pærtinitor øi, de asemenea, un
Dumnezeu schimbætor øi un
b
pærtinitor al oamenilor; cæci,
cât de mulﬂi prunci nu au murit
færæ sæ fi fost botezaﬂi!
13 De aceea, dacæ pruncii nu
pot fi salvaﬂi færæ botez, atunci
înseamnæ cæ ei s-au dus la un
iad færæ de sfârøit.
14 Iatæ, îﬂi spun eu ﬂie cæ acela care crede cæ øi pruncii au
nevoie de botez este în fierea
amæræciunii øi în lanﬂurile nedreptæﬂii; cæci el nu are nici
a
credinﬂæ, nici nædejde, nici
caritate; de aceea, dacæ el ar
trebui alungat când gândeøte
lucrurile acestea, atunci el s-ar
duce jos în iad.
15 Cæci îngrozitoare este ticæloøia de a crede cæ Dumnezeu îl
salveazæ pe un copil datoritæ
botezului, iar altul trebuie sæ
piaræ pentru cæ nu a fost botezat.
16 Vai de aceia care vor strica
cæile Domnului în felul acesta,
cæci ei vor pieri dacæ nu se pocæiesc. Iatæ, eu spun cu curaj,

gs Circumcizie.
10a gs Ræspunzætor,
(a fi) ræspunzætor.
b gs Copil, copii;
Umil, umilinﬂæ.
11a gs Botez, (a) boteza—
Condiﬂii pentru
botez; Copil, copii.
b gs Iertarea pæcatelor.

12a D&L 29:46–47; 93:38.
b Ef. 6:9;
2 Ne. 26:33;
D&L 38:16.
14a 1 Cor. 13:1–13;
Eter 12:6;
Moro. 7:25–28;
10:20–23.
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având a autoritate de la Dumnezeu; øi eu nu mæ tem de ceea
ce omul poate sæ facæ; cæci
b
dragostea perfectæ c alungæ
orice teamæ.
17 Øi eu sunt plin de a caritate,
care este iubire veønicæ; de
aceea, toﬂi copiii sunt la fel cu
mine; de aceea eu îi iubesc
pe b prunci cu o dragoste perfectæ; øi ei sunt cu toﬂii la fel
unul cu altul øi sunt pærtaøi ai
salværii.
18 Cæci eu øtiu cæ Dumnezeu
nu este un Dumnezeu pærtinitor
øi nici o fiinﬂæ schimbætoare; ci
El este a neschimbætor în b vecii
vecilor.
19 a Pruncii nu se pot pocæi; de
aceea este o ticæloøie îngrozitoare sæ li se refuze mila cea puræ a
lui Dumnezeu, cæci ei sunt în
viaﬂæ în El datoritæ b îndurærii
Lui.
20 Iar acela care va zice cæ øi
pruncii au nevoie de botez tægæduie îndurærile lui Hristos øi
socoteøte ca pe nimic a Ispæøirea
Lui øi puterea mântuirii Lui.
21 Vai de aceia, cæci ei sunt în
pericol de moarte, a iad øi chinuri
b
veønice. Eu spun aceasta cu
îndræznealæ; Dumnezeu mi-a
poruncit aceasta. Ascultaﬂi-i øi
16a
b
c
17a
b
18a

gs Autoritate.
gs Dragoste.
1 Ioan 4:18.
gs Caritate.
Mosia 3:16–19.
Alma 7:20;
Morm. 9:9.
gs Dumnezeu,
divinitate.
b Moro. 7:22.
19a Luca 18:15–17.
b gs Milostiv,
milostenie, milæ.

bægaﬂi de seamæ, de nu, ei se vor
ridica împotriva voastræ la scaunul de c judecatæ al lui Hristos.
22 Cæci iatæ cæ toﬂi pruncii
sunt a vii în Hristos, precum øi
toﬂi aceia care sunt în neøtiinﬂa b legii. Cæci puterea c mântuirii
vine asupra tuturor acelora care
nu au øtiinﬂæ de lege; de aceea,
acela care nu este osândit sau
acela care nu este sub nici o
osândire nu poate sæ se pocæiascæ; øi pentru unul ca acesta,
botezul nu are nici o valoare —
23 Dar este o batjocuræ în
faﬂa lui Dumnezeu ca sæ tægæduieøti îndurærile lui Hristos
øi puterea Spiritului Sfânt øi sæ
pui valoare în lucræri a moarte.
24 Iatæ, fiul meu, lucrul acesta
nu trebuie sæ se întâmple; cæci
a
pocæinﬂa este pentru aceia
care sunt sub osândire øi sub
blestemul unei legi încælcate.
25 Øi primele roade ale a pocæinﬂei sunt b botezul; iar botezul
vine prin credinﬂæ în îndeplinirea poruncilor; iar îndeplinirea
poruncilor aduce c iertarea pæcatelor;
26 Øi iertarea pæcatelor aduce
a
umilinﬂæ øi smerenia inimii;
øi datoritæ umilinﬂei øi a smereniei inimii vine vizitarea de

20a gs Ispæøire,
(a) ispæøi; Planul
mântuirii.
21a gs Iad.
b Iacov 6:10;
Mosia 28:3;
D&L 19:10–12.
c gs Isus Hristos—
Judecætor.
22a gs Salvare—
Salvarea copiilor.
b Fapte 17:30;
D&L 76:71–72.

c gs Mântuire,
(a) mântui, mântuit.
23a D&L 22:2.
24a gs Pocæinﬂæ,
(a) se pocæi.
25a gs Botez, (a) boteza—
Condiﬂii pentru
botez.
b Moise 6:58–60.
c D&L 76:52.
gs Iertarea pæcatelor.
26a gs Blând, blândeﬂe.
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cætre Duhul b Sfânt, care c Mângâietor umple cu d nædejde øi cu
e
iubire perfectæ, care dragoste
rabdæ prin f hærnicie în g rugæciune pânæ când sfârøitul va
veni, când toﬂi h sfinﬂii vor træi
alæturi de Dumnezeu.
27 Iatæ, fiul meu, eu îﬂi voi
scrie ﬂie iaræøi, dacæ nu mæ duc
în curând împotriva lamaniﬂilor.
Iatæ, a mândria acestui neam sau
a poporului nefiﬂilor s-a dovedit
sæ fie distrugerea lor, dacæ ei
nu se vor pocæi.
28 Roagæ-te pentru ei, fiul
meu, pentru ca pocæinﬂa sæ vinæ
la ei. Dar iatæ, eu mæ tem ca
Spiritul sæ nu fi încetat sæ se
mai a stræduiascæ cu ei; øi în
partea aceasta a ﬂærii ei, de asemenea, încearcæ sæ doboare
toatæ puterea øi autoritatea
care vin de la Dumnezeu; øi ei
b
tægæduiesc Duhul Sfânt.
29 Øi dupæ ce au tægæduit o
cunoaøtere atât de mæreaﬂæ, fiul
meu, ei trebuie sæ piaræ în
curând pentru împlinirea profeﬂiilor care au fost spuse de
cætre profeﬂi, precum øi a cuvintelor Salvatorului Însuøi.
30 Ræmâi cu bine, fiul meu,
pânæ când eu îﬂi voi scrie sau te
voi întâlni iaræøi. Amin.
A doua epistolæ a lui Mormon
cætre fiul sæu, Moroni.
Cuprinde capitolul 9.
26b gs Duhul Sfânt.
c gs Mângâietor.
d gs Speranﬂæ.
e 1 Pet. 1:22;
1 Ne. 11:22–25.
f gs Sârguinﬂæ.

CAPITOLUL 9
Atât nefiﬂii, cât øi lamaniﬂii sunt
depravaﬂi øi degeneraﬂi — Ei se
chinuie øi se ucid unii pe alﬂii —
Mormon se roagæ ca harul øi bunætatea sæ fie asupra lui Moroni pentru totdeauna. Circa 401–421 d.H.
Fiul meu preaiubit, eu îﬂi scriu
ﬂie iaræøi pentru ca tu sæ øtii cæ
eu încæ mai sunt în viaﬂæ; dar
eu scriu despre ceva care este
întrucâtva supærætor.
2 Cæci iatæ, eu am avut o bætælie
dureroasæ cu lamaniﬂii, în care
noi nu am biruit; iar Arheantus
a cæzut sub sabie, precum øi
Luram øi Emron; da, øi noi am
pierdut un numær mare dintre
oamenii noøtri aleøi.
3 Øi acum iatæ, fiul meu, eu mæ
tem cæ lamaniﬂii vor distruge
acest popor; cæci ei nu se pocæiesc, iar Satana îi aﬂâﬂæ pe ei færæ
oprire la mânie unul împotriva
celuilalt.
4 Iatæ, eu lucrez cu ei færæ
oprire; øi atunci când eu spun
cuvântul lui Dumnezeu cu un
ton a ascuﬂit, ei tremuræ øi se mânie pe mine; iar atunci când eu
nu folosesc un ton ascuﬂit, ei îøi
împietresc inimile împotriva
acestuia; de aceea, eu mæ tem ca
Spiritul Domnului sæ nu fi încetat sæ se mai b stræduiascæ cu ei.
5 Cæci ei se mânie atât de
mult, încât mie mi se pare cæ ei

g gs Rugæciune.
h gs Sfânt.
27a D&L 38:39.
gs Mândrie.
28a Morm. 5:16.
b Alma 39:6.

gs Pæcat de neiertat.
9 4a 2 Ne. 1:26–27;
D&L 121:41–43.
b D&L 1:33.
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nu se tem de moarte; øi ei øi-au
pierdut iubirea unul faﬂæ de altul; øi ei sunt a însetaﬂi tot timpul
de sânge øi de ræzbunare.
6 Øi acum, fiul meu preaiubit,
în ciuda împietririi lor, sæ lucræm cu a sârguinﬂæ; cæci dacæ
noi încetæm sæ b lucræm, atunci
noi suntem aduøi la osândæ;
cæci noi avem de fæcut o lucrare
în timp ce locuim în acest tabernacol de lut pentru ca sæ
învingem duømanul a tot ce-i
drept øi sæ ne odihnim sufletele
în împæræﬂia lui Dumnezeu.
7 Øi acum, eu scriu câte ceva
despre suferinﬂele acestui popor. Cæci, potrivit cunoaøterii
pe care eu am primit-o de la
Amoron, iatæ, lamaniﬂii au mulﬂi
prizonieri pe care ei i-au luat
din turnul de la Øeriza; øi acolo
erau bærbaﬂi, femei øi copii.
8 Øi ei i-au ucis pe bærbaﬂii øi
pe taﬂii acelor femei øi copii; øi
ei le-au hrænit pe femei cu carnea bærbaﬂilor lor, iar pe copii
cu carnea taﬂilor lor; øi nu le-au
dat lor apæ decât foarte puﬂinæ.
9 Øi în ciuda acestor mari
lucruri abominabile ale lamaniﬂilor, aceasta nu este mai mare
decât aceea a poporului nostru
în Moriantum. Cæci iatæ, pe
multe dintre fiicele lamaniﬂilor
le-au luat ei prizoniere; øi dupæ
ce le-au deposedat pe ele de ceea
ce era mai drag øi mai preﬂios
deasupra tuturor lucrurilor, care
sunt a castitatea øi b virtutea —
10 Øi dupæ ce ei au fæcut lucrul
acesta, ei le-au ucis pe ele în
5 a Morm. 4:11–12.
6 a gs Sârguinﬂæ.
b Iacov 1:19; Enos 1:20.

felul cel mai crud, torturându-le
trupurile lor chiar pânæ la
moarte; øi dupæ ce ei au fæcut
aceasta, ei au devorat carnea
lor la fel ca fiarele sælbatice din
cauza împietririi inimilor lor;
øi ei fac aceasta ca un semn de
vitejie.
11 O, fiul meu preaiubit, cum
poate un popor ca acesta care
este færæ civilizaﬂie —
12 (Øi numai câﬂiva ani au
trecut, iar ei au fost un popor
civilizat øi plæcut)
13 Dar, o, fiul meu, cum poate
un popor ca acesta, a cærui plæcere este într-un asemenea lucru
abominabil —
14 Cum putem noi aøtepta
ca Dumnezeu sæ-øi a opreascæ
mâna Sa din judecata împotriva
noastræ?
15 Iatæ, inima mea strigæ: Vai
de acest popor. Vino pentru
judecatæ, o, Dumnezeule, øi ascunde pæcatele lor øi ticæloøia
lor øi lucrurile lor abominabile
dinaintea feﬂei Tale.
16 Øi iaræøi, fiul meu, sunt
multe a væduve øi fiicele lor care
ræmân în Øeriza; iar partea aceea
a proviziilor pe care lamaniﬂii
nu au cærat-o cu ei, iatæ, oøtirea
lui Zenefi a luat-o; øi le-au læsat
ca sæ rætæceascæ încotro ar putea
sæ gæseascæ mâncare; iar multe
femei bætrâne leøinæ pe drum øi
mor.
17 Iar oøtirea care este cu mine
este slabæ; iar oøtirile lamaniﬂilor
sunt între Øeriza øi mine; iar
toﬂi aceia care au fugit la oøtirea

gs Datorie.
9 a gs Castitate.
b gs Virtute.

14a Alma 10:23.
16a gs Væduvæ.
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lui aAaron au cæzut victime ale
brutalitæﬂii lor îngrozitoare.
18 O, poporul meu decæzut!
Ei sunt færæ de ordine øi færæ
de milæ. Iatæ, eu sunt doar un
om øi nu am decât puterea unui
om øi nu pot sæ-mi mai impun
poruncile mele.
19 Iar ei s-au întærit în stricæciunea lor; øi ei sunt, de
asemenea, brutali, necruﬂând
pe nimeni, nici bætrân øi nici
tânær; øi ei se bucuræ în orice în
afaræ de ceea ce este bun; iar
suferinﬂa femeilor noastre øi a
copiilor noøtri pe faﬂa acestei
ﬂæri depæøeøte orice; da, limba
nu poate sæ spunæ øi nici nu
poate aceasta sæ fie scrisæ.
20 Øi acum, fiul meu, eu nu mai
zæbovesc asupra acestei scene
oribile. Iatæ, tu cunoøti ticæloøia
acestui popor; tu cunoøti cæ ei
sunt færæ de principii øi simﬂiri
trecute; iar ticæloøia lor o a întrece
pe aceea a lamaniﬂilor.
21 Iatæ, fiul meu, eu nu pot sæ-i
recomand pe ei lui Dumnezeu
de teamæ ca El sæ nu mæ loveascæ
pe mine.
22 Dar iatæ, fiul meu, eu te recomand pe tine lui Dumnezeu
øi am încredere în Hristos cæ
tu vei fi salvat; øi eu mæ rog
la Dumnezeu ca El sæ-ﬂi a cruﬂe
viaﬂa pentru ca tu sæ aduci mærturie despre reîntoarcerea poporului Lui cætre El sau distrugerea lor completæ; cæci eu øtiu
17a
20a
22a
b

Morm. 2:9.
Hel. 6:34–35.
Morm. 8:3.
Mal. 3:7;
Hel. 13:11;
3 Ne. 10:6; 24:7.

23a
b
24a
b
25a

cæ ei trebuie sæ piaræ dacæ nu se
b
pocæiesc øi nu se întorc la El.
23 Iar dacæ ei pier, atunci aceasta va fi la fel ca øi cu iarediﬂii,
din a cauza dorinﬂei inimilor lor,
cæutând sânge øi b ræzbunare.
24 Øi dacæ va fi ca ei sæ piaræ,
noi øtim cæ mulﬂi dintre fraﬂii
noøtri au a dezertat la lamaniﬂi
øi încæ øi mai mulﬂi, de asemenea, vor dezerta la ei; de aceea
tu sæ scrii ceva, despre câteva
lucruri, dacæ tu vei fi cruﬂat øi
dacæ eu voi pieri øi nu te voi
vedea pe tine; dar eu am încredere cæ voi putea sæ te væd în
curând; cæci eu am cronici sfinte
pe care vreau sæ ﬂi le b dau.
25 Fiul meu, fii credincios în
Hristos; øi fie ca lucrurile pe
care eu le-am scris sæ nu te întristeze øi sæ nu te doboare
în moarte; ci fie ca Hristos sæ
te înalﬂe pe tine; øi fie ca a suferinﬂele Lui øi moartea Lui øi
apariﬂia trupului Lui în faﬂa
stræmoøilor noøtri øi îndurarea
Lui øi suferinﬂa Lui îndelungatæ
øi nædejdea slavei Lui øi aceea a
vieﬂii b veønice sæ træiascæ în
c
mintea ta pentru totdeauna.
26 Øi fie ca harul lui Dumnezeu, al cærui tron este sus în
ceruri, precum øi Domnul nostru Isus Hristos care stæ la
a
dreapta puterii Lui pânæ când
toate lucrurile vor fi dæruite
Lui, sæ fie cu tine øi sæ ræmânæ
cu tine în vecii vecilor. Amin.

Morm. 4:11–12.
Eter 15:15–31.
Alma 45:14.
Morm. 6:6.
gs Ispæøire,
(a) ispæøi.

b gs Viaﬂæ veønicæ.
c gs Minte.
26a Luca 22:69;
Fapte 7:55–56;
Mosia 5:9;
Alma 28:12.
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CAPITOLUL 10

O mærturie despre Cartea lui
Mormon vine prin puterea Duhului Sfânt — Darurile Spiritului
sunt dæruite celor credincioøi —
Darurile spirituale însoﬂesc întotdeauna credinﬂa — Cuvintele lui
Moroni vorbesc din ﬂærânæ — Veniﬂi cætre Hristos, perfecﬂionaﬂi-væ
în El øi sfinﬂiﬂi-væ sufletele. Circa
421 d.H.
Acum eu, Moroni, scriu ceva
care mie mi se pare cæ este bun;
øi eu scriu cætre fraﬂii mei,
a
lamaniﬂii; øi eu aø dori ca ei sæ
øtie cæ mai mult de patru sute
douæzeci de ani au trecut de
când semnul a fost dat despre
venirea lui Hristos.
2 Øi eu a pecetluiesc aceste cronici dupæ ce am spus câteva
cuvinte de îndemn cætre voi.
3 Iatæ, eu doresc sæ væ îndemn
pe voi ca atunci când veﬂi citi
aceste lucruri, dacæ înﬂelepciunea lui Dumnezeu va fi ca voi
sæ le citiﬂi, voi sæ væ aduceﬂi
aminte cât de bun a fost Domnul
cu copiii oamenilor de la crearea
lui Adam øi chiar pânæ la timpul
când voi veﬂi primi aceste lucruri øi sæ le a cântæriﬂi în b inimile
voastre.
4 Iar atunci când voi veﬂi primi
10 1a D&L 10:48.
2 a Morm. 8:4, 13–14.
gs Scripturi—
Scripturile au fost
profeﬂite cæ vor
apare.
3 a Deut. 11:18–19.
gs (a) Cugeta.
b Deut. 6:6–7.

aceste lucruri, eu væ îndemn pe
voi sæ-L a întrebaﬂi pe Dumnezeu, Tatæl Veønic, în numele
lui Hristos, dacæ aceste lucruri
b
nu sunt adeværate; øi dacæ voi
veﬂi întreba cu inima c sinceræ,
cu intenﬂie d adeværatæ, având
e
credinﬂæ în Hristos, El væ va
f
aræta g adeværul prin puterea
Duhului Sfânt.
5 Øi prin puterea Duhului
Sfânt veﬂi putea voi a cunoaøte
b
adeværul tuturor lucrurilor.
6 Øi orice lucru care este bun
este drept øi adeværat; de aceea,
nimic care este bun nu Îl tægæduieste pe Hristos, ci recunoaøte
cæ El este.
7 Øi voi veﬂi øti cæ El este prin
puterea Duhului Sfânt; de aceea,
eu aø dori sæ væ sfætuiesc sæ nu
tægæduiﬂi puterea lui Dumnezeu;
cæci El lucreazæ prin puterea
Sa, a potrivit cu credinﬂa copiilor
oamenilor, la fel astæzi øi mâine
øi în vecii vecilor.
8 Øi iaræøi væ sfætuiesc eu pe
voi, fraﬂii mei, sæ nu tægæduiﬂi
a
darurile lui Dumnezeu, cæci
ele sunt multe; øi ele vin de la
acelaøi Dumnezeu. Øi sunt
b
diferite feluri în care aceste
daruri sunt date; dar este acelaøi
Dumnezeu care lucreazæ toate
în toate cele; øi ele sunt date
prin manifestarea Spiritului lui

4 a gs Rugæciune.
b 1 Ne. 13:39; 14:30;
Mosia 1:6;
Eter 4:10–11; 5:3.
c gs Cinstit, cinste.
d Iac. 1:5–7;
Moro. 7:9.
e gs Credinﬂæ.
f gs Revelaﬂie.

g gs Adevær.
5 a D&L 35:19.
gs Discernæmânt,
darul; Mærturie.
b Ioan 8:32.
7 a 1 Ne. 10:17–19.
8 a gs Darurile
spiritului.
b D&L 46:15.
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Dumnezeu cætre oameni, spre
binele lor;
9 Cæci iatæ, a unora le este dat
prin Spiritul lui Dumnezeu ca
sæ b predice cuvântul de înﬂelepciune;
10 Iar altuia îi este dat sæ
predice cuvântul cunoaøterii
prin acelaøi Spirit;
11 Iar altuia, nespus de mare
a
credinﬂæ; iar altuia, darul b vindecærii prin acelaøi Spirit;
12 Øi iaræøi, altuia, ca el sæ
poatæ sæ facæ a minuni mæreﬂe.
13 Øi iaræøi, altuia, ca el sæ profeﬂeascæ despre toate lucrurile;
14 Øi iaræøi, altuia, ca sæ vadæ
îngerii øi spiritele care îi slujesc;
15 Øi iaræøi, altuia, tot felul de
limbi.
16 Øi iaræøi, altuia, tælmæcirea
limbilor øi a tot felul de a limbi.
17 Øi toate aceste daruri vin
prin Spiritul lui Hristos; øi ele
vin la fiecare om separat, în
acord cu voinﬂa Lui.
18 Øi eu aø vrea sæ væ sfætuiesc
pe voi, fraﬂii mei preaiubiﬂi,
sæ væ aduceﬂi aminte cæ a fiecare
dar bun vine de la Hristos.
19 Øi eu aø vrea sæ væ sfætuiesc
pe voi, fraﬂii mei preaiubiﬂi,
sæ væ aduceﬂi aminte cæ El este
a
acelaøi ieri, astæzi øi în vecii
vecilor, øi cæ toate aceste daruri
despre care eu am vorbit, care
sunt spirituale, nu vor înceta
niciodatæ atât timp cât lumea
9 a 1 Cor. 12:8–11;
D&L 46:8–29.
b D&L 88:77–79, 118.
11a gs Credinﬂæ.
b gs (a) Tæmædui,
tæmæduiri.
12a gs Minune.

va fi, decât în mæsura b necredinﬂei copiilor oamenilor.
20 De aceea, trebuie sæ fie a credinﬂæ; øi dacæ trebuie sæ fie credinﬂæ, trebuie sæ fie øi nædejde;
øi dacæ trebuie sæ fie nædejde,
trebuie sæ fie øi caritate.
21 Øi dacæ voi nu aveﬂi a caritate,
atunci în nici un caz nu puteﬂi sæ
fiﬂi salvaﬂi în Împæræﬂia lui Dumnezeu; øi nici nu puteﬂi sæ fiﬂi
salvaﬂi în Împæræﬂia lui Dumnezeu dacæ nu aveﬂi credinﬂæ; øi
nici dacæ nu aveﬂi nædejde.
22 Øi dacæ voi nu aveﬂi nici o
nædejde, atunci voi trebuie sæ
fiﬂi disperaﬂi; øi disperarea vine
din cauza nedreptæﬂii.
23 Iar Hristos cu adeværat a
spus cætre stræmoøii noøtri:
a
Dacæ voi aveﬂi credinﬂæ, atunci
voi puteﬂi face toate lucrurile
care sunt potrivite pentru Mine.
24 Øi acum, eu vorbesc cætre
toate marginile pæmântului —
cæ dacæ ziua aceea va veni când
puterea øi darurile lui Dumnezeu se vor sfârøi printre voi,
aceasta va fi a din cauza b necredinﬂei.
25 Øi vai de copiii oamenilor
dacæ aceasta se va întâmpla;
cæci nu va mai fi nimeni printre
voi care sæ facæ bine, a nici mæcar
unul. Cæci dacæ printre voi ar fi
unul care ar face bine, atunci el
ar lucra prin puterea øi darurile
lui Dumnezeu.

16a gs Limbi, darul de a
vorbi în alte limbi.
18a Iac. 1:17.
19a Evr. 13:8.
b Moro. 7:37.
20a Eter 12:3–37.
21a 1 Cor. 13:1–13;

23a
24a
b
25a

Moro. 7:1, 42–48.
gs Caritate.
Moro. 7:33.
Moro. 7:37.
gs Necredinﬂæ.
jst, Ps. 14:1–7;
Rom. 3:10–12.
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26 Øi vai de aceia care vor face
ca aceste lucruri sæ piaræ øi care
vor muri, cæci ei a mor în b pæcatele lor øi nu pot fi salvaﬂi în
Împæræﬂia lui Dumnezeu; øi eu
vorbesc aceasta în acord cu cuvintele lui Hristos; øi eu nu mint.
27 Øi eu væ sfætuiesc sæ væ aduceﬂi aminte de aceste lucruri;
cæci timpul va veni cu repeziciune când voi veﬂi øti cæ eu nu
mint, cæci voi mæ veﬂi vedea pe
mine la scaunul de judecatæ
al lui Dumnezeu; iar Domnul
Dumnezeu va græi cætre voi:
Nu am vestit Eu a cuvintele Mele
cætre voi, care au fost scrise
de cætre acest om, la fel ca øi
unul b strigând dintre morﬂi, da,
chiar la fel ca øi unul græind din
c
ﬂærânæ?
28 Eu declar aceste lucruri
pentru împlinirea profeﬂiilor.
Øi iatæ, acestea vor ieøi din gura
Dumnezeului Veønic; iar cuvântul Lui va a ræsuna din generaﬂie în generaﬂie.
29 Øi Dumnezeu væ va aræta
vouæ cæ ceea ce eu am scris este
adeværat.
30 Øi iaræøi, eu aø dori sæ væ
sfætuiesc pe voi sæ a veniﬂi la
Hristos øi sæ puneﬂi mâna pe
fiecare dar bun øi sæ nu b atingeﬂi nici un dar ræu øi nici un
lucru necurat.
26a Ezec. 18:26–27;
1 Ne. 15:32–33;
Mosia 15:26.
b Ioan 8:21.
27a 2 Ne. 33:10–11.
b 2 Ne. 3:19–20;
27:13; 33:13;
Morm. 9:30.
c Isa. 29:4.
28a 2 Ne. 29:2.
30a 1 Ne. 6:4;

31 Øi a trezeøte-te øi ridicæ-te
din ﬂærânæ, o, tu Ierusalime; da,
øi îmbracæ-ﬂi veømintele tale cele
frumoase, o, fiicæ a b Sionului; øi
c
întæreøte-ﬂi d ﬂæruøii øi lærgeøte-ﬂi
graniﬂele pentru totdeauna, pentru ca tu sæ e nu mai fii amestecat
niciodatæ, pentru ca legæmintele Tatælui Veønic pe care El le-a
fæcut cu tine, o, casæ a lui Israel,
sæ poatæ fi înfæptuite.
32 Da, a veniﬂi la Hristos øi
b
perfecﬂionaﬂi-væ pentru El øi
lepædaﬂi-væ de orice necredinﬂæ; øi dacæ voi væ veﬂi lepæda de
orice necredinﬂæ øi-L veﬂi c iubi
pe Dumnezeu cu toatæ puterea,
mintea øi tæria voastræ, atunci
harul Lui este destul pentru voi
pentru ca prin harul Lui voi sæ
puteﬂi sæ fiﬂi perfecﬂi în Hristos;
øi dacæ prin d harul lui Dumnezeu voi sunteﬂi perfecﬂi în Hristos, atunci voi în nici un caz nu
puteﬂi sæ tægæduiﬂi puterea lui
Dumnezeu.
33 Øi iaræøi, dacæ voi prin harul
lui Dumnezeu sunteﬂi perfecﬂi în
Hristos øi nu tægæduiﬂi puterea
Lui, atunci voi sunteﬂi a sfinﬂiﬂi
în Hristos prin harul lui Dumnezeu, prin værsarea b sângelui
lui Hristos, care este în legæmântul Tatælui pentru c iertarea
pæcatelor voastre, pentru ca voi
sæ deveniﬂi d sfinﬂi, færæ de patæ.

Morm. 9:27;
Eter 5:5.
b Alma 5:57.
31a Isa. 52:1–2.
b gs Sion.
c Isa. 54:2.
d gs ﬁæruø.
e Eter 13:8.
32a Mat. 11:28;
2 Ne. 26:33;
Iacov 1:7;

Omni 1:26.
b Mat. 5:48;
3 Ne. 12:48.
gs Perfect.
c D&L 4:2; 59:5–6.
d 2 Ne. 25:23.
33a gs Sfinﬂire.
b gs Ispæøire,
(a) ispæøi.
c gs Iertarea pæcatelor.
d gs Sfinﬂenie.
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34 Øi acum eu væ zic vouæ tuturor ræmas bun. Eu în curând
mæ duc sæ mæ a odihnesc în b paradisul lui Dumnezeu pânæ
când c spiritul øi trupul meu se
vor d reuni iaræøi øi eu voi fi
34a gs Odihnæ.
b gs Paradis.
c gs Spirit.

adus triumfætor prin e aer ca sæ
væ întâlnesc pe voi înaintea
scaunului f plæcut de judecatæ al
marelui g Iehova, h Judecætorul
Veønic al celor vii, precum øi al
celor morﬂi. Amin.

d gs Înviere.
e 1 Tes. 4:17.
f Iacov 6:13.
SFÂRØIT

g gs Iehova.
h gs Isus Hristos—
Judecætor.

Ghid pentru
Scripturi
INTRODUCERE
LISTA ALFABETICÆ A TEMELOR

INTRODUCERE

L

ista alfabeticæ a temelor în Ghidul pentru scripturi defineøte o selecﬂie de
doctrine, principii, oameni øi locuri care se gæsesc în Sfânta Biblie, în Cartea
lui Mormon, în Doctrinæ øi Legæminte øi în Perla de Mare Preﬂ. De asemenea,
ghidul prevede referinﬂe la scripturi de bazæ pentru studiul fiecærei teme în parte.
Acest ghid væ poate ajuta în studiul scripturilor, personal sau cu familia. El væ
poate ajuta sæ ræspundeﬂi la întrebærile privind Evanghelia, sæ studiaﬂi subiectele
din scripturi, sæ pregætiﬂi cuvântærile øi lecﬂiile øi sæ væ îmbogæﬂiﬂi cunoøtinﬂele øi
mærturia despre Evanghelie.
Pentru a væ ajuta mai mult în studiul scripturilor, Ghidul conﬂine alte câteva
elemente ajutætoare. De exemplu, dacæ veﬂi cæuta tema „Isus Hristos” veﬂi gæsi o
listæ cuprinzætoare a tuturor rubricilor din Ghid care oferæ informaﬂii legate
direct de Salvator øi de slujirea Lui. Aceasta este singura temæ din Ghid cu o listæ
atât de vastæ, ceea ce subliniazæ importanﬂa lui Hristos pentru întreaga omenire.
În plus, la tema „Cronologie”, sunt menﬂionate unele dintre cele mai importante
evenimente din timpurile la care se referæ Biblia øi Cartea lui Mormon împreunæ
cu datele aproximative la care au avut loc. Tema „Evanghelii” prezintæ o paralelæ
a Evangheliilor. Prin aceastæ paralelæ sunt comparate învæﬂæturile Salvatorului
aøa cum se gæsesc ele în Matei, Marcu, Luca, Ioan øi în revelaﬂiile din zilele din
urmæ.
În ghid sunt folosite urmætoarele abrevieri pentru cærﬂile din scripturi:
Vechiul Testament
Genesa (Facerea)
Exodul (Ieøirea)
Leviticul
Numeri
Deuteronomul
Iosua
Judecætorii
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împæraﬂi (1 Regi)
2 Împæraﬂi (2 Regi)
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera
Iov
Psalmii
Proverbele (Pildele)
Eclesiastul
Cântarea cântærilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel
Osea

Gen.
Ex.
Lev.
Num.
Deut.
Ios.
Jud.
Rut
1 Sam.
2 Sam.
1 Regi
2 Regi
1 Cron.
2 Cron.
Ezra
Nee.
Est.
Iov
Ps.
Prov.
Ecl.
Cânt.
Isa.
Ier.
Plâng.
Ezec.
Dan.
Osea

Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
ﬁefania
Hagai
Zaharia
Maleahi

Ioel
Amos
Obad.
Iona
Mica
Naum
Hab.
ﬁef.
Hag.
Zah.
Mal.

Noul Testament
Matei
Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei

Mat.
Marcu
Luca
Ioan
Fapte
Rom.
1 Cor.
2 Cor.
Gal.
Ef.
Filip.
Col.
1 Tes.
2 Tes.
1 Tim.
2 Tim.

Tit
Filimon
Evrei
Iac.
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Apocalipsa

Tit
Filim.
Evr.
Iac.
1 Pet.
2 Pet.
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Apoc.

Cartea lui Mormon
1 Nefi
2 Nefi
Iac.
Enos
Iarom
Omni
Cuvintele lui Mormon
Mosia

1 Ne.
2 Ne.
Iac.
Enos
Iarom
Omni
C. lui M.
Mosia

Alma
Helaman
3 Nefi
4 Nefi
Mormon
Eter
Moroni

Alma
Hel.
3 Ne.
4 Ne.
Morm.
Eter
Moro.

Doctrinæ øi Legæminte
Declaraﬂia oficialæ—1
Declaraﬂia oficialæ—2

D&L
DO—1
DO—2

Perla de Mare Preﬂ
Moise
Avraam
Joseph Smith—Matei
Joseph Smith—Istorie
Articolele de Credinﬂæ

Moise
Avr.
JS—M
JS—I
A. de C.

Traducerea lui Joseph Smith TJS

LISTA ALFABETICÆ A TEMELOR
Modul de folosire. Ghidul scripturilor este o listæ alfabeticæ a temelor øi a
termenilor din Evanghelie. Sunt date o scurtæ definiﬂie pentru fiecare temæ øi
fiecare termen øi cele mai semnificative referinﬂe la scripturi despre acestea.
Fiecare referinﬂæ este precedatæ de un scurt citat sau de un rezumat al scripturii.
Referirile la scripturi apar în urmætoarea ordine: Vechiul Testament, Noul Testament, Cartea lui Mormon, Doctrinæ øi Legæminte øi Perla de Mare Preﬂ. Urmætoarea diagramæ explicæ modul de tratare al unei teme:

Termenii sunt scriøi cu
majuscule îngroøate.
Existæ o scurtæ
definiﬂie a fiecærei
teme sau a fiecærui
termen.

Unele teme au
subtitluri. Acestea sunt
scrise cu caractere
italice.

Între paranteze sunt
date referiri la
scripturi înrudite.
Uneori informaﬂia
despre un subiect nu
este inclusæ la tema pe
care aﬂi cæutat-o.
Cuvântul în caractere
italice vezi væ îndrumæ
la termenul unde se
gæseøte informaﬂia.

PÆMÂNT. Vezi, de asemenea, (a)
Crea, creaﬂie; Lume
Planeta pe care træim, creatæ de Dumnezeu, prin Isus Hristos, pentru a fi
folositæ de om în timpul încercærii sale
ca muritor. Destinul lui final este sæ
devinæ slævit øi exaltat (D&L 77:1–2;
130:8–9). Pæmântul va deveni o moøtenire veønicæ pentru acei care au træit
demni de slava celestialæ (D&L 88:14–
26). Ei se vor bucura de prezenﬂa Tatælui øi a Fiului (D&L 76:62).
Creat pentru om: Dumnezeu i-a dat omului stæpânire asupra pæmântului, Gen.
1:28 (Moise 2:28). Pæmântul este al
Domnului, Ex. 9:29 (Ps. 24:1). Prin puterea cuvântului Lui, a venit omul pe
pæmânt, Iacov 4:9. Cei særaci øi umili
ai pæmântului îl vor moøteni, D&L 88:17
(Mat. 5:5; 3 Ne. 12:5). Vom face un pæmânt øi îi vom încerca, Avr. 3:24–25.
PAØTE. Vezi Isus Hristos; Înviere
SFÂRØITUL LUMII. Vezi
Lume—Sfârøitul lumii.

Uneori, alﬂi termeni
din Ghid conﬂin
informaﬂii referitoare
la tema pe care o
studiaﬂi. Cuvintele în
caractere italice vezi, de
asemenea væ îndrumæ
la aceste teme înrudite.

Referinﬂele la scripturi
care væ ajutæ sæ
înﬂelegeﬂi definiﬂia se
aflæ între paranteze.
Fiecare referinﬂæ la
scripturi este
precedatæ de un scurt
citat din scripturæ sau
de un rezumat al
scripturii.

Cuvântul în caractere
italice vezi (sau vezi, de
asemenea ) urmat de
aceastæ liniuﬂæ væ aratæ
cæ informaﬂia se aflæ la
un subtitlu („Sfârøitul
lumii”) a unei teme
principale („Lume”).

1
AARON, FIUL LUI MOSIA. Vezi,
de asemenea, Mosia, fiii lui; Mosia,
fiul lui Beniamin
În Cartea lui Mormon, unul dintre fiii
Regelui Mosia. Aaron a slujit ca misionar, eforturile lui sârguincioase ajutând
la convertirea multor suflete la Hristos.
A fost un necredincios care a cæutat sæ
distrugæ Biserica, Mosia 27:8–10, 34.
Un înger le-a apærut, lui øi însoﬂitorilor
lui, Mosia 27:11. El s-a cæit øi a început
sæ predice cuvântul lui Dumnezeu,
Mosia 27:32–28:8. A refuzat sæ fie numit rege, în schimb a mers în ﬂinutul
lamaniﬂilor sæ predice cuvântul lui
Dumnezeu, Alma 17:6–9. A postit øi
s-a rugat pentru îndrumare, Alma 17:8–
11. L-a învæﬂat pe tatæl regelui Lamoni,
Alma 22:1–26. A mers sæ predice zoramiﬂilor, Alma 31:6–7.
AARON, FRATELE LUI MOISE.
Vezi, de asemenea, Moise; Preoﬂia
aaronicæ
Personaj din Vechiul Testament - un
fiu al lui Amram øi Iochebed, din tribul lui Levi (Ex. 6:16–20); fratele mai
mare al lui Moise (Ex. 7:7).
A fost desemnat de Domnul sæ-l ajute
pe Moise sæ-i scoatæ pe copiii lui Israel
din Egipt øi sæ fie purtætorul lui de
cuvânt, Ex. 4:10–16, 27–31; 5:1–12:51.
Pe Muntele Sinai, Moise a primit instrucﬂiuni privind numirea lui Aaron
øi a celor patru fii ai lui în Preoﬂia lui
Aaron, Ex. 28:1–4. A fæcut un viﬂel de
aur la cererea poporului, Ex. 32:1–6,
21, 24, 35. A murit pe Muntele Hor la
vârsta de 123 ani, Num. 20:22–29 (Num.
33:38–39). Domnul a confirmat o preoﬂie øi asupra lui Aaron øi seminﬂiei lui,
D&L 84:18, 26–27, 30. Aceia care mæresc
chemærile preoﬂiei devin fiii lui Moise
øi Aaron, D&L 84:33–34. Domnul va
justifica faptele bune ale acelora care
sunt chemaﬂi de Tatæl aøa cum a fost
Aaron, D&L 132:59.
ABED-NEGO. Vezi, de asemenea,
Daniel
În Vechiul Testament, Øadrac, Meøac

Adam
øi Abed-Nego erau trei tineri israeliﬂi
care, împreunæ cu Daniel, au fost
aduøi la palatul lui Nebucadneﬂar, regele Babilonului. Numele evreiesc
al lui Abed-Nego era Azaria. Cei patru
tineri au refuzat sæ se pângæreascæ
luând din carnea øi vinul regelui
(Dan. 1). Øadrac, Meøac øi Abed-Nego
au fost aruncaﬂi de cætre rege într-un
cuptor aprins, dar au fost scæpaﬂi de
Fiul lui Dumnezeu (Dan. 3).
ABEL. Vezi, de asemenea, Adam; Cain
Personaj din Vechiul Testament - un
fiu al lui Adam øi al Evei.
A oferit lui Dumnezeu o jertfæ mai bunæ decât fratele lui, Cain, Gen. 4:4–5
(Evrei 11:4; Moise 5:16–21). A fost ucis
de cætre Cain, Gen. 4:8 (Moise 5:32). A
primit preoﬂia de la Adam, D&L 84:16.
Satana a uneltit cu Cain sæ-l ucidæ pe
Abel, Moise 5:28–31 (Hel. 6:27).
ABINADI. Vezi, de asemenea, Martir,
martiriu
Un profet nefit din Cartea lui Mormon.
A profeﬂit cæ Dumnezeu îi va pedepsi
pe oamenii din poporul regelui Noe
cel ticælos dacæ nu se vor pocæi, Mosia
11:20–25. A fost întemniﬂat pentru cæ a
profeﬂit distrugerea regelui Noe øi a
poporului lui, Mosia 12:1–17. I-a învæﬂat pe preoﬂii ticæloøi ai regelui Noe
despre legea lui Moise øi a lui Hristos,
Mosia 12–16. Alma cel Vârstnic a
crezut øi a scris cuvintele lui, Mosia
17:2–4. A fost ars de viu de cætre regele
Noe, Mosia 17:20.
ADAM. Vezi, de asemenea,
Adam-ondi-Ahman; Arhanghel;
Cæderea lui Adam øi a Evei; Eden;
Eva; Mihail
Primul om creat pe pæmânt.
Adam este tatæl øi patriarhul rasei
umane pe pæmânt. Greøeala lui din
Grædina Edenului (Gen. 3; D&L 29:40–
42; Moise 4) l-a fæcut sæ „cadæ” øi sæ
devinæ muritor, un pas necesar pentru
ca omenirea sæ progreseze pe acest pæmânt (2 Ne. 2:14–29; Alma 12:21–26).
De aceea, Adam øi Eva trebuie slæviﬂi

Adam-ondi-ahman
pentru rolul lor de a face posibilæ creøterea noastræ veønicæ. Adam este cel
îmbætrânit de zile øi mai este cunoscut
sub numele de Mihail (Dan. 7; D&L
27:11; 107:53–54; 116; 138:38). El este
arhanghelul øi va veni din nou pe
pæmânt ca patriarhul familiei umane,
pregætitorul celei de-a Doua Veniri a
lui Isus Hristos (D&L 29:26).
Dumnezeu l-a creat pe om dupæ înfæﬂiøarea Lui, Gen. 1:26–28 (Moise 2:26–28;
Avr. 4:26–28). Dumnezeu i-a dat omului
stæpânire asupra tuturor lucrurilor øi
i-a poruncit sæ se înmulﬂeascæ øi sæ
umple pæmântul, Gen. 1:28–31 (Moise
2:28–31; Avr. 4:28–31). Dumnezeu i-a
pus pe Adam øi pe Eva în Grædina
Edenului øi le-a interzis sæ mænânce
din copacul cunoaøterii binelui øi a
ræului, Gen. 2:7–9, 15–17 (Moise 3:7–9,
15–17; Avr. 5:7–13). Adam a dat nume
tuturor vieﬂuitoarelor, Gen. 2:19–20
(Moise 3:19–20; Avr. 5:20–21). Adam
øi Eva au fost cæsætoriﬂi de Dumnezeu,
Gen. 2:18–25 (Moise 3:18–25; Avr. 5:14–
21). Adam øi Eva au fost ispitiﬂi de Satana, au luat din fructul oprit øi au fost
alungaﬂi din Grædina Edenului, Gen. 3
(Moise 4). Adam a avut 930 de ani când
a murit, Gen. 5:5 (Moise 6:12). Adam a
fost primul bærbat, D&L 84:16. Înainte
de a muri Adam øi-a chemat pe toﬂi urmaøii de drept la Adam-ondi-Ahman øi
i-a binecuvântat, D&L 107:53–57. Adam
a adus ofrande, Moise 5:4–8. Adam a
fost botezat, a primit Duhul Sfânt øi a
fost rânduit la preoﬂie, Moise 6:51–68.
ADAM-ONDI-AHMAN. Vezi, de
asemenea, Adam
Locul în care Adam i-a binecuvântat
pe urmaøii lui drepﬂi cu trei ani înainte
de a muri (D&L 107:53–56) øi locul unde el va veni înainte de a Doua Venire
(D&L 116).
ADEVÆR. Vezi, de asemenea,
Cunoaøtere; Inteligenﬂæ, inteligenﬂe;
Luminæ, lumina lui Hristos
Cunoaøterea lucrurilor aøa cum sunt
ele, cum au fost øi cum vor fi (D&L

2
93:24). Adeværul se referæ, de asemenea, la lumina øi la revelaﬂia din cer.
Adeværul va ræsæri din pæmânt, Ps.
85:11 (Moise 7:62). Veﬂi cunoaøte adeværul øi adeværul væ va face liberi,
Ioan 8:32. Eu sunt calea, adeværul øi
viaﬂa, Ioan 14:6. Dacæ spunem cæ nu
avem nici un pæcat, adeværul nu este
în noi, 1 Ioan 1:8. Vinovaﬂilor li se pare
adeværul greu de suportat, 1 Ne. 16:2.
Cei drepﬂi iubesc adeværul, 2 Ne. 9:40.
Spiritul vorbeøte adevær øi nu minte,
Iacov 4:13. Tu eøti un Dumnezeu al
adeværului øi nu poﬂi minﬂi, Eter 3:12.
Prin puterea Duhului Sfânt puteﬂi
cunoaøte adeværul tuturor lucrurilor,
Moro. 10:5. Adeværul ræmâne în veci
de veci, D&L 1:39. Ai fost luminat de
Spiritul adeværului, D&L 6:15. Cartea
lui Mormon conﬂine adeværul øi cuvântul lui Dumnezeu, D&L 19:26.
Mângâietorul a fost trimis sæ propovæduiascæ adeværul, D&L 50:14. Acela
care primeøte cuvântul prin Spiritul
adeværului, îl primeøte aøa cum este el
propovæduit de cætre Spiritul adeværului, D&L 50:17–22. Vestiﬂi adeværul
potrivit cu revelaﬂiile pe care vi le-am
dat, D&L 75:3–4. Orice este adevær,
este luminæ, D&L 84:45. Lumina lui
Hristos este lumina adeværului, D&L
88:6–7, 40. Spiritul Meu este adevær,
D&L 88:66. Inteligenﬂa, sau lumina
adeværului, nu a fost creatæ, D&L
93:29. Gloria lui Dumnezeu este inteligenﬂæ sau luminæ øi adevær, D&L 93:36.
V-am poruncit sæ væ creøteﬂi copiii în
luminæ øi adevær, D&L 93:40. Singurul
Meu Næscut este plin de har øi de adevær, Moise 1:6.
ADMINISTRATOR,
ADMINISTRAﬁIE. Vezi, de
asemenea, A chema, chemat de
Dumnezeu, chemare
Persoanæ care se îngrijeøte de treburile
sau de proprietatea altcuiva. Obiectul
îngrijirii unui administrator se numeøte
administraﬂie. Toate lucrurile de pe
pæmânt aparﬂin Domnului; noi suntem administratorii Lui. Noi suntem
ræspunzætori faﬂæ de Domnul, dar

3

Adversitate

putem raporta despre administrarea
noastræ reprezentanﬂilor autorizaﬂi ai
lui Dumnezeu. Când primim o chemare de slujire de la Domnul sau de la
slujitorii Lui autorizaﬂi, acea administrare poate include atât treburi spirituale, cât øi temporale (D&L 29:34).

de soﬂ sau soﬂie, în scripturi el poate sæ
se refere øi la cei necæsætoriﬂi.
Uneori adulterul este folosit ca un
simbol pentru apostazia unei naﬂiuni
sau a unui întreg popor în raport cu
cæile Domnului (Num. 25:1–3; Ezec.
16:15–59; Ier. 3:6–10; Osea 4).

Ai fost credincios în puﬂine lucruri, te
voi pune peste multe lucruri, Mat.
25:14–23. Cui i s-a dat mult, i se va cere
mult, Luca 12:48 (D&L 82:3). Isus dæ
parabola administratorului nedrept,
Luca 16:1–8. Cel ce este gæsit administrator credincios va intra în bucuria
Domnului sæu, D&L 51:19. Fiece om
trebuie sæ dea socotealæ de administrarea lui, D&L 72:3–5. Cel ce este administrator credincios øi înﬂelept va
moøteni toate lucrurile, D&L 78:22.
Domnul va face pe fiece om ræspunzætor ca administrator peste binecuvântærile lumeøti, D&L 104:11–17 (D&L
42:32). Fii sârguincios, pentru a putea
fi administrator înﬂelept, D&L 136:27.

Iosif nu avea sæ înfæptuiascæ aceastæ
mare ticæloøie øi sæ pæcætuiascæ împotriva lui Dumnezeu, Gen. 39:7–12. Sæ
nu comiﬂi adulter, Ex. 20:14. Oricine
priveøte o femeie poftind-o, a comis
adulter în inima lui, Mat. 5:28. Nici
curvarii, nici adulterii nu vor moøteni
împæræﬂia lui Dumnezeu, 1 Cor. 6:9–10.
Dumnezeu îi va judeca pe toﬂi ticæloøii
øi adulterii, Evr. 13:4. Adulterul este cel
mai urâcios dintre toate pæcatele în
afaræ de værsarea de sânge nevinovat
øi lepædarea de Duhul Sfânt, Alma
39:3–5. Cel ce comite adulter øi nu se
pocæieøte va fi alungat, D&L 42:23–26.
Dacæ cineva comite adulter în inima
lui, atunci nu va avea Spiritul, D&L
63:14–16.

(A) ADUCE LA VIAﬁÆ. Vezi, de
asemenea, Înviere
A face sæ træiascæ, a învia sau a schimba o persoanæ, astfel încât aceasta sæ
poatæ fi în prezenﬂa lui Dumnezeu.
Dumnezeu ne-a adus la viaﬂæ împreunæ
cu Hristos, Ef. 2:4–5 (Col. 2:6, 12–13).
Hristos a suferit moartea în trup, dar a
fost înviat de cætre Spirit, 1 Pet. 3:18
(D&L 138:7). Nici un om nu L-a væzut
pe Dumnezeu, decât însufleﬂit de cætre
Spirit, D&L 67:11. Mântuirea este prin
acela care însufleﬂeøte toate lucrurile,
D&L 88:16–17. Sfinﬂii vor fi însufleﬂiﬂi
øi înælﬂaﬂi sæ-L întâlneascæ pe Hristos,
D&L 88:96. Adam a fost însufleﬂit în
omul dinæuntru, Moise 6:65.
ADULTER. Vezi, de asemenea,
Castitate; Homosexualitate;
Imoralitate; Imoralitate sexualæ;
Senzual, senzualitate
Relaﬂie sexualæ nelegalæ dintre bærbaﬂi
øi femei. Deøi adulterul se referæ, în
general, la relaﬂii sexuale între o persoanæ cæsætoritæ øi altcineva în afaræ

ADUNAREA LUI ISRAEL. Vezi
Israel—Adunarea lui Israel
ADVERSAR. Vezi Diavol
ADVERSITATE. Vezi, de asemenea,
(a) Ispiti, ispitæ; (a) Îndura; (a)
Mustra, mustrare; (a) Persecuta,
persecuﬂie
Prin adversitate—încercæri, necazuri
øi supæræri—omul poate avea multe
experienﬂe care duc spre creøterea spiritualæ øi progresul veønic, întorcându-se spre Domnul.
Dumnezeu Însuøi v-a salvat de toate
relele øi de toate suferinﬂele voastre,
1 Sam. 10:19. În necazul lor ei au strigat cætre Domnul, Ps. 107:6, 13, 19, 28.
Deøi Domnul væ va da pâinea în necaz,
totuøi învæﬂætorii nu se vor mai ascunde, Isa. 30:20–21. Este nevoie sæ fie o
opoziﬂie în toate lucrurile, 2 Ne. 2:11.
Dacæ n-ar avea niciodatæ ceea ce este
amar, nu ar cunoaøte ce este dulce,
D&L 29:39. Adversitæﬂile øi suferinﬂele
tale vor fi pentru scurt timp, D&L

Agar
121:7–8. Toate aceste lucruri îﬂi vor
aduce experienﬂæ øi vor fi spre binele
tæu, D&L 122:5–8. Ei gustæ amarul ca
sæ preﬂuiascæ binele, Moise 6:55.
AGAR. Vezi, de asemenea, Avraam;
Ismael, fiul lui Avraam
Personaj din Vechiul Testament - slujnica egipteanæ a Sarei. Ea a devenit
soﬂia lui Avraam øi mama lui Ismael
(Gen. 16:1–16; 25:12; D&L 132:34, 65).
Domnul i-a promis lui Agar cæ un
neam mare se va trage din fiul ei (Gen.
21:9–21).
AGRIPA. Vezi, de asemenea, Pavel
Personaj din Noul Testament - fiul lui
Irod Agripa Întâiul øi frate cu Berenic
øi cu Drusila. El a fost rege în Calcis,
localitate în Liban. El l-a ascultat pe
Apostolul Pavel øi a fost aproape convins sæ devinæ creøtin (Fapte 25–26;
JS—I 1:24).
AHAB. Vezi, de asemenea, Izabela
Personaj din Vechiul Testament - unul
dintre cei mai ræi øi mai puternici regi
ai Israelului de nord. El s-a cæsætorit cu
Izabela, o prinﬂesæ din Sidon, prin influenﬂa cæreia s-a instaurat în Israel
preaslævirea lui Baal øi a Astarteei
(1 Regi 16:29–33; 2 Regi 3:2) øi s-a încercat îndepærtarea profeﬂilor øi a preaslævirii lui Iehova (1 Regi 18:13).
A domnit douæzeci øi doi de ani peste
Israel în Samaria, 1 Regi 16:29 (1 Regi
16–22). A fæptuit rele în faﬂa Domnului,
cu mult mai multe decât cei dinaintea
lui, 1 Regi 16:30. A fost omorât în luptæ, 1 Regi 22:29–40.
ALCOOL. Vezi Cuvântul de
Înﬂelepciune
(A) ALEGE, ALES (verb). Vezi, de
asemenea, Chemat, chemat de
Dumnezeu, chemare; Liber,
libertate; Libertatea de a alege
Când Domnul selecteazæ sau alege o
persoanæ sau un grup, de obicei, El îi
cheamæ, de asemenea, sæ slujeascæ.
Alege în astæ zi pe cine vei sluji, Ios.
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24:15 (Alma 30:8; Moise 6:33). Te-am
ales în cuptorul urgiei, Isa. 48:10 (1 Ne.
20:10). Nu voi M-aﬂi ales, ci Eu v-am
ales pe voi, Ioan 15:16. Dumnezeu a
ales lucrurile nebune ale lumii, ca sæ
facæ de ruøine pe cele înﬂelepte, 1 Cor.
1:27. El ne-a ales înainte de întemeierea
lumii, Ef. 1:4. Suntem liberi sæ alegem
libertatea øi viaﬂa veønicæ sau robia øi
moartea, 2 Ne. 2:27. Cei nobili øi mæreﬂi au fost aleøi de la începuturi, D&L
138:55–56. Israel a fost ales de Dumnezeu, Moise 1:26. Avraam a fost ales
înainte de a se naøte, Avr. 3:23.
ALEGERE. Vezi (a) Alege, ales;
Libertatea de a alege
ALEGERE. Vezi, de asemenea,
Chemare øi alegere
Pe baza meritelor din viaﬂa premuritoare, Dumnezeu i-a ales pe aceia care
sæ fie seminﬂia lui Avraam øi casa lui
Israel øi care sæ devinæ poporul de legæmânt (Deut. 32:7–9; Avr. 2:9–11).
Acestor oameni le sunt date binecuvântæri øi îndatoriri deosebite pentru
ca ei sæ poatæ binecuvânta toate popoarele lumii (Rom. 11:5–7; 1 Pet. 1:2;
Alma 13:1–5; D&L 84:99). Cu toate
acestea, chiar øi cei aleøi trebuie sæ fie
chemaﬂi øi aleøi în aceastæ viaﬂæ pentru
a obﬂine salvarea.
ALES (adjectiv sau substantiv).
Vezi, de asemenea, Chemat, chemat
de Dumnezeu, chemare
Acei aleøi de Dumnezeu pentru responsabilitæﬂi deosebite.
Am fæcut legæmântul cu alesul Meu, Ps.
89:3. Mulﬂi sunt chemaﬂi, dar puﬂini
sunt aleøi, Mat. 22:14 (Mat. 20:16; D&L
95:5; 121:34, 40). Sfinﬂii sunt o seminﬂie
aleasæ, o preoﬂie împæræteascæ, 1 Pet.
2:9. Hristos a fost Prea-Iubitul øi
Alesul lui Dumnezeu de la început,
Moise 4:2.
(CEI) ALEØI
Aleøii sunt aceia care Îl iubesc pe
Dumnezeu din toatæ inima øi care
îøi træiesc viaﬂa aøa cum îi place Lui.
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Aceia care træiesc astfel de viaﬂæ de
ucenic vor fi într-o zi aleøi de Domnul
pentru a fi printre copiii Lui.
Dacæ ar fi cu putinﬂæ ei ar înøela chiar
øi pe cei aleøi, Mat. 24:24. Ioan s-a bucurat fiindcæ acei copii ai alesei Doamne erau sinceri øi credincioøi, 2 Ioan 1.
Pæcatele tale îﬂi sunt iertate øi tu eøti o
doamnæ aleasæ, D&L 25:3. Aleøii Mei
aud glasul Meu øi nu îøi împietresc
inimile, D&L 29:7. Øi la fel, Eu îi voi
aduna pe aleøii Mei din cele patru colﬂuri ale lumii, D&L 33:6. Scripturile
vor fi date pentru salvarea aleøilor
Mei, D&L 35:20–21. Aceia care mæresc
chemærile preoﬂiei devin aleøii lui
Dumnezeu, D&L 84:33–34. De dragul
celor aleøi, zilele næpæstuirii vor fi
scurtate, JS—M 1:20.
ALINÆTOR. Vezi Mângâietor
ALFA ØI OMEGA. Vezi, de
asemenea, Isus Hristos
Alfa este prima literæ din alfabetul
grecesc; omega este ultima. De asemenea, ele sunt nume date lui Isus Hristos
øi sunt folosite ca simboluri pentru a
aræta cæ Isus este începutul øi sfârøitul
întregii creaﬂii (Apoc. 1:8; D&L 19:1).
ALMA CEL VÂRSTNIC
Un profet nefit din Cartea lui Mormon
care a organizat Biserica în zilele Regelui Noe cel ræu.
A fost un preot al Regelui Noe cel ræu
øi un urmaø al lui Nefi, Mosia 17:1–2.
Dupæ ce l-a ascultat øi l-a crezut pe
Abinadi, a fost alungat de cætre rege.
El a fugit, s-a ascuns øi a scris cuvintele
lui Abinadi, Mosia 17:3–4. El s-a pocæit øi a propovæduit cuvintele lui Abinadi, Mosia 18:1. A botezat în apele
lui Mormon, Mosia 18:12–16. A organizat Biserica, Mosia 18:17–29. A sosit
cu oamenii lui în Zarahemla, Mosia
24:25. I s-a dat autoritate asupra Bisericii, Mosia 26:8. A judecat øi a condus
Biserica, Mosia 26:34–39. I-a conferit
funcﬂia de mare preot fiului lui, Alma
4:4 (Mosia 29:42; Alma 5:3).

Alma, Fiul Lui Alma
ALMA, FIUL LUI ALMA. Vezi, de
asemenea, Alma cel Vârstnic;
Amulec; Mosia, fiii lui
Personaj din Cartea lui Mormon - primul judecætor øef øi profet al poporului nefit. În tinereﬂe, el a încercat sæ
distrugæ Biserica (Mosia 27:8–10). Cu
toate acestea, un înger i s-a înfæﬂiøat
øi el a fost convertit la Evanghelie
(Mosia 27:8–24; Alma 36:6–27). Mai
târziu el a renunﬂat la funcﬂia lui de
judecætor øef pentru a-i învæﬂa pe oameni (Alma 4:11–20).
Cartea lui Alma: O carte separatæ din
Cartea lui Mormon, cuprinzând un
sumar al relatærilor profeﬂilor Alma,
fiul lui Alma, øi a fiului sæu, Helaman.
Evenimentele descrise în aceastæ carte
s-au petrecut aproximativ între anii 91
øi 52 î.H. Cartea cuprinde 63 de capitole. Capitolele 1–4 descriu revolta acelora care îi urmau pe Nehor øi Amlici
împotriva nefiﬂilor. Ræzboaiele care au
rezultat au fost dintre cele mai distrugætoare din istoria nefitæ de pânæ
atunci. Capitolele 5–16 conﬂin relatæri
despre primele cælætorii misionare ale
lui Alma, inclusiv predica lui despre
Pæstorul cel Bun (Alma 5) øi predicile
ﬂinute împreunæ cu Amulec în oraøul
Amoniha. Capitolele 17 – 27 conﬂin
relatærile fiilor lui Mosia øi a slujirii
lor printre lamaniﬂi. Capitolele 28–44
conﬂin câteva dintre cele mai importante predici ale lui Alma. În capitolul
32, Alma comparæ cuvântul cu o
sæmânﬂæ; în capitolul 36, el relateazæ
istoria convertirii sale, fiului sæu Helaman. Capitolele 39–42 consemneazæ
sfatul lui Alma cætre fiul sæu Corianton, care se implicase în pæcate morale; aceastæ predicæ importantæ explicæ
ce este dreptatea, milostenia, învierea
øi ispæøirea. Capitolele 45–63 descriu
ræzboaiele nefite din acea vreme øi
migraﬂiile sub conducerea lui Hagot.
Marii conducætori, cum au fost Cæpitanul Moroni, Teancum øi Lehi, au
ajutat la salvarea nefiﬂilor prin faptele
lor curajoase øi oportune.

Altar
ALTAR. Vezi, de asemenea, Sacrificiu
Construcﬂie folositæ pentru jertfe,
ofrande øi preaslævire.
Noe a zidit un altar pentru Domnul øi
a adus ofrande prin arderi de tot, Gen.
8:20. Avram a zidit un altar Domnului,
Gen. 12:7–8. Avraam l-a legat pe fiul
sæu, Isaac, øi l-a pus pe altar, Gen. 22:9
(Gen. 22:1–13). Iacov a zidit acolo un
altar øi a numit locul „El-Betel”, Gen.
35:6–7. Ilie a zidit un altar øi i-a pus la
încercare pe preoﬂii lui Baal, 1 Regi
18:17–40. Dacæ îﬂi aduci darul la altar,
mai întâi împacæ-te cu fratele tæu, Mat.
5:23–24. Am væzut sub altar sufletele
celor care fuseseræ înjunghiaﬂi pentru
cuvântul lui Dumnezeu, Apoc. 6:9
(D&L 135:7). Lehi a construit un altar
din pietre øi a mulﬂumit Domnului,
1 Ne. 2:7. Avraam a fost salvat de la
moarte pe altarul lui Elkenah, Avr.
1:8–20.
AMALECIﬁI (Cartea lui Mormon)
Un grup de nefiﬂi apostaﬂi care i-au
condus pe lamaniﬂi în lupta contra
nefiﬂilor (Alma 21–24, 43).
AMALECIﬁI (Vechiul Testament)
Un trib arab care træia în deøertul Paran
dintre Araba øi Mediteranæ. Au fost în
permanenﬂæ în ræzboi cu evreii, de pe
vremea lui Moise (Ex. 17:8) pânæ în
vremurile lui Saul øi David (1 Sam. 15;
27:8; 30; 2 Sam. 8:11–12).
AMALICHIA
Personaj din Cartea lui Mormon - un
trædætor nefit care a obﬂinut putere în
rândul lamaniﬂilor øi i-a condus împotriva nefiﬂilor (Alma 46–51).
AMIN. Vezi, de asemenea, Rugæciune
Înseamnæ „aøa sæ fie” sau „aøa este”.
Se spune Amin pentru a se aræta acceptul øi acordul din toatæ inima sau în
mod solemn (Deut. 27:14–26) sau cæ
un lucru este adeværat (1 Regi 1:36).
Astæzi, la încheierea rugæciunilor, a
mærturiilor øi a discursurilor, aceia care au auzit rugæciunea sau mesajul
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rostesc cu glas tare amin pentru a-øi
aræta acordul øi acceptul.
Personaj din Vechiul Testament - o
persoanæ trebuia sæ spunæ amin atunci
când fæcea un juræmânt (1 Cron. 16:7,
35–36; Nee. 5:13; 8:2–6). Hristos este
numit „Amin, Martorul cel credincios
øi adeværat” (Apoc. 3:14). Amin a slujit
de asemenea ca semn de legæmânt în
øcoala profeﬂilor (D&L 88:133–135).
AMLICI, AMLICIﬁI
Un bærbat din Cartea lui Mormon,
care a condus un grup de nefiﬂi ce
doreau un rege în timpul stæpânirii
judecætorilor. Aceøti nefiﬂi, numiﬂi amliciﬂi, s-au ræsculat fæﬂiø împotriva lui
Dumnezeu, fapt pentru care au fost
blestemaﬂi (Alma 2–3).
AMON, FIUL LUI MOSIA. Vezi, de
asemenea, Anti-nefi-lehiﬂi; Mosia,
fiii lui; Mosia, fiul lui Beniamin
Personaj din Cartea lui Mormon - fiu
al Regelui Mosia. Amon a slujit ca misionar, iar eforturile lui pline de sârguinﬂæ au ajutat la convertirea multor
suflete la Hristos.
A fost un necredincios care a cæutat sæ
distrugæ Biserica, Mosia 27:8–10, 34.
Un înger le-a apærut lui øi tovaræøilor
lui, Mosia 27:11. S-a pocæit øi a început
sæ predice cuvântul lui Dumnezeu,
Mosia 27:32–28:8. A refuzat sæ fie numit rege øi a mers, în schimb, în ﬂinutul
lamaniﬂilor pentru a predica cuvântul
lui Dumnezeu, Alma 17:6–9. A postit
øi s-a rugat pentru îndrumare, Alma
17:8–11. A fost prins de Regele Lamoni,
Alma 17:20–21. A scæpat turmele lui
Lamoni, Alma 17:26–39. I-a predicat
lui Lamoni, Alma 18:1–19:13. I-a mulﬂumit lui Dumnezeu øi a fost cuprins
de bucurie, Alma 19:14. Cei pe care el
i-a convertit nu au mai decæzut niciodatæ, Alma 23:6. S-a bucurat cæ este o
unealtæ în mâinile lui Dumnezeu pentru a aduce cu miile la adevær, Alma
26:1–8 (Alma 26:1–37). A condus poporul anti-nefi-lehiﬂilor în siguranﬂæ,
Alma 27. A simﬂit o mare bucurie sæ se
întâlneascæ cu fraﬂii lui, Alma 27:16–18.
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AMON, URMAØ AL LUI
ZARAHEMLA. Vezi, de asemenea ,
Limhi
Personaj din Cartea lui Mormon - un
bærbat mare øi puternic care a condus
o expediﬂie din Zarahemla în ﬂara lui
Lehi-Nefi (Mosia 7:1–16). Lui i-au fost
arætate cronicile din vechime øi el a explicat ce înseamnæ un væzætor (Mosia
8:5–18). Mai târziu, el a ajutat la eliberarea regelui Limhi øi a poporului sæu
de sub lamaniﬂi øi i-a adus înapoi în
Zarahemla (Mosia 22).
AMOS
Un profet din Vechiul Testament care a
profeﬂit aproximativ între anii 792 øi 740
î.H., în zilele lui Ozia, rege al Iudeii, øi
ale lui Ieroboam, rege al Israelului.
Cartea lui Amos. O carte din Vechiul
Testament. Multe dintre profeﬂiile lui
Amos atenﬂionau Israelul øi popoarele
învecinate sæ se întoarcæ la dreptate.
Capitolele 1–5 cheamæ Israelul øi
popoarele învecinate la pocæinﬂæ. Capitolul 3 explicæ faptul cæ Domnul îøi
dezvæluie tainele profeﬂilor øi cæ, din
cauza încælcærii legii, Israelul va fi nimicit de un duøman. Capitolele 6–8
profetizeazæ cæderea Israelului cu
mulﬂi ani înainte de invazia asirianæ.
Capitolul 9 profetizeazæ cæ Israelul va
fi restaurat în propria sa ﬂaræ.
AMULEC. Vezi, de asemenea, Alma,
fiul lui Alma
Personaj din Cartea lui Mormon - un
tovaræø misionar al lui Alma, fiul lui
Alma.
I s-a arætat un înger, Alma 8:20; 10:7. L-a
primit pe Alma în casa lui, Alma 8:21–
27. A propovæduit cu tærie oamenilor
din Amoniha, Alma 8:29–32; 10:1–11.
A fost urmaø al lui Nefi, Lehi øi Manase,
Alma 10:2–3. A dat mærturie de adevær,
Alma 10:4–11. A chemat oamenii la
pocæinﬂæ, dar a fost respins, Alma 10:12–
32. A avut o disputæ cu Zeezrom, Alma
11:20–40. A propovæduit despre înviere,
judecatæ øi restaurare, Alma 11:41–45.
A vrut sæ opreascæ martirizarea credin-

Anania Din Ierusalim
cioøilor, Alma 14:9–10. A fost întemniﬂat
împreunæ cu Alma, Alma 14:14–23. A
scæpat de lanﬂurile temniﬂei prin credinﬂæ, Alma 14:24–29. A mærturisit despre
ispæøire, milostenie øi dreptate, Alma
34:8–16. A propovæduit despre rugæciune, Alma 34:17–28. I-a încurajat pe
oameni sæ nu amâne pocæinﬂa, Alma
34:30–41. Credinﬂa lui Alma øi a lui
Amulec a fæcut ca temniﬂa sæ se præbuøeascæ la pæmânt, Eter 12:13.
ANA (Profetesæ)
Personaj din Noul Testament - profetesæ a tribului Aøer. La vremea naøterii
lui Isus, ea era o væduvæ vârstnicæ. Ea
L-a væzut pe pruncul Isus la prezentarea
Lui în templu øi L-a recunoscut ca
fiind Mântuitorul (Luca 2:36–38).
ANA (Preot). Vezi, de asemenea,
Caiafa
Personaj din Noul Testament - un bærbat cu mare influenﬂæ în sanhedrin.
Isus, când a fost prins, a fost adus mai
întâi la el (Ioan 18:13); de asemenea, el
a avut un rol conducætor în judecarea
Apostolilor (Fapte 4:3–6).
ANA (Vechiul Testament). Vezi, de
asemenea, Samuel, profet în
Vechiul Testament
Mama lui Samuel, profet din Vechiul
Testament. Domnul i l-a dat Anei pe
Samuel ca ræspuns la rugæciunile ei
(1 Sam. 1:11, 20–28). Ana l-a încredinﬂat pe Samuel Domnului. Cântul ei de
mulﬂumire poate fi comparat cu acela
al Mariei, mama lui Isus (1 Sam. 2:1–10;
Luca 1:46–55).
ANANIA DIN DAMASC. Vezi, de
asemenea, Pavel
Un ucenic creøtin din Damasc care l-a
botezat pe Pavel (Fapte 9:10–18; 22:12).
ANANIA DIN IERUSALIM
Personaj din Noul Testament - el øi
soﬂia lui Safira, L-au minﬂit pe Domnul
reﬂinând o parte din banii pe care îi
destinaseræ Domnului. Petru i-a confruntat, iar cei doi au cæzut la pæmânt
øi au murit (Fapte 5:1–11).

Andrei
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ANDREI

învæﬂæturile Sale. Aøa cum apa este
esenﬂialæ pentru întreﬂinerea vieﬂii fizice,
Salvatorul øi învæﬂæturile Sale (apa vie)
sunt esenﬂiale pentru viaﬂa veønicæ.

Personaj din Noul Testament, frate cu
Simon Petru øi unul dintre cei doisprezece Apostoli chemaﬂi de cætre Isus în
timpul slujirii Lui pe pæmânt (Mat.
4:18–19; Marcu 1:16–18, 29).
ANTIHRIST. Vezi, de asemenea,
Diavol
Oricine sau orice denatureazæ sau deformeazæ adeværatul plan de salvare
al Evangheliei øi care se opune lui
Hristos, fæﬂiø sau în secret. Ioan Revelatorul descrie antihristul ca pe un
amægitor (1 Ioan 2:18–22; 4:3–6; 2 Ioan
1:7). Marele antihrist este Lucifer, dar
el are multe ajutoare, atât fiinﬂe spirituale, cât øi muritori.
Fiul pierzaniei se opune øi se înalﬂæ pe el
însuøi deasupra a tot ceea ce este numit
Dumnezeu, 2 Tes. 2:1–12. El îi înøealæ pe
cei ce se aflæ pe pæmânt prin mijlocirea
minunilor, Apoc. 13:13–17. Øerem L-a
negat pe Hristos øi i-a înøelat pe mulﬂi,
Iacov 7:1–23. Nehor a propovæduit doctrine false, a întemeiat o bisericæ øi a
introdus vicleøugul preoﬂesc, Alma 1:2–
16. Corihor øi-a râs de Hristos, de ispæøire øi de spiritul profeﬂiei, Alma 30:6–60.
ANTI-NEFI-LEHIﬁI. Vezi, de
asemenea, Amon, fiul lui Mosia;
Helaman, fiii lui; Mosia, fiii lui
În Cartea lui Mormon, nume dat lamaniﬂilor care au fost convertiﬂi de cætre
fiii lui Mosia. Dupæ convertire, aceøti
oameni, care se mai numeau poporul
lui Amon, au ræmas credincioøi toatæ
viaﬂa lor (Alma 23:4–7, 16–17; 27:20–27).
Ei øi-au luat numele de anti-nefi-lehiﬂi,
Alma 23:16–17; 24:1. Ei au refuzat sæ
facæ værsare de sânge øi øi-au îngropat
armele, Alma 24:6–19. Fiii lor s-au pregætit de ræzboi øi l-au ales pe Helaman
drept conducætor, Alma 53:16–19; 56–58
(fiii aceøtia mai erau cunoscuﬂi sub numele de cei 2000 de tineri ræzboinici).
APÆ VIE. Vezi, de asemenea, Isus
Hristos
Simbol pentru Domnul Isus Hristos øi

Veﬂi scoate apæ cu bucurie din izvoarele salværii, Isa. 12:3. M-au pæræsit pe
Mine, Izvorul apelor vii, Ier. 2:13. Oricine va bea din apa pe care i-o voi da
Eu, în veac nu-i va fi sete, Ioan 4:6–15.
Dacæ înseteazæ cineva, sæ vinæ la Mine
øi sæ bea, Ioan 7:37. Bara de fier ducea
la izvorul apelor vieﬂii, 1 Ne. 11:25. Ei
pot sæ ia apa vieﬂii færæ platæ, D&L
10:66. Poruncile mele vor fi un izvor
de apæ vie, D&L 63:23.
APOCALIPSA LUI IOAN. Vezi, de
asemenea, Ioan fiul lui Zebedei
Ultima carte din Noul Testament, constând din revelaﬂia datæ Apostolului
Ioan. Lui i s-a permis sæ vadæ istoria
lumii, îndeosebi ultimele zile (Apoc.
1:1–2; 1 Ne. 14:18–27; D&L 77).
Cuvântul apocalipsæ poate însemna,
de asemenea, orice revelaﬂie deosebitæ;
de la cuvântul grecesc care înseamnæ
„revelat” sau „dezvæluit”.
Ioan a primit aceastæ revelaﬂie de ziua
Domnului pe insula Patmos (Apoc.
1:9–10), în largul litoralului Asiei, nu
departe de Efes. Data exactæ a Apocalipsei nu este cunoscutæ.
Cheile înﬂelegerii cærﬂii sunt cuprinse în 1 Nefi 14:18–27 øi D&L 77 (Eter
4:15–16).
Capitolele 1–3 cuprind o introducere a cærﬂii øi scrisori cætre øapte biserici
din Asia. Ioan a scris scrisorile pentru
a-i ajuta pe sfinﬂi sæ rezolve anumite
probleme. Capitolele 4–5 consemneazæ viziuni pe care le-a primit Ioan, arætând puterea dreaptæ øi mæreaﬂæ a lui
Dumnezeu øi a lui Hristos. În capitolele
6–9, 11, Ioan consemneazæ cæ a væzut o
carte pecetluitæ cu øapte peceﬂi, fiecare
pecete reprezentând o mie de ani din
istoria temporalæ a pæmântului. Capitolele acestea se ocupæ mai ales de
evenimentele aflate în cea de a øaptea
pecete (vezi Apoc. 8–9, 11:1–15). Capitolul 10 descrie o carte pe care Ioan a
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mâncat-o. Cartea reprezintæ o misiune
viitoare pe care el o va împlini. Capitolul 12 consemneazæ o viziune a ræului
care a început în ceruri, atunci când
Satana s-a ræzvrætit øi a fost alungat.
Ræzboiul care a început, acolo, continuæ sæ fie purtat pe pæmânt. În capitolele 13, 17–19, Ioan descrie împæræﬂiile
pæmânteøti rele aflate sub controlul
Satanei øi consemneazæ soarta lor, inclusiv distrugerea finalæ a ræului. Capitolele 14–16 descriu neprihænirea sfinﬂilor
în mijlocul ræului, chiar înainte de a
Doua Venire a lui Hristos. Capitolele
20–22 descriu Mileniul, frumosul oraø
al Noului Ierusalim øi ultimele evenimente din istoria pæmântului.
APOCRIFÆ. Vezi, de asemenea,
Biblie; Scripturi
Cærﬂi sfinte ale poporului iudeu care
nu au fost incluse în Biblia ebraicæ, dar
care se gæsesc în unele biblii ale unor
biserici creøtine. Aceste cærﬂi sunt adesea valoroase pentru legætura dintre
Vechiul øi Noul Testament øi sunt considerate de Bisericæ o lecturæ utilæ.
Apocrifele sunt traduse, în cea mai mare
parte, corect, dar conﬂin multe interpolæri incorecte, D&L 91:1–3. Apocrifele
pot aduce beneficii celor luminaﬂi de
cætre Spirit, D&L 91:4–6.
APOSTAZIE. Vezi, de asemenea,
Restaurarea Evangheliei;
Ræzvrætire
Abaterea de la adevær a unor persoane, a Bisericii sau a unor naﬂiuni întregi.
Apostazia generalæ: Israel trebuia sæ-øi
fereascæ inimile pentru a nu se întoarce de la Domnul, Deut. 29:18. Când nu
existæ viziuni, poporul piere, Prov.
29:18. Ei rupeau legæmântul nepieritor,
Isa. 24:5. Vânturile s-au abætut asupra
acelei case øi ea s-a præbuøit, Mat. 7:27.
Mæ mir cæ treceﬂi aøa de repede la o
altæ Evanghelie, Gal. 1:6. Ei au pornit
pe cærarea cea bunæ, dar s-au rætæcit în
neguræ, 1 Ne. 8:23 (1 Ne. 12:17). Dupæ
ce au gustat din rod, au pornit pe cæi
nepermise, 1 Ne. 8:28. Apostazia nefitæ a constituit o piatræ de încercare

Apostol
pentru necredincioøi, Alma 4:6–12.
Mulﬂi membri ai Bisericii au devenit
mândri øi i-au persecutat pe alﬂi
membri, Hel. 3:33–34 (Hel. 4:11–13;
5:2–3). Când Domnul aduce prosperitate oamenilor din poporul Lui,
uneori ei îøi înæspresc inimile øi Îl uitæ,
Hel. 12:2; 13:38. Nefiﬂii øi-au înæsprit
inimile øi au cæzut în puterea Satanei,
3 Ne. 2:1–3. Moroni a profeﬂit despre
apostazia zilelor din urmæ, Morm. 8:28,
31–41. Apostazia va precede a Doua
Venire, D&L 1:13–16.
Apostazia bisericii creøtine timpurii: Acest
popor se apropie de mine cu gura, Isa.
29:10, 13. Întunericul va acoperi pæmântul, Isa. 60:2. Domnul va trimite o
foamete de auzirea cuvintelor Domnului, Amos 8:11. Se vor ridica Hristoøi
mincinoøi øi profeﬂi mincinoøi, Mat.
24:24. Lupi ræpitori se vor vârî între
voi, Fapte 20:29. Mæ mir cæ treceﬂi aøa
de repede de la El, Gal. 1:6. Va fi o
cædere înainte de cea de a Doua Venire,
2 Tes. 2:3. Unii oameni pæcætuiesc în
privinﬂa adeværului, 2 Tim. 2:18. Unii
oameni posedæ o formæ de evlavie, dar
îi neagæ puterea, 2 Tim. 3:5. Va veni
vremea când nu vor suporta învæﬂætura
sænætoasæ, 2 Tim. 4:3–4. Vor fi profeﬂi
øi învæﬂætori mincinoøi printre oameni,
2 Pet. 2:1. Anumiﬂi oameni s-au strecurat negând pe singurul Domn Dumnezeu, Iuda 1:4. Unii oameni au spus cæ
sunt Apostoli, øi nu erau, Apoc. 2:2.
Nefi a væzut formarea unei biserici
mari øi odioase, 1 Ne. 13:26. Neamurile s-au poticnit øi au zidit multe biserici, 2 Ne. 26:20. Ei s-au abætut de la
rânduielile Mele øi au rupt legæmântul
Meu nepieritor, D&L 1:15. Întunericul
acoperæ pæmântul øi întuneric mare
este în mintea oamenilor, D&L 112:23.
Lui Joseph i s-a spus cæ bisericile erau
toate greøite; inimile lor erau departe
de Dumnezeu, JS—I 1:19.
APOSTOL. Vezi, de asemenea,
Ucenic; Revelaﬂie
În limba greacæ apostol înseamnæ „unul
trimis înainte”. A fost numele pe care
Isus l-a dat celor Doisprezece pe care îi

Arcæ
alesese øi îi rânduise sæ-I fie cei mai
apropiaﬂi ucenici øi ajutoare în timpul
slujirii Sale pe pæmânt (Luca 6:13; Ioan
15:16). El i-a trimis înainte sæ-L reprezinte øi sæ slujeascæ pentru El, dupæ ce
se va înælﬂa în cer. Atât în vechime, cât
øi în Cvorumul celor Doisprezece
Apostoli din Biserica restauratæ de astæzi, Apostolul este un martor special
al lui Isus Hristos în întreaga lume,
care mærturiseøte despre divinitatea
Sa øi despre învierea Lui din morﬂi
(Fapte 1:22; D&L 107:23).
Biserica lui Hristos este ziditæ pe temelia Apostolilor øi a profeﬂilor, Ef.
2:20; 4:11. Lehi øi Nefi i-au væzut pe cei
doisprezece Apostoli urmându-L pe
Isus, 1 Ne. 1:10; 11:34. Apostolii urmeazæ sæ judece casa lui Israel, Morm.
3:18. Aceia care nu urmeazæ cuvintele
profeﬂilor øi Apostolilor vor fi alungaﬂi, D&L 1:14 (3 Ne. 12:1). Chemarea
øi misiunea celor Doisprezece au fost
revelate, D&L 18:26–36. Joseph Smith
a fost rânduit Apostol, D&L 20:2; 21:1.
Apostolii sunt martori speciali ai numelui lui Hristos øi deﬂin cheile slujirii,
D&L 27:12 (D&L 112:30–32). Doisprezece Apostoli formeazæ un cvorum egal
în autoritate cu Prima Preøedinﬂie, D&L
107:23–24. Cei Doisprezece sunt Înaltul
Consiliu Prezidenﬂial care cælætoreøte
øi prezideazæ, D&L 107:33. Apostolii
deﬂin cheile muncii misionare, D&L
107:35. Sunt descrise câteva din îndatoririle Apostolilor, D&L 107:58. Eu spun
tuturor celor Doisprezece: urmaﬂi-Mæ
øi hræniﬂi oile Mele, D&L 112:14–15.
Noi credem în Apostoli, A de C 1:6.
Alegerea Apostolilor: Apostolii sunt aleøi
de Domnul, (Ioan 6:70; 15:16).
Dintre ucenici, Isus a ales doisprezece
Apostoli, Luca 6:13–16. Matia a fost
ales sæ fie Apostol, Fapte 1:21–26. Lui
Oliver Cowdery øi lui David Whitmer
li s-a poruncit sæ-i afle pe cei Doisprezece, D&L 18:37–39.
ARCÆ. Vezi, de asemenea, Curcubeu;
Noe, patriarh biblic; Potopul din
timpul lui Noe
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În Vechiul Testament, corabia construitæ de Noe pentru a salva viaﬂa în timpul
marelui potop.
Fæ-ﬂi o corabie din lemn de gofer, Gen.
6:14. Corabia s-a oprit pe Munﬂii Ararat,
Gen. 8:4. Vasele iaredite erau etanøe,
ca arca lui Noe, Eter 6:7.
ARHANGHEL. Vezi, de asemenea,
Adam; Mihail
Mihail sau Adam este arhanghelul sau
îngerul conducætor.
Domnul va coborî din cer cu un strigæt, cu glasul arhanghelului, 1 Tes.
4:16. Mihail este arhanghelul, Iuda 1:9
(D&L 29:26; 88:112; 128:20–21).
ARMAGHEDON. Vezi, de asemenea,
(a) Doua Venire a lui Isus Hristos;
Gog; Magog
Numele Armaghedon provine din ebraicul Har Meghidon , însemnând „muntele
lui Meghidon”. Valea Meghidonului
este în partea vesticæ a câmpiei Esdraelon, la optzeci de km nord de Ierusalim
øi este locul mai multor bætælii importante din vremea Vechiului Testament.
Un ultim mare conflict care va avea loc
aproape de a Doua Venire a Domnului,
este numit bætælia de la Armaghedon,
pentru cæ va începe în acest loc. (Vezi
Ezec. 39:11; Zah. 12–14, mai ales 12:11;
Apoc. 16:14–21).
ARMURÆ
Îmbræcæminte purtatæ pentru a proteja
trupul de loviturile øi împunsæturile
armelor. Cuvântul mai este folosit pentru a desemna însuøiri spirituale care
apæræ o persoanæ de ispitæ øi de ræu.
Îmbræcaﬂi-væ cu toatæ armura lui Dumnezeu, Ef. 6:10–18 (D&L 27:15–18).
ARTICOLELE DE CREDINﬁÆ.
Vezi, de asemenea, Perla de Mare
Preﬂ; Smith, Joseph, fiul.
Treisprezece puncte de credinﬂæ de
bazæ la care subscriu membrii Bisericii
lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele
din Urmæ.
Joseph Smith le-a scris mai întâi
într-o scrisoare cætre John Wentworth,
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redactor la Chicago Democrat, ca ræspuns
la cererea acestuia de a cunoaøte ce cred
membrii Bisericii. Scrisoarea a ajuns
sæ fie cunoscutæ ca scrisoarea lui Wentworth øi a fost publicatæ pentru prima
oaræ în Times and Seasons în martie 1842.
La 10 octombrie 1880, Articolele de Credinﬂæ au fost acceptate oficial ca scripturæ prin votul membrilor Bisericii øi
au fost incluse în Perla de Mare Preﬂ.
ASA
Personaj din Vechiul Testament - al
treilea rege al Iudeii. Scripturile consemneazæ cæ „inima lui a fost în totul a
Domnului” (1 Regi 15:14). În timpul
domniei, el a ridicat armata la un nivel
eficient, a aruncat jugul etiopian, a îndepærtat idolii faløi øi i-a îndemnat pe
oameni sæ facæ legæmântul de a-L cæuta pe Iehova (1 Regi 15–16; 2 Cron. 14–
16). Cu toate acestea, când s-a îmbolnævit de picioare, el nu a cæutat ajutorul
Domnului øi a murit (1 Regi 15:23–24;
2 Cron. 16:12–13).
(A) ASCULTA. Vezi, de asemenea,
Supunere, supus, (a) se supune;
Ureche

Autoritate
dintre vechile state ale Siriei øi Palestinei
de-a lungul unei bune perioade de timp
din Vechiul Testament. Deøi asirienii au
fost o mare putere încæ de la jumætatea
secolului 12 î.H. pânæ spre sfârøitul secolului 7 î.H., ei nu au reuøit niciodatæ
sæ-øi construiascæ o structuræ politicæ
stabilæ. Ei au stæpânit prin teroare,
zdrobindu-øi duømanii prin foc øi sabie
sau slæbindu-i prin deportæri masive de
populaﬂie spre alte pærﬂi ale imperiului. Supuøii lor nu au încetat niciodatæ
sæ le fie duømani øi întreaga istorie a
imperiului a fost marcatæ de neîncetate revolte (vezi 2 Regi 18–19; 2 Cron.
32; Isa. 7:17–20; 10; 19; 37).
AØER. Vezi, de asemenea, Iacov, Fiul
lui Isaac; Israel
Personaj din Vechiul Testament - fiu al
lui Iacov øi al lui Zilpa, roaba Leii
(Gen. 30:12–13).
Tribul lui Aøer: Iacov l-a binecuvântat
pe Aøer (Gen. 49:20), iar Moise i-a binecuvântat pe urmaøii lui Aøer (Deut. 33:1,
24–29). Aceøti urmaøi au fost numiﬂi
„oameni aleøi øi viteji” (1 Cron. 7:40).

A auzi øi a se supune glasului sau învæﬂæturilor Domnului.

AØEZAREA MÂINILOR. Vezi
Mâini, aøezarea lor

Domnul va ridica un profet ca El øi voi
sæ-L ascultaﬂi, Deut. 18:15. Ascultarea
face mai mult decât jertfele, 1 Sam.
15:20–23. N-am ascultat pe slujitorii
Domnului, profeﬂii, Dan. 9:6. Cei drepﬂi
care ascultæ cuvintele profeﬂilor nu vor
pieri, 2 Ne. 26:8. Dacæ nu veﬂi asculta
glasul Pæstorului cel Bun, nu veﬂi fi oile
Lui, Alma 5:38 (Hel. 7:18). Ia aminte,
o, tu popor al Bisericii Mele, D&L 1:1.
Cei care ascultæ glasul Spiritului sunt
luminaﬂi øi vin la Tatæl, D&L 84:46–47.
Ei nu s-au græbit sæ asculte de Domnul; de aceea El nu se græbeøte sæ le
asculte rugæciunile, D&L 101:7–9. Cei
care nu ascultæ poruncile sunt pedepsiﬂi, D&L 103:4 (Moise 4:4).

ATOTCUNOSCÆTOR. Vezi, de
asemenea, Dumnezeu, Dumnezeire

ASIRIA
Un imperiu strævechi care, împreunæ cu
rivalul sæu Babilon, a dominat multe

Caracteristica divinæ de a avea toatæ
cunoaøterea (Mat. 6:8; 2 Ne. 2:24).
ATOTPUTERNIC. Vezi, de asemenea ,
Dumnezeu, Dumnezeire
Caracteristica divinæ de a avea toatæ
puterea (Gen. 18:14; Alma 26:35; D&L
19:1–3).
AUTORITATE. Vezi, de asemenea,
Cheile preoﬂiei; (a) Chema, chemat
de Dumnezeu, chemare; Putere;
Preoﬂie; (a) Rândui, rânduire
Permisiune oferitæ oamenilor de pe
pæmânt chemaﬂi sau rânduiﬂi sæ acﬂioneze pentru øi în numele lui Dumnezeu
Tatæl sau al lui Isus Hristos în realizarea
lucrærii lui Dumnezeu.

Autoritæﬂile Generale
Eu te-am trimis, Ex. 3:12–15. Tu vei
spune tot ce-ﬂi voi porunci Eu, Ex. 7:2.
El le-a dat putere celor doisprezece
ucenici, Mat. 10:1. Nu voi M-aﬂi ales pe
Mine, ci Eu v-am ales pe voi øi v-am
rânduit, Ioan 15:16. Nefi øi Lehi au
predicat cu multæ autoritate, Hel. 5:18.
Nefi, fiul lui Helaman, era un om al lui
Dumnezeu, având mare putere øi autoritate date lui de cætre Dumnezeu,
Hel. 11:18 (3 Ne. 7:17). Isus a dat putere
øi autoritate unui numær de doisprezece
nefiﬂi, 3 Ne. 12:1–2. Joseph Smith a fost
chemat de Dumnezeu øi rânduit, D&L
20:2. Nimeni nu va predica Evanghelia
Mea øi nu va zidi Biserica Mea dacæ nu
este cunoscut de cætre Bisericæ faptul
cæ el are autoritate, D&L 42:11. Vârstnicii vor predica Evanghelia, acﬂionând
cu autoritate, D&L 68:8. Preoﬂia lui
Melhisedec are autoritatea de a administra lucrurile spirituale, D&L 107:8,
18–19. Ceea ce este înfæptuit de autoritatea divinæ devine lege, D&L 128:9.
Oricine predicæ sau slujeøte pentru
Dumnezeu, trebuie sæ fie chemat de
Dumnezeu prin acei care deﬂin autoritatea, A de C 1:5.
AUTORITÆﬁILE GENERALE. Vezi
Apostol; Episcop care prezideazæ;
Prima Preøedinﬂie; (cei) Øaptezeci
AVERE. Vezi Bogæﬂii
(A) AVERTIZA, AVERTIZARE.
Vezi, de asemenea, (a) Pæzi, pæzitori
A atrage atenﬂia sau a preveni. Profeﬂii, conducætorii øi pærinﬂii îi previn øi
îi învaﬂæ pe ceilalﬂi sæ fie supuøi Domnului øi învæﬂæturilor Sale.
Iacov a avertizat poporul lui Nefi despre tot felul de pæcate, Iacov 3:12.
Glasul de avertizare este îndreptat
cætre toﬂi oamenii, D&L 1:4. Predica
voastræ sæ fie glasul de avertizare, D&L
38:41. Aceasta este o zi de avertizare,
D&L 63:58. Fiecare om care a fost avertizat trebuie sæ-øi previnæ aproapele,
D&L 88:81. V-am avertizat øi væ previn,
dându-væ acest Cuvânt de înﬂelepciune,
D&L 89:4.
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AVOCAT. Vezi, de asemenea, Isus
Hristos
Isus Hristos este avocatul nostru pe
lângæ Tatæl (Moro. 7:28) øi apæræ cauza
noastræ în faﬂa Lui.
Avem la Tatæl un Mijlocitor, pe Isus
Hristos, 1 Ioan 2:1 (D&L 110:4). Isus
va mijloci pentru toﬂi, 2 Ne. 2:9 (Evr.
7:25). Isus a câøtigat victoria asupra
morﬂii, ceea ce I-a dat putere sæ mijloceascæ pentru copiii oamenilor, Mosia
15:8. Eu sunt avocatul vostru la Tatæl,
D&L 29:5. Isus Hristos pledeazæ cauza
voastræ, D&L 45:3–5.
AVRAAM. Vezi, de asemenea,
Legæmântul lui Avraam
Un fiu al lui Terah, næscut în Ur în
Haldea (Gen. 11:26, 31; 17:5). Un profet
al Domnului, cu care Domnul a fæcut
legæminte veønice, prin care sunt binecuvântate toate naﬂiunile pæmântului.
Avraam s-a numit mai întâi Avram.
A migrat în Haran, unde a murit Terah, Gen. 11:31–32 (Avr. 2:1–5). A fost
chemat de Dumnezeu sæ cælætoreascæ
la Canaan øi sæ primeascæ un legæmânt
divin, Gen. 12:1–8 (Avr. 2:4, 15–17). A
cælætorit în Egipt, Gen. 12:9–20 (Avr.
2:21–25). S-a stabilit la Hebron, Gen.
13:18. L-a salvat pe Lot, Gen. 14:1–16.
S-a întâlnit cu Melhisedec, Gen. 14:18–
20. Hagar l-a næscut pe fiul lui, Ismael,
Gen. 16:15–16. Numele i-a fost schimbat în Avraam, Gen. 17:5. Domnul le-a
spus lui Avraam øi Sarei cæ vor avea
un fiu, Gen. 17:15–22; 18:1–14. Sara l-a
næscut pe fiul lui, Isaac, Gen. 21:2–3. I
s-a poruncit sæ îl jertfeascæ pe Isaac,
Gen. 22:1–18. Sara a murit øi a fost
înmormântatæ, Gen. 23:1–2, 19. Avraam
a murit øi a fost înmormântat, Gen.
25:8–10. Acceptarea lui Avraam de a-l
oferi pe Isaac a fost asemenea lui
Dumnezeu øi a Singurului Sæu Fiu
Næscut, Iacov 4:5. A plætit zeciuielile
lui Melhisedec, Alma 13:15. A prezis øi
a dat mærturie de venirea lui Hristos,
Hel. 8:16–17. A primit preoﬂia de la
Melhisedec, D&L 84:14. Cei credincioøi
devin sæmânﬂa lui Avraam, D&L 84:33–

13
34 (Gal. 3:27–29). A primit toate lucrurile prin revelaﬂie, D&L 132:29. A primit
exaltarea lui, D&L 132:29. A cæutat binecuvântærile stræmoøilor øi numirea
în preoﬂie, Avr. 1:1–4. A fost prigonit
de preoﬂii faløi din Haldea, Avr. 1:5–15.
A fost salvat de Domnul, Avr. 1:16–20.
A propovæduit despre soare, lunæ øi
stele, Avr. 3:1–14. A propovæduit despre viaﬂa pre-pæmânteanæ øi despre
Creare, Avr. 3:22–28.
Cartea lui Avraam: Cronici vechi, scrise
de Avraam, care au ajuns în posesia
Bisericii în 1835. Cronicile øi unele
mumii au fost descoperite în catacombele egiptene de cætre Antonio Lebolo,
care le-a încredinﬂat lui Michael Chandler. Chandler le-a expus în Statele
Unite în 1835. Prieteni de-ai lui Joseph
Smith le-au cumpærat de la Chandler
øi le-au dat profetului, care le-a tradus.
Câteva dintre aceste înscrisuri se gæsesc, acum, în Perla de Mare Preﬂ.
Capitolul 1 consemneazæ experienﬂele lui Avraam în Ur din Haldea, unde preoﬂi ticæloøi au încercat sæ-l sacrifice. Capitolul 2 povesteøte cælætoria
lui în Canaan. Domnul i s-a înfæﬂiøat øi
a fæcut legæminte cu el. Capitolul 3 relateazæ cæ Avraam a væzut universul øi
a observat legæturile dintre corpurile
cereøti. Capitolele 4–5 sunt o altæ relatare despre Creaﬂie.
Seminﬂia lui Avraam: Oamenii care, prin
supunere faﬂæ de legile øi rânduielile
Evangheliei lui Isus Hristos, primesc
promisiunile øi legæmintele fæcute de
Dumnezeu lui Avraam. Bærbaﬂi øi femei
pot primi aceste binecuvântæri dacæ
sunt efectiv descendenﬂi ai lui Avraam
sau dacæ sunt adoptaﬂi în familia lui,
îmbræﬂiøând Evanghelia øi fiind botezaﬂi (Gal. 3:26–29; 4:1–7; D&L 84:33–34;
103:17; 132:30–32; Avr. 2:9–11). Descendenﬂii legali ai lui Avraam îøi pot pierde
binecuvântærile prin nesupunere (Rom.
4:13; 9:6–8).

Balaam
preaslævitæ mai ales în Fenicia (1 Regi
16:31), însæ preaslævitæ øi în diferite moduri în diverse locuri: de cætre moabiﬂi
ca Baal-Peor (Num. 25:1–3), la Sihem
ca Baal-Berit (Jud. 8:33; 9:4), la Ecron
ca Baal-Zebub (2 Regi 1:2). Baal poate
fi acelaøi cu Bel al Babilonului sau
Zeus al Greciei. Cuvântul Baal exprimæ
legætura dintre un stæpân øi sclavul
lui. Simbolul obiønuit pentru Baal era
un taur. Astartea era zeiﬂa preaslævitæ,
în general, împreunæ cu Baal.
Baal era uneori combinat cu un alt
nume sau cuvânt pentru a indica o legætura cu Baal, cum ar fi un loc unde el
era preaslævit sau o persoanæ cu însuøiri asemænætoare lui Baal. Mai târziu,
pentru cæ Baal a ajuns sæ aibæ semnificaﬂii foarte rele, cuvântul Boset l-a înlocuit în numele compuse. Boset înseamnæ „ruøine”.
BABEL, BABILON. Vezi, de
asemenea, Nebucadneﬂar; Lume
Capitala Babiloniei.
Babel a fost întemeiat de cætre Nimrod øi a fost unul dintre cele mai vechi
oraøe din ﬂinutul Mesopotamiei sau
Sinar (Gen. 10:8–10). Domnul a încurcat graiurile pe vremea când oamenii
construiau Turnul din Babel (Gen.
11:1–9; Eter 1:3–5, 33–35). Babilon a
devenit, mai târziu, capitala lui Nebucadneﬂar. El a construit un oraø imens
ale cærui ruine mai existæ øi astæzi. Babilon a devenit un oraø foarte ræu øi, de
atunci, el simbolizeazæ ræutatea lumii.
Fugiﬂi din Babilon, Ier. 51:6. Babilon
va fi întemeiat øi va cædea, Apoc. 17–
18. Babilonul va fi nimicit, 2 Ne. 25:15.
Babilonul va cædea, D&L 1:16. Nu voi
ierta pe nimeni care ræmâne în Babilon, D&L 64:24. Ieøiﬂi din Babilon,
D&L 133:5, 7, 14.
BALAAM

BAAL. Vezi, de asemenea, Idolatrie

Un profet din Vechiul Testament care
a vrut sæ blesteme Israelul pentru
bani. Domnul i-a poruncit sæ nu blesteme Israelul (Num. 22–24).

Zeitate de parte bærbæteascæ a soarelui,

Mægarul lui Balaam a refuzat sæ înain-

AVRAM. Vezi Avraam

Bani
teze pentru cæ un înger îi stætea în cale,
Num. 22:22–35.
BANI. Vezi, de asemenea, Bogæﬂii;
Deøertæciune lumeascæ;
Milostenie, pomanæ; Zeciuialæ
Monede, bancnote, certificate sau orice folosesc oamenii ca platæ pentru bunuri øi servicii. Uneori este un simbol
al materialismului.
Veﬂi fi mântuiﬂi færæ bani, Isa. 52:3. Celor Doisprezece li s-a spus sæ nu ia nimic pentru cælætorie, nici traistæ, nici
pâine, nici bani, Marcu 6:8. Petru i-a
spus lui Simon vraciul cæ banii lui vor
pieri odatæ cu el, Fapte 8:20. Dragostea
de bani este rædæcina tuturor relelor,
1 Tim. 6:10. Nu cheltui bani pe ceea ce
este færæ de valoare, 2 Ne. 9:50–51 (Isa.
55:1–2; 2 Ne. 26:25–27). Dacæ ei trudesc
pentru bani, vor pieri, 2 Ne. 26:31.
Înainte de a cæuta bogæﬂii, cæutaﬂi împæræﬂia lui Dumnezeu, Iacov 2:18–19.
Bisericile væ vor spune cæ pentru bani
vi se vor ierta pæcatele, Morm. 8:32, 37.
Cel care îøi dæ banii pentru cauza Sionului, în nici un fel nu îøi va pierde
ræsplata, D&L 84:89–90.
BARABA
Numele unui bærbat eliberat în locul
lui Isus în momentul ræstignirii. Baraba era un rebel, un criminal øi un hoﬂ
(Mat. 27:16–26; Marcu 15:6–15; Luca
23:18–25; Ioan 18:40).
BARNABA
Nume dat lui Iosif, un levit din Cipru,
care øi-a vândut pæmântul øi a dat câøtigul Apostolilor (Fapte 4:36–37). Deøi
nu a fost unul dintre primii doisprezece Apostoli, el a devenit Apostol (Fapte 14:4, 14) øi a slujit în mai multe cælætorii misionare (Fapte 11:22–30; 12:25;
13–15; 1 Cor. 9:6; Gal. 2:1, 9; Col. 4:10).
BARTOLOMEU. Vezi, de asemenea,
Natanael
Personaj din Noul Testament - unul
dintre primii doisprezece Apostoli ai
lui Isus Hristos (Mat. 10:2–4).
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BAT-ØEBA. Vezi, de asemenea, David
Soﬂia lui Urie; mai târziu soﬂia lui
David øi mama lui Solomon. Regele
David a comis adulter cu ea. De asemenea, el a pus la cale omorârea soﬂului ei în luptæ (2 Sam. 11), pæcat care a
avut urmæri veønice pentru David
(D&L 132:39).
BÂRFÆ. Vezi A vorbi de ræu
(A) BÂRFI. Vezi, de asemenea, (a)
vorbi de ræu; Zvon
A împærtæøi fapte sau informaﬂii personale despre altcineva færæ a avea încuviinﬂarea acelei persoane.
Oamenii vor da socotealæ de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit,
Mat. 12:36. Sfinﬂii sunt sfætuiﬂi sæ nu
fie limbuﬂi øi iscoditori, vorbind ceea
ce nu trebuie, 1 Tim. 5:11–14. Sæ nu
vorbeøti de ræu pe vecinul tæu, D&L
42:27. Fereøte-i pe fraﬂii tæi în toate discuﬂiile, D&L 108:7.
(A) BEA, BEAT. Vezi Cuvânt de
Înﬂelepciune
BELØAﬁAR. Vezi, de asemenea,
Babel, Babilon
Personaj din Vechiul Testament - ultimul rege al Babilonului, care a domnit
înainte ca Cir sæ cucereascæ Babilonul;
fiul øi urmaøul lui Nebucadneﬂar
(Dan. 5:1–2).
BENIAMIN, FIUL LUI IACOV.
Vezi, de asemenea, Iacov, fiul lui
Isaac; Israel
Personaj din Vechiul Testament - al
doilea fiu al lui Iacov øi al Raøelei
(Gen. 35:16–20).
Tribul lui Beniamin: Iacov l-a binecuvântat pe Beniamin (Gen. 49:27). Urmaøii
lui Beniamin au fost un neam ræzboinic.
Doi beniamiﬂi importanﬂi au fost Saul,
primul rege israelit (1 Sam. 9:1–2), øi
Pavel, Apostolul din Noul Testament
(Rom. 11:1).
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BENIAMIN, TATÆL LUI MOSIA.
Vezi, de asemenea, Mosia, fiul lui
Beniamin
Profet øi rege în Cartea lui Mormon
(Mosia 1–6).
A avut probleme serioase în stabilirea
pæcii în ﬂinut, Omni 1:23–25 (C. lui M.
1:12–18). I-a învæﬂat pe fiii lui, Mosia
1:1–8. I-a dat împæræﬂia fiului sæu Mosia,
Mosia 1:9–18. Poporul lui s-a adunat sæ
asculte ultimul lui discurs, Mosia 2:1–8.
A vorbit poporului lui, Mosia 2:9–4:30.
Poporul lui a fæcut un legæmânt cu
Domnul, Mosia 5–6.
BETANIA
Satul în care a stat Isus Hristos în timpul
ultimei sæptæmâni a vieﬂii Lui muritoare
(Mat. 21:17; Marcu 11:11). Situat pe
versantul de sud-est al Muntelui Mæslinilor, Betania era satul lui Lazær, al
Mariei øi al Martei (Ioan 11:1–46; 12:1).
BETEL
În ebraicæ înseamnæ „casa lui Dumnezeu” øi este unul dintre cele mai sfinte
locuri în Israel. Este situat cam la 16
km nord de Ierusalim. Aici øi-a construit Avraam altarul atunci când a
sosit prima oaræ în Canaan (Gen. 12:8;
13:3). Aici a væzut Iacov, într-o viziune,
o scaræ care ajungea pânæ la cer (Gen.
28:10–19). A fost un loc sfânt øi în zilele lui Samuel (1 Sam. 7:16; 10:3).
BETLEEM
Un oraø mic situat cam la 8 km sud de
Ierusalim. În ebraicæ, Betleem înseamnæ „casa pâinii”; i se mai spune Efrat,
însemnând „roditor”. Isus Hristos s-a
næscut în Betleem (Mica 5:2; Mat. 2:1–8).
Este locul de înmormântare al Raøelei
(Gen. 35:19; 48:7).
Rut øi Boaz au træit acolo, Rut 1:22.
Acolo Samuel l-a uns pe David, 1 Sam.
16:1–13; 17:12, 15; 20:6, 28. Acolo Irod
a pus sæ fie uciøi copiii, Mat. 2:16.
BIBLIE. Vezi, de asemenea, Apocrifæ;
Canon; Efraim—Toiagul lui Efraim

Biblie
sau al lui Iosif; Iuda—Toiagul lui
Iuda; Noul Testament; Scripturi;
Vechiul Testament
O culegere de scrieri evreieøti øi creøtine care conﬂin revelaﬂii divine. Cuvântul biblie înseamnæ „cærﬂile”. Biblia este
opera mai multor profeﬂi øi scriitori
inspiraﬂi care au acﬂionat sub influenﬂa
Spiritului Sfânt (2 Pet. 1:21).
Biblia creøtinæ are douæ pærﬂi, de
obicei cunoscute ca Vechiul øi Noul
Testament. Vechiul Testament conﬂine
cærﬂile de scripturi folosite printre iudeii din Palestina în timpul slujirii
muritoare a Domnului. Noul Testament
conﬂine scrieri ale epocii Apostolice øi
este privit ca fiind la fel de sfânt øi
având aceeaøi autoritate ca øi scripturile
iudeilor. Cærﬂile Vechiului Testament
provin dintr-o literaturæ naﬂionalæ care
se extinde pe mai multe secole øi au fost
scrise aproape în întregime în ebraicæ,
în timp ce cærﬂile Noului Testament
sunt opera unei singure generaﬂii øi au
fost scrise în principal în limba greacæ.
În Vechiul Testament, cuvântul testament reprezintæ un cuvânt ebraic care
înseamnæ „legæmânt”. Vechiul Legæmânt este legea care a fost datæ lui
Moise atunci când Israelul a respins
plenitudinea Evangheliei deﬂinutæ de
poporul lui Dumnezeu de la începutul
vieﬂii muritoare. Noul Legæmânt este
Evanghelia aøa cum a fost propovæduitæ de Isus Hristos.
În Biblia iudaicæ (Vechiul Testament)
cærﬂile au fost împærﬂite în trei grupe:
Legea, Profeﬂii øi Scrierile. Biblia folositæ de lumea creøtinæ clasificæ aceste
cærﬂi dupæ subiectul tratat, cum ar fi:
istoric, poetic sau profetic.
Cærﬂile Noului Testament sunt în
general în aceastæ ordine: cele patru
Evanghelii øi Faptele Apostolilor;
epistolele lui Pavel; epistolele generale ale lui Iacov, Petru, Ioan øi Iuda; øi
Apocalipsa lui Ioan.
Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor
din Zilele din Urmæ cinsteøte øi respectæ
Biblia øi mai afirmæ cæ Domnul continuæ
sæ ofere revelaﬂii în plus prin intermediul profeﬂilor Sæi în zilele din urmæ,

Biblie, Traducerea Lui Joseph Smith (TJS)
care susﬂin øi verificæ relatarea biblicæ
a relaﬂiilor lui Dumnezeu cu omenirea.
Lemnul lui Iuda (Biblia) øi lemnul lui
Iosif (Cartea lui Mormon) vor deveni
una în mâna Domnului, Ezec. 37:15–
20. Adeværul Bibliei va fi stabilit prin
scripturile zilelor din urmæ, 1 Ne. 13:38–
40. Cartea lui Mormon va fi alæturatæ
Bibliei, pentru a doborî doctrina falsæ,
2 Ne. 3:12. O Biblie! O Biblie! Avem
o Biblie, 2 Ne. 29:3–10. Toﬂi cei care
cred în Biblie vor crede øi în Cartea
lui Mormon, Morm. 7:8–10. Vârstnicii
trebuie sæ propovæduiascæ principiile
Evangheliei Mele, care se aflæ în Biblie
øi în Cartea lui Mormon, D&L 42:12.
Credem cæ Biblia este cuvântul lui
Dumnezeu în mæsura în care este tradusæ corect, A de C 1:8.
BIBLIE, TRADUCEREA LUI
JOSEPH SMITH (TJS). Vezi
Traducerea lui Joseph Smith (TJS)
(A) BINECUVÂNTA, BINECUVÂNTAT, BINECUVÂNTARE.
Vezi, de asemenea, Binecuvântæri
patriarhale; Har; Lege; Recunoscætor, mulﬂumiri, recunoøtinﬂæ;
Slujirea bolnavilor
A acorda o favoare divinæ cuiva. Orice
contribuie la adeværata fericire, la
bunæstare sau la prosperitate este o
binecuvântare.
Toate binecuvântærile se bazeazæ pe
legi veønice (D&L 130:20–21). Dumnezeu, dorind copiilor Lui ca aceøtia sæ
afle bucurie în viaﬂæ (2 Ne. 2:25), le acordæ binecuvântæri ca urmare a supunerii
lor faﬂæ de poruncile Lui (D&L 82:10),
ca ræspuns la o rugæciune sau la o rânduialæ a preoﬂiei (D&L 19:38; 107:65–67)
sau prin harul Sæu (2 Ne. 25:23).
O binecunoscutæ listæ de afirmaﬂii
referitoare la binecuvântare o constituie
Fericirile (Mat. 5:1–12; 3 Ne. 12:1–12).
Generalitæﬂi: Voi face din tine un neam
mare øi te voi binecuvânta, Gen. 12:2–
3 (1 Ne. 15:18; Avr. 2:9–11). Pe capul
celor neprihæniﬂi sunt binecuvântæri,
Prov. 10:6. Un om credincios va fi næpædit de binecuvântæri, Prov. 28:20.

16

Domnul va deschide zægazurile cerului øi va reværsa peste voi o binecuvântare, Mal. 3:10 (3 Ne. 24:10). Fericirile
promit binecuvântæri, Mat. 5:1–12 (3
Ne. 12:1–12). Ferice de cei chemaﬂi la
ospæﬂul nunﬂii Mielului, Apoc. 19:9.
Cel ce este drept are bunævoinﬂa lui
Dumnezeu, 1 Ne. 17:35 (Mosia 10:13).
De veﬂi asculta, væ voi læsa o binecuvântare, 2 Ne. 1:28. Væ las vouæ aceeaøi
binecuvântare, 2 Ne. 4:9. El væ va binecuvânta imediat, Mosia 2:24. Domnul
îi binecuvânteazæ øi îi face prosperi pe
aceia care îøi pun nædejdea în El, Hel.
12:1. Ajutaﬂi la înfæptuirea lucrærii Mele øi veﬂi fi binecuvântaﬂi, D&L 6:9.
Roagæ-te întotdeauna, øi mare va fi binecuvântarea ta, D&L 19:38. Boteazæ-te øi vei primi Spiritul Meu, øi o
binecuvântare aøa de mare, cum n-ai
cunoscut niciodatæ, D&L 39:10. Dupæ
multæ suferinﬂæ vin binecuvântærile,
D&L 58:4. Oamenii nu se supun; Eu
revoc øi ei nu mai primesc binecuvântarea, D&L 58:32. Nu aﬂi înﬂeles încæ ce
mari sunt binecuvântærile pe care Tatæl le-a pregætit pentru voi, D&L 78:17.
De la Înalta Preoﬂie vin administrarea
rânduielilor øi binecuvântærile asupra
Bisericii, D&L 107:65–67. Este o lege
pe care se bazeazæ toate binecuvântærile, D&L 130:20. Toﬂi aceia care vor
avea o binecuvântare din mâinile Mele trebuie sæ træiascæ, D&L 132:5. Binecuvântærile sunt ﬂinute în rezervæ pentru aceia care-L iubesc pe Domnul,
D&L 138:52. Avraam a cæutat binecuvântærile stræmoøilor øi dreptul pentru a le administra pe acestea, Avr. 1:2.
Binecuvântarea copiilor: El i-a luat în
braﬂe øi i-a binecuvântat, Marcu 10:16.
El i-a luat pe pruncii lor, unul câte unul,
øi i-a binecuvântat, 3 Ne. 17:21. Vârstnicii trebuie sæ binecuvânteze copiii în
numele lui Isus Hristos, D&L 20:70.
BINECUVÂNTÆRI PATRIARHALE. Vezi, de asemenea, Evanghelist;
Patriarh, patriarhal; Tatæ muritor
Binecuvântæri date membrilor demni
ai Bisericii de cætre patriarhi rânduiﬂi.
O binecuvântare patriarhalæ conﬂine
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sfatul Domnului pentru persoana care
primeøte binecuvântarea øi declaræ
descendenﬂa acelei persoane din casa
lui Israel. Taﬂii pot da binecuvântæri
speciale ca patriarhi ai familiilor lor,
dar astfel de binecuvântæri nu sunt înregistrate sau pæstrate de Bisericæ.
Israel øi-a întins mâna dreaptæ øi a pus-o
pe capul lui Efraim, Gen. 48:14. Iacov
i-a binecuvântat pe fiii lui øi seminﬂia
lor, Gen. 49. Lehi i-a binecuvântat pe
urmaøii lui, 2 Ne. 4:3–11.
BISERICA LUI ISUS HRISTOS.
Vezi, de asemenea, Biserica lui Isus
Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din
Urmæ; Bisericæ, numele ei; Bisericæ,
semne ale aceleia adeværate;
Împæræﬂia lui Dumnezeu sau
Împæræﬂia Cerului; Restaurarea
Evangheliei; Sfânt
Un grup organizat de credincioøi care
øi-au luat asupra lor numele lui Isus
Hristos prin botez øi confirmare. Pentru a fi o bisericæ adeværatæ, trebuie sæ
fie Biserica Domnului; trebuie sæ aibæ
autoritatea, învæﬂæturile, legile, rânduielile øi numele Lui; øi trebuie sæ fie
condusæ de El prin reprezentanﬂii pe
care El i-a numit.
Domnul adaugæ bisericii în fiecare zi,
Fapte 2:47. Noi, care suntem mulﬂi,
alcætuim un singur trup în Hristos,
Rom. 12:5. Noi toﬂi am fost botezaﬂi de
un singur Duh, ca sæ alcætuim un singur trup, 1 Cor. 12:13. Biserica este
ziditæ pe temelia Apostolilor øi profeﬂilor, Ef. 2:19–20. Apostolii øi profeﬂii
sunt esenﬂiali bisericii, Ef. 4:11–16.
Hristos este capul Bisericii Ef. 5:23. Cu
toate cæ erau multe biserici, ei erau toﬂi
o singuræ Bisericæ, Mosia 25:19–22.
Biserica a fost curæﬂitæ øi pusæ în ordine, Alma 6:1–6. Biserica lui Hristos
trebuie sæ fie numitæ dupæ numele Lui,
3 Ne. 27:8. Biserica s-a adunat laolaltæ,
deseori, ca sæ posteascæ, sæ se roage øi
sæ vorbeascæ, Moro. 6:5. Aceasta este
singura Biserica adeværatæ øi vie, D&L
1:30. Biserica lui Hristos s-a înælﬂat în
aceste zile din urmæ, D&L 20:1. Domnul

Bisericæ Odioasæ
îi cheamæ pe slujitorii Lui sæ-I zideascæ
Biserica, D&L 39:13. Pentru cæ aøa va fi
chematæ Biserica Mea în ultimele zile,
D&L 115:4.
BISERICA LUI ISUS HRISTOS A
SFINﬁILOR DIN ZILELE DIN
URMÆ. Vezi, de asemenea, Biserica
lui Isus Hristos; Bisericæ, numele
ei; Bisericæ, semne ale aceleia
adeværate; Restaurarea Evangheliei
Numele dat Bisericii lui Hristos în zilele
din urmæ pentru a o deosebi de Biserica
din alte dispensaﬂii (D&L 115:3–4).
Domnul va reværsa cunoaøtere asupra
sfinﬂilor din zilele din urmæ, D&L
121:33. Joseph Smith este profetul øi
væzætorul Bisericii lui Isus Hristos a
Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ, D&L
127:12. Ziua mæreaﬂæ a Domnului este
aproape pentru sfinﬂii zilelor din
urmæ, D&L 128:21, 24. Joseph Smith a
ajutat la adunarea sfinﬂilor din zilele
din urmæ, D&L 135:3. Companii de
sfinﬂi ai zilelor din urmæ vor fi organizate pentru cælætoria spre ﬂinutul de
vest al Statelor Unite, D&L 136:2. Sunt
læmurite legile cæsætoriei pentru sfinﬂii
zilelor din urmæ, D&L DO—1. Preoﬂia
este datæ tuturor membrilor de parte
bærbæteascæ demni ai Bisericii lui Isus
Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ,
D&L DO—2. Relatarea Primei Viziuni
pentru toﬂi sfinﬂii din zilele din urmæ,
JS—I 1:1.
BISERICÆ, NUMELE EI. Vezi, de
asemenea, Biserica lui Isus Hristos;
Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor
din Zilele din Urmæ; Mormon(i)
În Cartea lui Mormon, când Isus Hristos
i-a vizitat pe nefiﬂii cei drepﬂi la scurt
timp dupæ Învierea Sa, El a spus cæ
Biserica Lui trebuie sæ poarte numele
Sæu (3 Ne. 27:3–8). În vremurile moderne Domnul a revelat cæ numele
Bisericii este „Biserica lui Isus Hristos
a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ” (D&L
115:4).
BISERICÆ ODIOASÆ. Vezi
Diavol—Biserica Diavolului

Biserica, Semne Ale Aceleia Adeværate
BISERICA, SEMNE ALE ACELEIA
ADEVÆRATE. Vezi, de asemenea,
Biserica lui Isus Hristos; Biserica
lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ; Semn
Doctrinele øi operele unei Biserici care
dovedesc cæ ea este încuviinﬂatæ de
Dumnezeu øi cæ este mijlocul, stabilit
de Domnul, prin care copiii Lui sæ
obﬂinæ plenitudinea binecuvântærilor
Lui. Unele dintre semnele adeværatei
Biserici sunt dupæ cum urmeazæ:
Înﬂelegerea corectæ a Dumnezeirii: Dumnezeu a creat omul dupæ chipul øi asemænarea Lui, Gen. 1:26–27. Domnul
vorbea cu Moise faﬂæ în faﬂæ, Ex. 33:11.
Viaﬂa veønicæ înseamnæ a cunoaøte pe
Dumnezeu Tatæl øi pe Isus Hristos,
Ioan 17:3. Tatæl øi Fiul au trupuri din
carne øi oase, D&L 130:22–23. Tatæl øi
Fiul i-au apærut lui Joseph Smith, JS—I
1:15–20. Noi credem în Dumnezeu,
Tatæl Etern, A de C 1:1.
Primele principii øi rânduieli: Dacæ un
om nu se naøte din apæ øi din Duh,
Ioan 3:3–5. Pocæiﬂi-væ øi fiecare dintre
voi sæ fie botezat în numele lui Isus
Hristos, Fapte 2:38. Apoi au pus mâinile peste ei øi aceia au primit Duhul
Sfânt, Fapte 8:14–17. Deveniﬂi copii ai
lui Dumnezeu prin credinﬂæ în Isus
Hristos, Gal. 3:26–27. Pocæiﬂi-væ øi fiﬂi
botezaﬂi în numele Fiului Meu Preaiubit, 2 Ne. 31:11–21. Cei care au crezut
au fost botezaﬂi øi au primit pe Duhul
Sfânt prin aøezarea mâinilor, D&L
76:50–53. Este necesaræ o anume preoﬂie pentru a boteza øi a conferi darul
Duhului Sfânt, JS—I 1:70–72. Sunt
descrise primele principii øi rânduieli
ale Evangheliei, A de C 1:4.
Revelaﬂie: Unde nu existæ viziuni, poporul piere, Prov. 29:18. Domnul dezvæluie tainele Lui profeﬂilor Lui,
Amos 3:7. Biserica este ziditæ pe piatra
revelaﬂiei, Mat. 16:17–18 (D&L 33:13).
Vai de cel care va spune cæ Domnul nu
mai lucreazæ prin revelaﬂie, 3 Ne. 29:6.
Revelaﬂiile øi poruncile vin doar prin
cel numit, D&L 43:2–7. Credem tot ceea ce reveleazæ Dumnezeu, A de C 1:9.
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Profeﬂi: Biserica este ziditæ pe temelia
Apostolilor øi profeﬂilor, Ef. 2:19–20.
Apostolii øi profeﬂii sunt esenﬂiali
Bisericii, Ef. 4:11–16. Joseph Smith a
fost chemat sæ fie væzætor, profet øi
Apostol, D&L 21:1–3. Credem în profeﬂi, A de C 1:6.
Autoritate: Isus le-a dat ucenicilor
putere øi autoritate, Luca 9:1–2 (Ioan
15:16). Nefi, fiul lui Helaman, avea
mare autoritate de la Dumnezeu, Hel.
11:18 (3 Ne. 7:17). Profetul va primi
poruncile pentru Bisericæ, D&L 21:4–
5. Nimeni nu poate predica Evanghelia
sau zidi Biserica dacæ nu este rânduit
de cætre cineva care are autoritate,
D&L 42:11. Vârstnicii vor predica
Evanghelia, acﬂionând cu autoritate,
D&L 68:8. Oricine predicæ sau slujeøte
pentru Dumnezeu trebuie sæ fie chemat
de Dumnezeu prin cei care au autoritatea, A de C 1:5.
Scripturi suplimentare care vor apare:
Toiagul lui Iuda va fi alæturat toiagului lui Iosif, Ezec. 37:15–20. Apariﬂia
scripturilor din zilele din urmæ a fost
prezisæ, 1 Ne. 13:38–41. Noi credem cæ
Dumnezeu va mai revela încæ multe
lucruri mæreﬂe øi importante, A de C 1:9.
Organizarea Bisericii: Biserica este ziditæ pe temelia Apostolilor øi profeﬂilor,
Ef. 2:19–20. Apostolii øi profeﬂii sunt
esenﬂiali Bisericii, Ef. 4:11–16. Hristos
este capul Bisericii, Ef. 5:23. Biserica
lui Hristos trebuie sæ fie numitæ dupæ
numele Lui, 3 Ne. 27:8. Noi credem în
aceeaøi organizare care exista în Biserica din vechime, A de C 1:6.
Munca misionaræ: Mergeﬂi deci øi învæﬂaﬂi toate popoarele, Mat. 28:19–20.
Øaptezeci au fost chemaﬂi sæ predice
Evanghelia, Luca 10:1. Ei doreau ca
salvarea sæ fie vestitæ fiecærei fiinﬂe,
Mosia 28:3. Vârstnicii vor merge, predicând Evanghelia Mea, doi câte doi,
D&L 42:6. Evanghelia trebuie predicatæ fiecærei fæpturi, D&L 58:64.
Daruri spirituale: Au început sæ vorbeascæ în alte limbi, Fapte 2:4. Vârstnicii trebuie sæ-i tæmæduiascæ pe cei
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bolnavi, Iac. 5:14. Nu tægæduiﬂi darurile lui Dumnezeu, Moro. 10:8. Sunt
înøirate darurile spirituale, D&L 46:13–
26 (1 Cor. 12:1–11; Moro. 10:9–18).
Temple: Voi încheia un legæmânt øi voi
pune læcaøul Meu cel sfânt în mijlocul
lor pentru totdeauna, Ezec. 37:26–27.
Domnul va intra deodatæ în Templul
Sæu, Mal. 3:1. Nefi a construit un templu, 2 Ne. 5:16. Sfinﬂii au fost mustraﬂi
pentru cæ nu au reuøit sæ construiascæ
casa Domnului, D&L 95 (D&L 88:119).
Poporul Domnului a construit întotdeauna temple pentru realizarea
rânduielilor sfinte, D&L 124:37–44.
Construirea templelor øi realizarea rânduielilor fac parte din marea lucrare
din zilele din urmæ, D&L 138:53–54.
BLASFEMIE. Vezi, de asemenea,
Pæcat de neiertat; Profanare
Lipsæ de respect øi veneraﬂie faﬂæ de
Dumnezeu sau de lucrurile sfinte.
Isus a fost acuzat de mai multe ori
de cætre iudei cæ rosteøte blasfemii
pentru cæ Îøi asuma dreptul de a ierta
pæcate (Mat. 9:2–3; Luca 5:20–21), pentru cæ El se numea Fiul lui Dumnezeu
(Ioan 10:22 – 36; 19:7) øi pentru cæ
spunea cæ Îl vor vedea øezând de-a
dreapta puterii øi venind pe norii cerului (Mat. 26:64–65). Aceste acuzaﬂii
ar fi fost adeværate, dacæ El nu ar fi
fost într-adevær tot ceea ce spunea cæ
este. Vina care I s-a adus prin mærturii
false la judecata de dinaintea sinedriului (Mat. 26:59–61) era de blasfemie împotriva templului lui Dumnezeu. Blasfemia împotriva Duhului
Sfânt, care înseamnæ negarea de bunæ
voie a lui Hristos dupæ ce s-a primit
o cunoaøtere deplinæ despre El, este
pæcatul de neiertat (Mat. 12:31–32;
Marcu 3:28–29; D&L 132:27).
Acela care huleøte numele Domnului
va fi condamnat la moarte, Lev. 24:11–
16. Duømanii Domnului nu vor fi læsaﬂi sæ batjocoreascæ numele Sæu, D&L
105:15. Ræzbunarea va veni asupra
acelora care hulesc numele Domnului,
D&L 112:24–26.

(a) Blestema, Blestem
BLÂND, BLÂNDEﬁE. Vezi, de
asemenea, Inimæ zdrobitæ;
Ræbdare; Umil, Umilinﬂæ
Cu fricæ de Dumnezeu, drept, umil,
ascultætor øi ræbdætor în suferinﬂæ. Cei
care sunt blânzi sunt dornici sæ urmeze învæﬂæturile Evangheliei.
Moise era foarte blând, Num. 12:3. Cei
blânzi moøtenesc pæmântul, Ps. 37:11
(Mat. 5:5; 3 Ne. 12:5; D&L 88:17). Cæutaﬂi pe Domnul, toﬂi cei smeriﬂi; cæutaﬂi
dreptatea, cæutaﬂi smerenia, ﬁef. 2:3
(1 Tim. 6:11). Învæﬂaﬂi de la Mine, pentru cæ Eu sunt blând øi smerit cu inima,
Mat. 11:29. Blândeﬂea este rodul Spiritului, Gal. 5:22–23. Robul Domnului
trebuie sæ fie blând, în stare sæ înveﬂe,
ræbdætor, sæ îndrepte cu blândeﬂe pe
potrivnici, 2 Tim. 2:24–25. Un spirit
blând øi liniøtit este de mare preﬂ înaintea lui Dumnezeu, 1 Pet. 3:4. Înlæturæ
omul firesc øi devine blând, Mosia 3:19
(Alma 13:27–28). Dumnezeu i-a poruncit lui Helaman sæ îi înveﬂe pe oameni
sæ fie blajini, Alma 37:33. Harul Domnului este de ajuns pentru cei slabi, Eter
12:26. Aveﬂi credinﬂæ în Hristos datoritæ smereniei voastre, Moro. 7:39. Nici
unul nu este primit înaintea lui Dumnezeu în afaræ de cel blând øi cu inima
smeritæ, Moro. 7:44. Iertarea pæcatelor
aduce smerenie, iar datoritæ smereniei
vine vizitarea de cætre Duhul Sfânt,
Moro. 8:26. Umblæ în umilinﬂa ce vine
din Spiritul Meu, D&L 19:23. Guverneazæ în casa ta cu blândeﬂe, D&L
31:9. Puterea øi influenﬂa preoﬂiei pot
fi menﬂinute prin blândeﬂe øi bunætate,
D&L 121:41.
(A) BLESTEMA, BLESTEM. Vezi, de
asemenea , Condamnare; Profanare
În scripturi, un blestem reprezintæ
aplicarea unei legi divine care are
drept urmare o condamnare, cu consecinﬂe asupra unui lucru, unei persoane
sau mai multor oameni, datoritæ, în
special, nedreptæﬂii. Blestemele sunt o
manifestare a dragostei lui Dumnezeu
øi a dreptæﬂii Sale divine. Ele pot fi
invocate, direct, de Dumnezeu sau

Boaz
pronunﬂate prin slujitorii Sæi autorizaﬂi. Uneori, motivele reale ale blestemelor sunt cunoscute numai de Dumnezeu. În plus, sunt blestemaﬂi aceia
care, ei singuri, renunﬂæ la Spiritul
Domnului.
Domnul poate îndepærta blestemul
ca urmare a credinﬂei unei persoane
sau a oamenilor în Isus Hristos øi a
supunerii faﬂæ de legile øi rânduielile
Evangheliei (Alma 23:16–18, 3 Ne.
2:14–16; A de C 1:3).
Dumnezeu l-a blestemat pe øarpe pentru cæ i-a amægit pe Adam øi pe Eva,
Gen. 3:13–15 (Moise 4:19–21). Pæmântul a fost blestemat din cauza lui Adam
øi a Evei, Gen. 3:17–19 (Moise 4:23–25).
Domnul l-a blestemat pe Cain pentru
cæ acesta îl omorâse pe Abel, Gen.
4:11–16 (Moise 5:22–41). Domnul l-a
blestemat pe Canaan øi pe urmaøii
acestuia, Gen. 9:25–27 (Moise 7:6–8;
Abr. 1:21–27). Israelul va fi binecuvântat dacæ va fi supus faﬂæ de Dumnezeu
øi va fi blestemat dacæ nu va fi supus,
Deut. 28:1–68 (Deut. 29:18–28). Ghehazi
øi urmaøii lui au fost blestemaﬂi cu lepra
lui Naaman, 2 Regi. 5:20–27. Domnul
a blestemat naﬂiunea stræveche a lui
Israel pentru cæ nu a plætit zeciuiala øi
nu a dat darurile de mâncare, Mal.
3:6–10. Isus a blestemat smochinul øi
acesta s-a uscat, Marcu 11:11–14, 20–21.
Isus a blestemat cetæﬂile Horazin, Betsaida øi Capernaum, Luca 10:10–15.
Pentru cæ lamaniﬂii nu L-au ascultat pe
Domnul, ei au fost alungaﬂi din prezenﬂa Domnului øi au fost blestemaﬂi,
2 Ne. 5:20–24. Toﬂi sunt chemaﬂi sæ vinæ
la Dumnezeu, 2 Ne. 26:33. Domnul îi
va blestema pe aceia care comit ticæloøii, Iacov, 2:31–33. Nefiﬂii vor primi un
blestem mai mare decât lamaniﬂii, dacæ
nu se pocæiesc, Iacov, 3:3–5. Blestemul a
cæzut asupra oamenilor ræzvrætiﬂi, Alma
3:18–19 (Deut. 11:26–28). Corihor a fost
blestemat pentru cæ i-a dus pe oameni
departe de Dumnezeu, Alma 30:43–60.
Domnul a blestemat ﬂara øi bogæﬂiile
nefiﬂilor din cauza ticæloøiei oamenilor, Hel. 13:22–23 (2 Ne. 1:7; Alma
37:31). Domnul i-a blestemat pe iare-
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diﬂii ticæloøi, Eter 9:28–35. Blestemul
lui Adam a fost luat de pe copiii mici
prin ispæøirea lui Hristos, Moro. 8:8–12.
Aceia care nu-L ascultæ pe Domnul sunt
blestemaﬂi, D&L 41:1. Pæmântul va fi
lovit de un blestem, exceptând cazul în
care existæ o legæturæ sudatæ între pærinﬂi øi copii, D&L 128:18 (Mal. 4:5–6).
Profanare : A blestema înseamnæ, de
asemenea, folosirea unui limbaj care
profaneazæ, care ilustreazæ lipsa de
respect faﬂæ de Dumnezeu sau care este dispreﬂuitor.
Sæ nu blestemi pe tatæl tæu sau pe mama ta, Ex. 21; 17 (Matei 15:4). Sæ nu
blestemi pe mai marele poporului tæu,
Ex. 22:28 (Ecl. 10:20). Nimeni sæ nu
blesteme pe Dumnezeu, Lev. 24; 13–
16. Petru s-a blestemat când s-a lepædat de Isus, Matei, 26:69–74. Nefiﬂii ræi
L-au blestemat pe Dumnezeu øi au dorit sæ moaræ, Morm. 2:14.
BOAZ. Vezi, de asemenea, Rut
Soﬂul lui Rut (Rut 4:9–10); stræbunic al
lui David, regele Israelului (Rut 4:13–
17) øi stræmoø al lui Hristos, Împæratul
Împæraﬂilor (Luca 3:32).
BOGÆﬁII. Vezi, de asemenea, Bani;
Mândrie
Avere sau abundenﬂæ. Domnul îi sfætuieøte pe sfinﬂi sæ nu caute bogæﬂiile
lumeøti decât pentru a face bine. Sfinﬂii
nu trebuie sæ aøeze obﬂinerea bogæﬂiilor lumeøti înaintea cæutærii împæræﬂiei lui Dumnezeu, care deﬂine bogæﬂiile
veøniciei (Iacov 2:18–19).
Când cresc bogæﬂiile, nu væ lipiﬂi inima
de ele, Ps. 62:10. În ziua mâniei, bogæﬂia nu slujeøte la nimic, Prov. 11:4. Cel
ce se încrede în bogæﬂiile lui va cædea,
Prov. 11:28. Un nume bun este mai de
dorit decât o bogæﬂie mare, Prov. 22:1.
Cât de anevoie vor intra în împæræﬂia
lui Dumnezeu cei ce au avuﬂii, Marcu
10:23 (Luca 18:24–25). Iubirea de bani
este rædæcina tuturor relelor, 1 Tim.
6:10. Vai de cei bogaﬂi care îi dispreﬂuiesc pe særaci øi a cæror avere este
Dumnezeul lor, 2 Ne. 9:30. Cei drepﬂi
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nu øi-au lipit inimile de bogæﬂii, ci
le-au împærﬂit cu toﬂi, Alma 1:30. Oamenii au început sæ fie mândri din
cauza bogæﬂiilor, Alma 4:6–8. Oamenii
se deosebeau prin ranguri, dupæ bogæﬂiile lor, 3 Ne. 6:12. Nu cæutaﬂi bogæﬂii,
ci înﬂelepciune, D&L 6:7 (Alma 39:14;
D&L 11:7). Bogæﬂiile pæmântului sunt
date de la Dumnezeu, dar pæziﬂi-væ de
mândrie, D&L 38:39.
Bogæﬂiile veøniciei: Adunaﬂi-væ comori
în ceruri, Mat. 6:19–21. De câte ori
v-am chemat Eu cu bogæﬂiile vieﬂii veønice, D&L 43:25. Bogæﬂiile eternitæﬂii
Îmi aparﬂin øi Eu sunt Acela care le
dau, D&L 67:2 (D&L 78:18).
BOLNAV, BOALÆ
A avea o maladie sau indispoziﬂie. În
scripturi, boala fizicæ slujeøte uneori
ca simbol pentru a defini lipsa unei
bune stæri spirituale (Isa. 1:4–7; 33:24).
ﬁi-am auzit rugæciunea, ﬂi-am væzut
lacrimile; iatæ, te voi face sænætos, 2 Regi
20:1–5 (2 Cron. 32:24; Isa. 38:1–5). Isus
stræbætea ﬂinutul, tæmæduind orice boalæ
øi orice neputinﬂæ, Mat. 4:23–24 (1 Ne.
11:31; Mosia 3:5–6). Nu cei sænætoøi au
nevoie de doctor, ci cei care sunt bolnavi, Mat. 9:10–13 (Marcu 2:14–17;
Luca 5:27–32). Este vreunul dintre voi
bolnav? Sæ cheme pe vârstnici, Iac. 5:14–
15. Hristos va lua asupra Lui durerile
øi bolile poporului Sæu, Alma 7:10–12.
Isus i-a tæmæduit pe toﬂi cei bolnavi
dintre nefiﬂi, 3 Ne. 26:15. Hræniﬂi-i pe
cei bolnavi cu blândeﬂe, cu ierburi øi cu
hranæ uøoaræ, D&L 42:43 (Alma 46:40).
Amintiﬂi-væ în toate lucrurile de cei
bolnavi øi næpæstuiﬂi, D&L 52:40. Aøezaﬂi-væ mâinile pe bolnavi øi ei se vor
vindeca, D&L 66:9.
BOTEZ, (A) BOTEZA. Vezi, de
asemenea, Botezul pruncilor;
Duhul Sfânt; Næscut din nou,
næscut din Dumnezeu; Rânduieli
De la un cuvânt grecesc însemnând „a
afunda” sau „a scufunda”. Botezul prin
scufundare în apæ de cætre cineva care
are autoritate este prima rânduialæ a
Evangheliei øi este necesaræ pentru a

Botez, (a) Boteza
deveni membru al Bisericii lui Isus
Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ.
El este precedat de credinﬂa în Isus
Hristos øi de pocæinﬂæ. Pentru a fi complet trebuie sæ fie urmat de primirea
darului Duhului Sfânt (2 Ne. 31:13–14).
Botezul prin apæ øi Spirit este necesar
înainte ca o persoanæ sæ poatæ intra în
împæræﬂia celestialæ. Adam a fost primul botezat (Moise 6:64–65). Øi Isus a
fost botezat pentru a împlini tot ceea
ce este drept øi pentru a aræta calea
pentru întreaga omenire (Mat. 3:13–17;
2 Ne. 31:5–12).
Pentru cæ nu toﬂi de pe pæmânt au
ocazia sæ accepte Evanghelia în timpul
vieﬂii muritoare, Domnul a autorizat
botezurile realizate prin împuternicire pentru morﬂi. De aceea, aceia care
acceptæ Evanghelia în lumea spiritelor
se pot califica pentru a intra în împæræﬂia lui Dumnezeu.
Esenﬂial: Lasæ-Mæ acum, cæci aøa se
cade sæ împlinim tot ce trebuie împlinit, Mat. 3:15. Isus a venit øi a fost
botezat de Ioan, Marcu 1:9. Fariseii øi
învæﬂætorii legii au zædærnicit planul
lui Dumnezeu, neprimind botezul, Luca
7:30. Dacæ nu se naøte cineva din apæ øi
din Duh, nu poate sæ intre în împæræﬂia
lui Dumnezeu, Ioan 3:5. Pocæiﬂi-væ øi
fiecare dintre voi sæ fie botezat, Fapte
2:38. El porunceøte tuturor oamenilor
sæ fie botezaﬂi în Numele Lui, 2 Ne.
9:23–24. Oamenii trebuie sæ-L urmeze
pe Hristos, sæ fie botezaﬂi, sæ-L primeascæ pe Duhul Sfânt øi sæ îndure pânæ la
sfârøit pentru a fi salvaﬂi, 2 Ne. 31.
Doctrina lui Hristos este cæ oamenii
trebuie sæ creadæ øi sæ fie botezaﬂi, 3 Ne.
11:20–40. Aceia care nu cred în cuvintele voastre øi nu sunt botezaﬂi în apæ
în numele Meu, vor fi blestemaﬂi, D&L
84:74. Dumnezeu i-a explicat lui Adam
de ce sunt necesare pocæinﬂa øi botezul, Moise 6:52–60.
Botezul prin scufundare: De îndatæ ce a
fost botezat, Isus a ieøit afaræ din apæ,
Mat. 3:16 (Marcu 1:10). Ioan boteza
pentru cæ acolo erau multe ape, Ioan
3:23. Filip øi famenul au intrat în apæ,

Botezætor
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Fapte 8:38. Am fost îngropaﬂi împreunæ
cu El prin botez, Rom. 6:4 (Col. 2:12).
Urmaﬂi-L pe Domnul øi Salvatorul vostru în apæ, 2 Ne. 31:13. Alma, Helam øi
alﬂii au fost scufundaﬂi în apæ, Mosia
18:12–16. Øi apoi îi veﬂi scufunda pe ei
în apæ, 3 Ne. 11:25–26. Este explicatæ
metoda adecvatæ de botez, D&L 20:72–
74. Ei au fost botezaﬂi dupæ felul îngropærii Sale, fiind îngropaﬂi în apæ în
numele Lui, D&L 76:50–51. Adam a fost
scufundat în apæ øi scos afaræ din apæ,
Moise 6:64. Botezul prin scufundare
pentru iertarea pæcatelor, A de C 1:4.

trebuie sæ se pocæiascæ, sæ fie botezaﬂi
øi sæ se umileascæ, Moro. 8:10. Sunt
expuse condiﬂii pe care trebuie sæ le
îndeplineascæ cei care doresc botezul,
D&L 20:37. Copiii vor fi botezaﬂi pentru iertarea pæcatelor lor la vârsta de
opt ani, D&L 68:25, 27.

Botezul pentru iertarea pæcatelor: Înalﬂæ-te, primeøte botezul øi fii spælat de
pæcatele tale, Fapte 22:16. Dupæ botez
vine iertarea pæcatelor voastre prin foc
øi prin Duhul Sfânt, 2 Ne. 31:17. Veniﬂi
øi væ botezaﬂi spre pocæinﬂæ ca voi sæ
fiﬂi spælaﬂi de pæcatele voastre, Alma
7:14. Binecuvântaﬂi sunt aceia care vor
crede øi vor fi botezaﬂi, pentru cæ ei vor
primi iertarea pæcatelor lor, 3 Ne. 12:1–
2. Vei propovædui pocæinﬂa øi credinﬂa
în Salvator øi iertarea pæcatelor prin
botez, D&L 19:31. Noi credem în botezul prin scufundare pentru iertarea
pæcatelor, A de C 1:4.

Botez pentru cei morﬂi: Ce ar face cei
care se boteazæ pentru morﬂi? 1 Cor.
15:29. Botezurile pentru cei morﬂi sunt
înfæptuite pentru iertarea pæcatelor,
D&L 124:29; 127:5–9; 128:1; 138:33.

Autoritate adecvatæ: Duceﬂi-væ øi faceﬂi
ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatælui øi al Fiului øi al
Duhului Sfânt, Mat. 28:19 (D&L 68:8).
Limhi øi mulﬂi dintre oamenii lui voiau
sæ fie botezaﬂi, dar nu era nimeni în ﬂaræ
care sæ aibæ autoritate de la Dumnezeu,
Mosia 21:33. Eu îﬂi dau ﬂie putere ca sæ
botezi, 3 Ne. 11:19–21. Preoﬂia lui Aaron
deﬂine cheile botezului prin scufundare
pentru iertarea pæcatelor, D&L 13:1. Ei
sunt aceia care sunt rânduiﬂi de Mine
sæ boteze în numele Meu, D&L 18:29.
Ioan Botezætorul le-a dat lui Joseph
Smith øi Oliver Cowdery autoritatea
de a boteza, JS—I 1:68–69.

BOTEZUL PRUNCILOR. Vezi, de
asemenea, Botez, a boteza—
Botezul nu este pentru prunci;
Copil, copii; Ræspundere,
ræspunzætor, responsabilitate;
Salvare—salvarea copiilor

Condiﬂii pentru botez: Pocæiﬂi-væ øi fiﬂi
botezaﬂi în numele Fiului Meu Iubit,
2 Ne. 31:11. Trebuie sæ væ pocæiﬂi øi sæ
væ næøteﬂi din nou, Alma 7:14. Vedeﬂi
sæ nu fiﬂi botezaﬂi în mod nedemn,
Morm. 9:29. Învæﬂaﬂi-i pe pærinﬂi cæ ei

Legæminte fæcute prin botez: Aﬂi intrat
într-un legæmânt cu El cæ Îl veﬂi sluji øi
veﬂi ﬂine poruncile Lui, Mosia 18:8–10,
13. Aceia care se pocæiesc iau asupra
lor numele lui Hristos øi voiesc sæ-L
slujeascæ vor fi primiﬂi prin botez,
D&L 20:37.

Botezul nu este pentru prunci: Este mare
batjocuræ în faﬂæ lui Dumnezeu ca voi
sæ botezaﬂi pruncii, Moro. 8:4–23. Copiii
vor fi botezaﬂi la vârsta de opt ani,
D&L 68:27. Toﬂi copiii care au murit
înainte de a ajunge la vârsta responsabilitæﬂii sunt salvaﬂi în împæræﬂia celestialæ, D&L 137:10.
BOTEZÆTOR. Vezi Ioan Botezætorul

Practicæ inutilæ de a boteza pruncii øi
copiii care nu au vârsta ræspunderii,
care este de opt ani. Domnul condamnæ botezul pruncilor (Moro. 8:10–21).
Copiii se nasc nevinovaﬂi øi færæ de pæcat. Satana nu are putere sæ-i ispiteascæ
pe copii pânæ ce ei nu devin ræspunzætori (D&L 29:46–47), astfel cæ ei nu au
nevoie sæ se pocæiascæ sau sæ fie botezaﬂi. Copiii trebuie botezaﬂi la vârsta
de opt ani (D&L 68:25–27).
BUCURIE. Vezi, de asemenea ,
Supunere, supus, (a) se supune
Stare de mare fericire provenind
dintr-un trai drept. Scopul vieﬂii muri-
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toare este ca toﬂi oamenii sæ aibæ bucurie (2 Ne. 2:22–25). O bucurie deplinæ
va veni numai prin Isus Hristos (Ioan
15:11; D&L 93:33–34; 101:36).
Cei nenorociﬂi se vor bucura tot mai
mult în Domnul, Isa. 29:19 (2 Ne. 27:30).
Væ aduc o veste bunæ care va fi o mare
bucurie, Luca 2:10. Nimeni nu væ va
ræpi bucuria voastræ, Ioan 16:22. Rodul
Spiritului este: dragoste, bucurie, pace,
Gal. 5:22. Rodul acela îmi umplea sufletul de o bucurie foarte mare, 1 Ne.
8:12. Oamenii existæ ca sæ poatæ avea
bucurie, 2 Ne. 2:25. Bucuria celor drepﬂi
va fi deplinæ în vecii vecilor, 2 Ne. 9:18.
Ei pot sta cu Dumnezeu într-o stare de
fericire færæ de sfârøit, Mosia 2:41. Voi
renunﬂa la toate averile mele ca sæ pot
primi aceastæ mare bucurie, Alma
22:15. Poate, eu voi fi o unealtæ în mâinile lui Dumnezeu ca sæ aduc un suflet
la pocæinﬂæ øi aceasta este bucuria
mea, Alma 29:9. Ce bucurie øi ce minunatæ luminæ am væzut, Alma 36:20.
Spiritul meu îﬂi va umple sufletul tæu
cu bucurie, D&L 11:13. Ce mare va fi
bucuria noastræ cu el în împæræﬂia
Tatælui Meu, D&L 18:15–16. Bucuria
voastræ nu este deplinæ în aceastæ lume,
dar în Mine bucuria voastræ este deplinæ, D&L 101:36. În viaﬂa aceasta voi
avea bucurie, Moise 5:10–11.

Cale
dærui din lucrurile voastre celor care
sunt la nevoie, Mosia 4:16–26. Ei au
împærﬂit unul cu altul atât lucruri materiale, cât øi spirituale, dupæ nevoile
lor, Mosia 4:16–29. Li s-a cerut sæ se
uneascæ în post øi în rugæciune pentru
binele acelora care nu Îl cunoøteau pe
Dumnezeu, Alma 6:6. Rugaﬂi-væ pentru binele vostru øi pentru binele acelora care sunt în jurul vostru, Alma
34:27–28. Ei aveau toate lucrurile în
comun, 4 Ne. 1:3. Amintiﬂi-væ de cei
særaci, D&L 42:30–31. Vizitaﬂi-i pe cei
særaci øi pe cei nevoiaøi, D&L 44:6.
Amintiﬂi-væ în toate lucrurile de særaci
øi de cei nevoiaøi, D&L 52:40. Vai de
voi, bogaﬂilor, care nu daﬂi din bunurile voastre celor særaci, øi vai de voi,
særacilor care nu sunteﬂi mulﬂumiﬂi,
care sunteﬂi lacomi øi nu vreﬂi sæ munciﬂi, D&L 56:16–17. În Sion nu existau
særaci printre ei, Moise 7:18.
CAIAFA. Vezi, de asemenea, Ana;
Saduchei
Personaj din Noul Testament - înalt
preot øi ginere al lui Ana. Caiafa a luat
parte activæ la împotrivirea faﬂæ de
Isus øi ucenicii Lui (Mat. 26:3–4; Ioan
11:47–51; 18:13–14).
CAIN. Vezi, de asemenea, Abel; Adam;
Combinaﬂii secrete; (a) omorî

BUNÆSTARE. Vezi, de asemenea,
Milostenie; Ofrandæ; Pomanæ;
Post, a posti; Særac; Slujire

Un fiu al lui Adam øi al Evei care l-a
ucis pe fratele lui mai mic, Abel (Gen.
4:1–16).

Procedeu øi mijloacele de a se îngriji
de nevoile spirituale øi temporale ale
oamenilor.

Jertfa lui a fost respinsæ de Domnul,
Gen. 4:3–7 (Moise 5:5–8, 18–26). L-a
omorât pe fratele lui, Abel, Gen. 4:8–14
(Moise 5:32–37). Domnul a hotærât un
blestem øi un semn pentru el, Gen.
4:15 (Moise 5:37–41). Adam øi Eva au
avut mulﬂi fii øi fiice înainte de a se
naøte el, Moise 5:1–3, 16–17. L-a iubit
mai mult pe Satana decât pe Dumnezeu,
Moise 5:13, 18. A intrat într-un legæmânt pæcætos cu Satana, Moise 5:29–31.

Sæ-ﬂi deschizi mâna faﬂæ de fratele tæu,
faﬂæ de særac øi faﬂæ de cel lipsit din
ﬂara ta, Deut. 15:11. Cine dæ særacului,
nu duce lipsæ, Prov. 28:27. Iatæ postul
plæcut mie: împarte-ﬂi pâinea cu cel
flæmând, adu-i în casa ta pe nenorociﬂii færæ adæpost, Isa. 58:6–7. Am fost
flæmând øi Mi-aﬂi dat de mâncare; am
fost stræin øi M-aﬂi primit. Ori de câte
ori aﬂi fæcut aceste lucruri unuia din
aceøti foarte neînsemnaﬂi fraﬂi ai Mei,
Mie Mi le-aﬂi fæcut, Mat. 25:35–40. Veﬂi

CALE. Vezi, de asemenea, Isus Hristos;
(a) Merge, a merge cu Dumnezeu
Cærarea sau drumul pe care îl urmeazæ

Caleb
o persoanæ. Isus a spus cæ El este calea
(Ioan 14:4–6).
Sæ pæzeøti poruncile Domnului, ca sæ
umbli pe cæile Lui, Deut. 8:6. Învaﬂæ-l
pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, Prov. 22:6 (2 Ne. 4:5). Domnul a
spus: cæile Sale sunt mai presus decât
cæile noastre, Isa. 55:8–9. Strâmtæ este
poarta øi îngustæ este calea care duce
la viaﬂæ, Mat. 7:13–14 (3 Ne. 14:13–14;
3 Ne. 27:33; D&L 132:22, 25). Dumnezeu va face o cale ca voi sæ scæpaﬂi de
ispitæ, 1 Cor. 10:13. Domnul nu dæ nici
o poruncæ færæ sæ pregæteascæ o cale
prin care copiii Sæi sæ o ﬂinæ, 1 Ne. 3:7
(1 Ne. 9:6; 17:3, 13). Nu existæ nici o
altæ cale decât prin poartæ, 2 Ne. 9:41.
Sunteﬂi liberi sæ acﬂionaﬂi pentru voi
înøivæ, sæ alegeﬂi calea morﬂii nepieritoare sau calea vieﬂii veønice, 2 Ne.
10:23. Aceasta este calea, øi nu existæ
nici o altæ cale øi nici un alt nume, 2 Ne.
31:21 (Mosia 3:17; Alma 38:9; Hel. 5:9).
Prin darul Fiului Sæu, Dumnezeu a
pregætit o cale cu mult mai bunæ, Eter
12:11 (1 Cor. 12:31). Fiecare merge pe
drumul sæu, D&L 1:16. Trebuie fæcut
dupæ cum doresc Eu, D&L 104:16.
CALEB
Unul dintre cei trimiøi de Moise sæ caute
ﬂara Canaanului în al doilea an de dupæ
exod. Doar el øi Iosua s-au înapoiat cu
o relatare adeværatæ despre acel ﬂinut
(Num. 13:6, 30; 14:6–38). Doar ei dintre
toﬂi care pæræsiseræ Egiptul au supravieﬂuit celor 40 de ani în pustietate (Num.
26:65; 32:12; Deut. 1:36) øi au intrat în
Canaan (Ios. 14:6–14; 15:13–19).
CALOMNIE. Vezi (a) Vorbi de ræu
CALVAR. Vezi Golgota
CANAAN, CANANIT
Personaj din Vechiul Testament - al patrulea fiu al lui Ham (Gen. 9:22; 10:1,
6) øi nepot al lui Noe. Cananit se referæ
la o persoanæ din ﬂinutul unde a træit la
început Canaan øi la urmaøii lui. Cananit era, de asemenea, denumirea
oamenilor care locuiau în ﬂinutul situat
de-a lungul coastei mediteraneene a
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Palestinei. Aceastæ denumire era folositæ uneori pentru a descrie pe toﬂi
locuitorii care nu erau evrei din ﬂinutul situat în vestul Iordanului, pe care
grecii îi numeau fenicieni.
CANON. Vezi, de asemenea, Biblie;
Cartea lui Mormon; Doctrinæ øi
Legæminte; Perla de Mare Preﬂ;
Scripturi
O culegere recunoscutæ, autorizatæ, de
cærﬂi sfinte. În Biserica lui Isus Hristos
a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ lucrærile
canonice includ Vechiul øi Noul Testament, Cartea lui Mormon, Doctrinæ øi
Legæminte øi Perla de Mare Preﬂ.
CARNAL. Vezi, de asemenea,
Cæderea lui Adam øi a Evei; Omul
firesc; Senzual, senzualitate
Ceva ce nu este spiritual; cuvântul
poate fi folosit anume pentru a aræta
fie ceea ce este muritor øi temporal
(D&L 67:10), fie ceva lumesc, trupesc
øi senzual (Mosia 16:10–12).
A umbla dupæ lucrurile pæmânteøti înseamnæ moarte, 2 Ne. 9:39. Diavolul
potoleøte omul în siguranﬂa trupeascæ,
2 Ne. 28:21. S-au væzut pe ei înøiøi în
starea carnalæ, Mosia 4:2. Cel care persistæ în starea lui carnalæ ræmâne în
starea lui decæzutæ, Mosia 16:5. Toﬂi
trebuie sæ se nascæ din Dumnezeu, sæ
se schimbe din starea lor carnalæ øi
decæzutæ, Mosia 27:25. Omenirea a
devenit carnalæ, senzualæ øi diabolicæ,
Alma 42:10. Cel care urmeazæ propria
lui dorinﬂæ øi poftele lui trebuie sæ cadæ, D&L 3:4. Omul nu Îl poate vedea
pe Dumnezeu cu mintea firii pæmânteøti, D&L 67:10–12. Oamenii au început sæ fie carnali, senzuali øi diabolici,
Moise 5:13; 6:49.
CARNE. Vezi, de asemenea, Carnal;
Muritor, viaﬂæ muritoare; Omul
firesc; Trup
Carne are mai multe înﬂelesuri: (1)
ﬂesutul moale care formeazæ trupul
oamenilor, animalelor, pæsærilor sau
peøtilor; (2) viaﬂa muritoare; sau (3)
natura fizicæ sau trupeascæ a omului.
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ﬁesutul trupului: Animalele vor fi hranæ pentru tine, Gen. 9:3. Animalele nu
trebuie ucise inutil, TJS, Gen. 9:10–11
(D&L 49:21). Animalele øi pæsærile sunt
rânduite pentru a fi folosite de om ca
hranæ øi ca îmbræcæminte, D&L 49:18–
19 (D&L 59:16–20). Trebuie sæ mâncæm
carne cumpætat, D&L 89:12–15.
Viaﬂæ muritoare: Isus este singurul næscut al Tatælui în viaﬂa muritoare, Ioan
1:14 (Mosia 15:1–3). Adam a devenit
prima fæpturæ în carne, Moise 3:7.
Firea pæmânteascæ a omului: Blestemat
fie omul care se sprijinæ pe un muritor,
Ier. 17:5. Duhul este plin de râvnæ, dar
trupul este neputincios, Marcu 14:38.
Pofta firii pæmânteøti nu este de la
Tatæl, 1 Ioan 2:16. Nefi era întristat din
pricina trupului lui øi a nedreptæﬂilor,
2 Ne. 4:17–18, 34. Nu væ împæcaﬂi cu
diavolul øi cu trupul, 2 Ne. 10:24.
CARITATE. Vezi, de asemenea,
Bunæstare; Compasiune
(compætimire); Dragoste; Slujire
Dragostea curatæ a lui Hristos (Moro.
7:47); dragostea pe care Hristos o are
pentru copiii oamenilor øi pe care trebuie sæ o aibæ copiii oamenilor unul
pentru celælalt (2 Ne. 26:30; 33:7–9;
Eter 12:33–34); este cea mai înaltæ, cea
mai nobilæ øi cea mai puternicæ dragoste, nu doar afecﬂiune.
Cunoaøterea îngâmfæ, dar milostenia
zideøte, 1 Cor. 8:1. Milostenia, dragostea curatæ, depæøeøte øi întrece aproape orice, 1 Cor. 13. ﬁinta poruncii este
dragostea unei inimi curate, 1 Tim. 1:5.
Adæugaﬂi bunætæﬂii fræﬂeøti milostenia,
2 Pet. 1:7. Domnul le-a poruncit tuturor oamenilor sæ aibæ milostenie, 2 Ne.
26:30 (Moro. 7:44–47). Îngrijiﬂi-væ sæ
aveﬂi credinﬂæ, speranﬂæ øi milostenie,
Alma 7:24. Dragostea pe care o are
Domnul pentru oameni este milostenie,
Eter 12:33–34. Færæ milostenie oamenii nu pot moøteni acel loc pregætit în
locaøurile Tatælui, Eter 12:34 (Moro.
10:20–21). Moroni a scris cuvintele lui
Mormon despre credinﬂæ, speranﬂæ øi
milostenie, Moro. 7. Milostenia îndrep-

Cartea Lui Mormon
tæﬂeøte oamenii la lucrarea Domnului,
D&L 4:5–6 (D&L 12:8). Îmbræcaﬂi-væ
precum cu o mantie, cu legætura caritæﬂii, D&L 88:125. Inima ta sæ fie plinæ
de caritate, D&L 121:45.
CARTE DE ADUCERE AMINTE.
Vezi, de asemenea, Cartea Vieﬂii;
Genealogie
O carte începutæ de Adam în care sunt
înregistrate faptele urmaøilor lui; de
asemenea, orice consemnare asemænætoare ﬂinutæ de profeﬂi øi membrii
credincioøi începând cu acea vreme.
Adam øi copiii lui au ﬂinut o carte
de aducere aminte, în care au scris
prin spiritul inspiraﬂiei, øi o carte a
generaﬂiilor, care conﬂine o genealogie
(Moise 6:5, 8). Astfel de consemnæri
pot avea importanﬂæ în stabilirea judecæﬂii noastre finale.
O carte de aducere aminte a fost scrisæ
Mal. 3:16–18 (3 Ne. 24:13–26). Toﬂi aceia
care nu vor fi gæsiﬂi în cartea de aducere aminte nu vor gæsi moøteniri în acea
zi, D&L 85:9. Morﬂii au fost judecaﬂi
dupæ acele fapte care erau înscrise în
cærﬂi, D&L 128:7. Sæ prezentæm o carte
conﬂinând înregistrærile pentru morﬂii
noøtri, D&L 128:24. O carte de aducere
aminte a fost ﬂinutæ, Moise 6:5–8. O carte de aducere aminte s-a scris, Moise
6:46. Avraam s-a stræduit sæ scrie o
cronicæ pentru urmaøii lui, Avr. 1:31.
CARTEA LUI MORMON. Vezi, de
asemenea, Canon; Efraim—
Toiagul lui Efraim sau al lui Iosif;
Martori ai Cærﬂii lui Mormon;
Mormon, profet nefit; Plæci;
Plæcile de aur; Scripturi; Smith,
Joseph, fiul
Unul dintre cele patru volume ale
scripturilor acceptate de Biserica lui
Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din
Urmæ. Este un rezumat al scrierilor
vechilor locuitori ai Americilor fæcut
de cætre un profet strævechi numit
Mormon. A fost scrisæ pentru a mærturisi cæ Isus este Hristosul. Referitor la
aceste consemnæri, profetul Joseph
Smith, care le-a tradus prin darul øi

Cartea Poruncilor
puterea lui Dumnezeu, spunea: „Le-am
spus fraﬂilor cæ aceastæ Carte a lui
Mormon este cea mai corectæ carte
dintre cærﬂile de pe pæmânt øi cheia de
boltæ a religiei noastre øi cæ omul va
ajunge mai aproape de Dumnezeu supunându-se învæﬂæturilor ei, decât ale
oricærei alte cærﬂi” (vezi introducerea
de la începutul Cærﬂii lui Mormon).
Cartea lui Mormon este istoria religioasæ a trei grupuri de oameni care
au migrat din Lumea Veche cætre continentele americane. Aceste grupuri
au fost conduse de profeﬂi care au consemnat istoriile religioase øi seculare
pe plæci metalice. Cartea lui Mormon
consemneazæ vizita lui Isus Hristos în
rândul oamenilor din Americi dupæ
învierea Sa. O perioadæ de douæ sute
de ani de pace a urmat dupæ aceastæ
vizitæ a lui Hristos.
Moroni, ultimul profet-istoric nefit,
a pecetluit rezumatul consemnærilor
acestor popoare øi l-a ascuns în jurul
anului 421 d.H. În 1823, Moroni înviat
l-a vizitat pe Joseph Smith, øi, mai târziu, i-a încredinﬂat aceste consemnæri
strævechi øi sfinte pentru a fi traduse øi
aduse la cunoøtinﬂa lumii ca un nou
testament al lui Isus Hristos.
Iosif este vlæstarul unui pom roditor
ale cærui ramuri se înalﬂæ deasupra zidului, Gen. 49:22–26. Adeværul va ræsæri din pæmânt, Ps. 85:11 (Morm. 8:16;
Moise 7:62). Domnul va ridica un steag
popoarelor øi le va fluiera, Isa. 5:26. Un
glas va vorbi din ﬂærânæ, Isa. 29:4 (2 Ne.
26:14–17). Toatæ descoperirea dumnezeiascæ a ajuns ca vorbele unei cærﬂi
pecetluite, Isa. 29:11 (Isa. 29:9–18; 2 Ne.
27:6–26). Toiegele lui Iosif øi al lui Iuda
vor fi unul singur în mâna Domnului,
Ezec. 37:15–20. Mai am øi alte oi, care
nu sunt din staulul acesta, Ioan 10:16
(3 Ne. 15:16–24). Cartea lui Mormon øi
Biblia vor creøte împreunæ, 2 Ne. 3:12–
21. Cuvintele Domnului vor øuiera pânæ
la capætul pæmântului, 2 Ne. 29:2. Domnul a fæcut legæmânt cu Enos sæ le transmitæ lamaniﬂilor Cartea lui Mormon,
Enos 1:15–16. Cartea lui Mormon a
fost scrisæ cu intenﬂia ca noi sæ credem
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Biblia, Morm. 7:9. Cartea lui Mormon
va fi o mærturie în faﬂa lumii, Eter 5:4.
Întrebaﬂi-L pe Dumnezeu dacæ aceste
lucruri nu sunt adeværate, Moro. 10:4.
Hristos a mærturisit despre Cartea lui
Mormon cæ este adeværatæ, D&L 17:6.
Cartea lui Mormon conﬂine plenitudinea Evangheliei lui Isus Hristos, D&L
20:9 (D&L 20:8–12; 42:12). Noi credem
despre Cartea lui Mormon cæ este
cuvântul lui Dumnezeu, A de C 1:8.
CARTEA PORUNCILOR. Vezi, de
asemenea, Doctrinæ øi Legæminte;
Revelaﬂie
În 1833, un numær de revelaﬂii primite
de profetul Joseph Smith au fost pregætite pentru a fi publicate sub titlul:
O carte de porunci pentru conducerea
Bisericii lui Hristos. Domnul a continuat
sæ comunice cu slujitorii Lui øi o culegere lærgitæ de revelaﬂii a fost publicatæ
doi ani mai târziu, sub titlul: Doctrinæ
øi Legæminte.
D&L 1 este prefaﬂa Domnului la cartea
poruncilor Lui, D&L 1:6. Domnul l-a
provocat pe cel mai înﬂelept sæ facæ un
alt exemplar din cele mai puﬂin importante revelaﬂii ale Sale în Cartea Poruncilor, D&L 67:4–9. Au fost numiﬂi cei
însærcinaﬂi sæ publice revelaﬂiile, D&L
70:1–5.
CARTEA VIEﬁII. Vezi, de asemenea,
Carte de Aducere Aminte
Într-un sens Cartea Vieﬂii este totalul
gândurilor øi faptelor unei persoane—
înregistrarea vieﬂii sale. Totuøi, scripturile mai aratæ cæ existæ o înregistrare
cereascæ a celor credincioøi, incluzând
numele lor øi relatarea faptelor lor
drepte.
Domnul îi va øterge pe cei pæcætoøi din
cartea Sa, Ex. 32:33. Cel care va birui
nu va fi øters din cartea vieﬂii, Apoc. 3:5.
Øi a fost deschisæ o altæ carte, care este
cartea vieﬂii, Apoc. 20:12 (D&L 128:6–7).
Numele celor drepﬂi vor fi scrise în
cartea vieﬂii, Alma 5:58. Rugæciunile
voastre sunt înregistrate în cartea
numelor celor sfinﬂiﬂi, D&L 88:2.
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CASA DOMNULUI. Vezi Templu,
Casa Domnului
CASA LUI ISRAEL. Vezi Israel
CASTITATE. Vezi, de asemenea,
Adulter; Imoralitate; Senzual,
senzualitate; Virtute
Puritatea sexualæ a bærbaﬂilor øi
femeilor.
Iosif a rezistat avansurilor soﬂiei lui
Potifar, Gen. 39:7–21 (D&L 42:24; 59:6).
Sæ nu comiﬂi adulter, Ex. 20:14. O femeie
cinstitæ este cununa bærbatului, Prov.
12:4 (Prov. 31:10). Nu øtiﬂi cæ trupul
vostru este Templul Duhului Sfânt?
1 Cor. 6:18–19. Fii o pildæ în curæﬂenie,
1 Tim. 4:12. Nici un lucru necurat
nu poate sælæølui cu Dumnezeu, 1 Ne.
10:21. Pentru cæ Eu, Domnul Dumnezeu, Mæ bucur de castitatea femeilor,
Iacov 2:28. Pæcatul sexual este o urâciune, Alma 39:1–13. Castitatea øi virtutea
sunt cele mai îndrægite øi preﬂioase
dintre toate lucrurile, Moro 9:9. Noi
credem în a fi cast, A de C 1:13.
CÆDEREA LUI ADAM ØI A EVEI.
Vezi, de asemenea, Adam; Eva;
Ispæøire, (a) ispæøi; Isus Hristos;
Mântuire, a mântui, mântuit;
Moarte fizicæ; Moarte spiritualæ;
Muritor, viaﬂa muritoare; Omul
firesc; Planul Mântuirii
Procesul prin care omenirea a devenit
muritoare pe acest pæmânt. Când Adam
øi Eva au mâncat din fructul oprit, ei au
devenit muritori, adicæ supuøi pæcatului øi morﬂii. Adam a devenit „prima
fæpturæ în carne” pe pæmânt (Moise
3:7). Revelaﬂia zilelor din urmæ aratæ
clar cum Cæderea este o binecuvântare
øi cæ Adam øi Eva trebuie cinstiﬂi ca
primii pærinﬂi ai omenirii.
Cæderea a fost un pas necesar în progresul omului. Pentru cæ Dumnezeu a
øtiut cæ va interveni cæderea, El plænuise
în viaﬂa premuritoare un Salvator. Isus
Hristos a venit la jumætatea timpului
pentru a ispæøi pentru Cæderea lui
Adam øi pentru pæcatele personale ale
omului cu condiﬂia pocæinﬂei omului.

Cæmin
În ziua în care vei mânca din el vei
muri negreøit, Gen. 2:17 (Moise 3:17).
Ea a luat din rodul lui øi a mâncat,
Gen. 3:6 (Moise 4:12). Øi dupæ cum toﬂi
mor în Adam, tot aøa toﬂi vor învia în
Hristos, 1 Cor. 15:22. Toatæ omenirea
era într-o stare de pierzanie, 1 Ne.
10:6. Calea este pregætitæ de la cæderea
omului, 2 Ne. 2:4. Dupæ ce Adam øi
Eva au luat din rodul oprit, ei au fost
alungaﬂi din Grædina Edenului, 2 Ne.
2:19. Adam a cæzut ca oamenii sæ poatæ exista, 2 Ne. 2:15–26. Omul prin
firea lui este un duøman al lui Dumnezeu øi aøa a fost de la cæderea lui
Adam, Mosia 3:19. Aaron l-a învæﬂat
pe tatæl lui Lamoni despre cædere,
Alma 22:12–14. O ispæøire trebuie
înfæptuitæ sau altfel omenirea va cædea øi va fi pierdutæ, Alma 34:9. Primii
noøtri pærinﬂi au fost îndepærtaﬂi temporal øi spiritual din prezenﬂa Domnului, Alma 42:2–15 (Hel. 14:16). Din
cauza cæderii, firile noastre au
devenit rele, Eter 3:2. Prin încælcarea
acestor legi sfinte, omul a devenit un
om decæzut, D&L 20:20 (D&L 29:34–
44). Aøa cum ai cæzut vei putea fi
mântuit, Moise 5:9–12. Din cauza încælcærii a venit cæderea, Moise 6:59.
Oamenii vor fi pedepsiﬂi pentru propriile lor pæcate, A de C 1:2.
CÆMIN. Vezi, de asemenea, Familie
Cæminul trebuie sæ fie centrul Evangheliei øi al activitæﬂilor de familie.
Bærbatul trebuie sæ fie liber pentru a fi
acasæ sæ înveseleascæ nevasta pe care
øi-a luat-o, Deut. 24:5. El l-a trimis acasæ, Marcu 8:26. Copiii sæ se deprindæ
sæ fie evlavioøi întâi faﬂæ de cei din
casa lor, 1 Tim. 5:4. Femeile sæ fie cumpætate, cu viaﬂa curatæ, sæ-øi vadæ de
treburile casei, Tit. 2:5. Duceﬂi-væ la
casele voastre øi gândiﬂi-væ la lucrurile
pe care Eu vi le-am græit, 3 Ne. 17:2–3.
I-am îndemnat sæ lupte pentru nevestele lor, pentru copiii lor, pentru casele øi pentru adæposturile lor, Morm.
2:23. Taﬂilor li se porunceøte sæ fie harnici øi preocupaﬂi de cæminele lor,
D&L 93:43–44, 48–50.

Cærturar
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CÆRTURAR

înalt grad al împæræﬂiei celeste, omul
trebuie sæ intre în noul øi nepieritorul
legæmânt al cæsætoriei, D&L 131:1–4.
Dacæ un om nu se cæsætoreøte cu o femeie prin Mine, legæmântul øi cæsætoria lor nu au efect când ei sunt morﬂi,
D&L 132:15. Dacæ un bærbat se cæsætoreøte cu o femeie prin cuvântul Meu
øi prin noul øi nepieritorul legæmânt øi
el este pecetluit prin Spiritul Sfânt al
fægæduinﬂei, ea va fi în întregime valabilæ când ei nu vor mai fi în lume, D&L
132:19.

Vechiul øi Noul Testament folosesc
termenul într-un fel puﬂin diferit:1. În
Vechiul Testament prima ræspundere
a cærturarului era sæ copieze scripturile (Ier. 8:8). 2. Cærturarii sunt deseori
menﬂionaﬂi în Noul Testament øi,
uneori, sunt numiﬂi avocaﬂi sau doctori
ai legii. Ei au dezvoltat legea în detaliu
øi au aplicat-o la împrejurærile timpurilor lor (Mat. 13:52; Marcu 2:16–17;
11:17–18; Luca 11:44–53; 20:46–47).
CÆSÆTORIA ÎN TEMPLU. Vezi
Cæsætorie, (a) se cæsætori
CÆSÆTORIE, (A) SE CÆSÆTORI.
Vezi, de asemenea, Divorﬂ; Familie
Legæmânt sau contract juridic între un
bærbat øi o femeie prin care ei devin
soﬂ øi soﬂie. Dumnezeu a rânduit cæsætoria (D&L 49:15).
Nu este bine ca omul sæ fie singur, Gen.
2:18 (Moise 3:18). Omul se va lipi de
nevasta sa øi se vor face un singur trup,
Gen. 2:24 (Mat. 19:5; Avr. 5:18). Ce a
împreunat Dumnezeu, omul sæ nu
despartæ, Mat. 19:6 (Marcu 10:9). În
zilele din urmæ unii se vor îndepærta
de credinﬂæ, oprind cæsætoria, 1 Tim.
4:1–3. Cæsætoria sæ fie ﬂinutæ în toatæ
cinstea, Evr. 13:4. Domnul le-a poruncit fiilor lui Lehi sæ se cæsætoreascæ
cu fiicele lui Ismael, 1 Ne. 7:1, 5 (1 Ne.
16:7–8). Dumnezeu i-a creat pe Adam
øi Eva sæ fie bærbat øi nevastæ, Moise
3:7, 18, 21–25.
Noul øi nepieritorul legæmânt al cæsætoriei: Cæsætoria înfæptuitæ în legea Evangheliei øi a sfintei preoﬂii este pentru
viaﬂa muritoare øi pentru veønicie.
Bærbaﬂii øi femeile demni, astfel pecetluiﬂi în templu în cæsætorie pot continua sæ fie soﬂ øi soﬂie toatæ veønicia.
Isus a explicat legea cæsætoriei, Luca
20:27–36. În Domnul, nici bærbatul nu
este færæ femeie, 1 Cor. 11:11. Bærbatul
øi nevasta vor moøteni împreunæ harul
vieﬂii, 1 Pet. 3:7. Orice vei pecetlui pe
pæmânt sæ fie pecetluit în cer, Hel. 10:7
(Mat. 16:19). Pentru a obﬂine cel mai

Cæsætorie între confesiuni: Cæsætorie între un bærbat øi o femeie de credinﬂe øi
practici religioase diferite.
Sæ nu iei fiului meu o nevastæ dintre
fiicele cananiﬂilor, Gen. 24:3. Dacæ Iacov va lua o nevastæ dintre fetele lui
Het, la ce-mi mai este bunæ viaﬂa? Gen.
27:46 (Gen. 28:1–2). Israel nu se va cæsætori cu cananiﬂi, Deut. 7:3–4. Israel
s-a încuscrit cu cananiﬂii, a preaslævit
dumnezei faløi øi a fost blestemat, Jud.
3:1–8. Soﬂiile lui Solomon i-au întors
inima cætre preaslævirea dumnezeilor
faløi, 1 Regi 11:1–6. Nu le dæm pe fetele noastre dupæ popoarele ﬂærii øi nu
luæm pe fetele lor de neveste pentru
fiii noøtri, Nee. 10:30. Nu væ înjugaﬂi la
un jug nepotrivit cu cei necredincioøi,
2 Cor. 6:14. Domnul a pus un semn pe
lamaniﬂi astfel încât nefiﬂii sæ nu se
amestece øi sæ nu creadæ în tradiﬂii incorecte, Alma 3:6–10. Dacæ un om nu
se cæsætoreøte cu o femeie prin Mine,
legæmântul øi cæsætoria lor nu au efect
când ei sunt morﬂi, D&L 132:15. Fiii
oamenilor øi-au luat neveste dupæ alegerea lor, Moise 8:13–15.
Cæsætorie pluralistæ: Cæsætoria unui soﬂ
cu douæ sau mai multe soﬂii în viaﬂæ.
Este drept ca un bærbat sæ aibæ o singuræ soﬂie, numai dacæ Domnul nu-i
porunceøte altfel prin revelaﬂie (Iacov
2:27–30). Prin revelaﬂie, poligamia s-a
practicat în vremea Vechiului Testament øi în perioada timpurie a Bisericii
restaurate, prin îndrumarea profetului care deﬂinea cheile preoﬂiei (D&L
132:34–40, 45). Nu se mai practicæ în
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Bisericæ (D&L DO—1); astæzi, a avea
mai mult de o soﬂie este un fapt incompatibil cu calitatea de membru în Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ.
Sara i-a dat-o pe Agar lui Avram de
nevastæ, Gen. 16:1–11. Iacov le-a primit pe Lea øi Rahela øi pe slujnicele lor
de soﬂii, Gen. 29:21–28 (Gen. 30:4, 9,
26). Dacæ un bærbat va lua o altæ nevastæ, el nu va scædea din avutul primei
soﬂii, Ex. 21:10. David øi cele douæ
neveste ale sale s-au suit la Hebron,
2 Sam. 2:1–2. Avraam, Isaac øi Iacov
au fæcut ceea ce li s-a poruncit în primirea mai multor soﬂii, D&L 132:37.
David øi Solomon nu au pæcætuit cu
nimic decât în acele lucruri pe care
nu le-au primit de la Domnul, D&L
132:38–39.
CÆSÆTORIE PLURALISTÆ. Vezi
Cæsætorie, (a) se cæsætori—
Cæsætorie pluralistæ
CÂMP. Vezi, de asemenea, Lume; Via
Domnului
În scripturi, teren deschis folosit pentru culturi sau pæøunat. Simbolizeazæ
adesea lumea øi oamenii ei.
ﬁarina este lumea, Mat. 13:38. Împæræﬂia
cerurilor se mai aseamænæ cu o comoaræ
ascunsæ într-o ﬂaræ, Mat. 13:44. Am væzut o câmpie largæ øi întinsæ, 1 Ne. 8:9,
20. Câmpul a fost copt, Alma 26:5.
Câmpul este alb, gata pentru seceriø,
D&L 4:4 (D&L 6:3; 11:3; 12:3; 14:3; 31:4;
33:3, 7). Câmpul era lumea, D&L 86:1–2.
Voi compara aceste împæræﬂii cu un
om care are un câmp, D&L 88:51.
(A) CÂNTA. Vezi, de asemenea, Imn;
Muzicæ
A preaslævi øi a preamæri pe Dumnezeu prin cântec øi versuri muzicale.
Cântaﬂi Domnului, 1 Cron. 16:23–36
(Ps. 96). Cântaﬂi Domnului øi daﬂi mulﬂumiri, Ps. 30:4. Strigaﬂi de bucurie cætre
Domnul, Ps. 100:1. Dupæ ce au cântat
cântarea, au ieøit în Muntele Mæslinilor, Mat. 26:30. Duhul Sfânt i-a condus
sæ cânte, Moro. 6:9. Cântecul celor

Cer
drepﬂi este o rugæciune pentru Mine,
D&L 25:12. Dacæ eøti vesel, laudæ-L pe
Domnul cântând, D&L 136:28.
CÂNTAREA LUI SOLOMON
Carte în Vechiul Testament. Profetul
Joseph Smith ne-a învæﬂat cæ aceastæ
Cântare a lui Solomon nu este o scriere
inspiratæ.
CEARTÆ. Vezi Disputæ
CELIBAT. Vezi Cæsætorie, (a) se
cæsætori
CER. Vezi, de asemenea, Glorie
celestialæ; Împæræﬂia lui Dumnezeu
sau Împæræﬂia Cerului; Paradis
Termenul cer are douæ înﬂelesuri de
bazæ în scripturi. (1) Este locul unde
træieøte Dumnezeu øi este viitorul cæmin al Sfinﬂilor (Gen. 28:12; Ps. 11:4;
Mat. 6:9). (2) Întinderea din jurul pæmântului (Gen. 1:1, 17; Ex. 24:10). În
mod clar, cerul nu este paradisul care
este locul vremelnic pentru spiritele
credincioase ale acelora care au træit øi
au murit pe acest pæmânt. Isus a vizitat
paradisul dupæ moartea lui pe cruce,
dar, în a treia zi, El i-a spus Mariei cæ
nu fusese încæ la Tatæl (Luca 23:39–44;
Ioan 20:17; D&L 138:11–37).
Privesc cerurile—lucrarea mâinilor
Tale, Ps. 8:3. Cerurile au fost fæcute prin
cuvântul Domnului, Ps. 33:6. Cum ai
cæzut din cer, Luceafær! Isa. 14:12 (2
Ne. 24:12). Cerurile sunt fæcute sul ca
o carte, Isa. 34:4. Eu fac ceruri noi øi un
pæmânt nou, Isa. 65:17. Dumnezeu va
deschide zægazurile cerului, Mal. 3:10.
Tatæl nostru care eøti în ceruri, sfinﬂeascæ-se Numele Tæu, Mat. 6:9 (3 Ne. 13:9).
Pavel a fost ræpit pânæ în al treilea cer,
2 Cor. 12:2. S-a fæcut în cer tæcere,
Apoc. 8:1 (D&L 88:95–98). Dacæ ei se
ﬂin cu credinﬂæ pânæ la sfârøit, atunci
sunt primiﬂi în cer, Mosia 2:41. Sæ puteﬂi
sæ fiﬂi copiii Tatælui vostru care este în
ceruri, 3 Ne. 12:45. Voi veni în norii
cerului, D&L 45:16. Ilie a fost înælﬂat în
cer færæ sæ guste moartea, D&L 110:13.
Drepturile preoﬂiei sunt legate de puterile cerului, D&L 121:36. Existæ, în

(a) Cere
cer, douæ feluri de personaje, D&L
129:1. Sionul a fost luat în cer, Moise
7:23.
(A) CERE. Vezi, de asemenea,
Rugæciune
A solicita, a întreba sau a ruga pe
Dumnezeu pentru o favoare deosebitæ.
Cereﬂi øi vi se va da, Mat. 7:7. Dacæ
vreunuia dintre voi îi lipseøte înﬂelepciunea, s-o cearæ de la Dumnezeu, Iac.
1:5 (JS—I 1:7–20). Cu credinﬂæ Mæ veﬂi
întreba, 1 Ne. 15:11. Dacæ nu puteﬂi
înﬂelege aceste cuvinte, înseamnæ cæ
nu întrebaﬂi, 2 Ne. 32:4. Cere cu inima
sinceræ, Mosia 4:10. Dumnezeu væ dæ
tot ceea ce doriﬂi care este drept øi în
credinﬂæ, Mosia 4:21. Sæ-L întrebaﬂi pe
Dumnezeu dacæ aceste lucruri nu sunt
adeværate, Moro. 10:4. Ei iubesc întunericul mai mult decât lumina, de aceea ei nu vor cere de la Mine, D&L
10:21. Vi s-a poruncit în toate lucrurile
sæ-I cereﬂi lui Dumnezeu, D&L 46:7.
CEZAR
În Noul Testament, titlul prin care erau
recunoscuﬂi unii împæraﬂi romani. Este
folosit în scripturi ca simbol al guvernærii sau puterii lumeøti.
Daﬂi Cezarului ce este al Cezarului,
Mat. 22:21 (Marcu 12:17; Luca 20:25;
D&L 63:26).
CHEILE PREOﬁIEI. Vezi, de
asemenea, Dispensaﬂie; Preoﬂie;
Prima Preøedinﬂie
Cheile sunt drepturile preøedinﬂiei sau
puterea datæ omului de cætre Dumnezeu de a îndruma, controla øi conduce
preoﬂia lui Dumnezeu pe pæmânt. Deﬂinætorii preoﬂiei chemaﬂi în funcﬂiile
preøedinﬂiei primesc cheile de la aceia
care au autoritate asupra lor. Deﬂinætorii
preoﬂiei folosesc preoﬂia doar în limitele
stabilite de aceia care deﬂin cheile. Preøedintele Bisericii deﬂine toate cheile
preoﬂiei (D&L 107:65–67, 91–92; 132:7).
Petru a primit cheile Împæræﬂiei, Mat.
16:19. Mihail (Adam) a primit cheile salværii sub îndrumarea lui Isus Hristos,
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D&L 78:16. Cheile împæræﬂiei aparﬂin
totdeauna Primei Preøedinﬂii, D&L 81:2.
Preoﬂia lui Melhisedec deﬂine cheile
tainelor cunoaøterii lui Dumnezeu,
D&L 84:19. Joseph Smith øi Oliver
Cowdery au primit cheile pentru adunarea Israelului, pentru Evanghelia lui
Avraam øi pentru puterile de pecetluire,
D&L 110:11–16. Chei speciale sunt deﬂinute de Cei Doisprezece Apostoli,
D&L 112:16. Prima Preøedinﬂie øi Cei
Doisprezece deﬂin cheile dispensaﬂiei
plenitudinii timpului, D&L 112:30–34.
Oficianﬂii din preoﬂie deﬂin chei, D&L
124:123. Acela care are cheile poate obﬂine cunoaøterea, D&L 128:11. Preoﬂia lui
Aaron deﬂine cheile slujirii îngerilor,
ale Evangheliei pocæinﬂei øi ale botezului, JS—I 1:69 (D&L 13).
(A) CHEMA, CHEMAT DE
DUMNEZEU, CHEMARE. Vezi,
de asemenea, Administrator,
administraﬂie; Autoritate; (a)
Alege, ales (verb); Ales (adj. sau
subst.); (a) Rândui, rânduire
A fi chemat de Dumnezeu înseamnæ a
primi o numire sau o invitaﬂie de la El
sau de la conducætorii Bisericii care au
acest drept pentru a-L sluji într-un
anume fel.
Øi-a pus mâinile peste el øi i-a dat porunci, Num. 27:23. Te fæcusem profet,
Ier. 1:5. Eu v-am ales pe voi øi v-am
rânduit, Ioan 15:16. Pavel a fost chemat
sæ fie Apostol, Rom. 1:1. Nimeni nu-øi ia
cinstea aceasta singur, ci o ia dacæ este
chemat de Dumnezeu, Evr. 5:4. Isus a
fost numit de Dumnezeu dupæ rânduiala lui Melhisedec, Evr. 5:10. Am fost
chemat sæ predic cuvântul lui Dumnezeu în spiritul revelaﬂiei øi al profeﬂiei,
Alma 8:24. Preoﬂii au fost chemaﬂi øi
pregætiﬂi încæ de la facerea lumii, Alma
13:3. De aceea, dacæ doriﬂi sæ-L slujiﬂi
pe Dumnezeu, voi sunteﬂi chemaﬂi,
D&L 4:3. Ræmâi neclintit în lucrarea în
care te-am chemat, D&L 9:14. Nu trebuie sæ crezi cæ eøti chemat sæ predici
pânæ ce nu eøti chemat, D&L 11:15.
Vârstnicii sunt chemaﬂi sæ înfæptuiascæ
adunarea aleøilor, D&L 29:7. Nimeni
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(ziua) Cincizecimii

nu va predica Evanghelia Mea øi nu
va zidi Biserica Mea, dacæ nu este rânduit, D&L 42:11. Sunt mulﬂi chemaﬂi,
dar puﬂini sunt aleøi, D&L 121:34.
Omul trebuie sæ fie numit de Dumnezeu, A de C 1:5.

ispæøirii, care forma acoperiøul chivotului, era privit ca reøedinﬂa pæmânteanæ a
lui Iehova (Ex. 25:22). La terminarea
tabernacolului, chivotul a fost pus în
Sfânta Sfintelor, cel mai sfânt loc al
construcﬂiei (1 Regi 8:1–8).

CHEMARE ØI ALEGERE. Vezi, de
asemenea, Alegere

Moise a fæcut chivotul la porunca lui
Dumnezeu, Ex. 25. Copiii lui Levi au
fost însærcinaﬂi sæ poarte de grijæ chivotului, Num. 3:15, 31. Chivotul legæmântului a pornit înaintea lor, Num.
10:33. Luaﬂi aceastæ carte a legii øi
puneﬂi-o în chivotul legæmântului,
Deut. 31:24–26. Apele Iordanului s-au
despærﬂit înaintea chivotului legæmântului, Ios. 3:13–17; 4:1–7. Preoﬂii au folosit chivotul legæmântului în cucerirea
Ierihonului, Ios. 6:6–20. Filistenii au luat
chivotul lui Dumnezeu, 1 Sam. 5. Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom
din pricina chivotului lui Dumnezeu,
2 Sam. 6:11–12. Uza a fost ucis de
Domnul pentru cæ, nesupunându-se, a
încercat sæ sprijine chivotul, 1 Cron.
13:9–12 (D&L 85:8). Zidiﬂi sfântul locaø
al Domnului Dumnezeu, ca sæ aduceﬂi
chivotul legæmântului, 1 Cron. 22:19.
Este descris conﬂinutul chivotului
legæmântului, Evr. 9:4.

Cei drepﬂi care Îl urmeazæ pe Hristos
pot fi numæraﬂi printre cei aleøi care
vor obﬂine siguranﬂa exaltærii. Aceastæ
chemare øi alegere începe prin pocæinﬂæ øi botez. Ea devine completæ când ei
„înainteazæ ospætându-se din cuvântul lui Hristos øi înduræ pânæ la sfârøit”
(2 Ne. 31:19–20). Scripturile numesc
acest proces întærirea chemærii øi alegerii noastre (2 Pet. 1:4–11; D&L 131:5–6).
Îmi veﬂi fi o împæræﬂie de preoﬂi, Ex.
19:5–6 (Apoc. 1:6). Dumnezeu i-a ales
de la început pentru mântuire, 2 Tes.
2:13. Cæutaﬂi cu atât mai mult sæ væ
întæriﬂi chemarea øi alegerea, 2 Pet.
1:10. Domnul sæ væ poatæ pecetlui ca ai
Lui, Mosia 5:15. Am fæcut legæmânt cu
tine ca tu sæ ai viaﬂæ veønicæ, Mosia
26:20. Deﬂinætorii credincioøi ai preoﬂiei devin Biserica, øi împæræﬂia, øi aleøii
lui Dumnezeu, D&L 84:33–34. Cuvântul cel mai sigur al profeﬂiei îl reprezintæ faptul cæ un om cunoaøte cæ este
pecetluit pentru viaﬂa veønicæ, D&L
131:5–6. Îﬂi pecetluiesc exaltarea, D&L
132:49.
CHIØCUMEN. Vezi, de asemenea,
Tâlharii lui Gadianton
Personaj din Cartea lui Mormon - conducætorul unui grup de oameni ræi,
cunoscuﬂi mai târziu ca tâlharii lui
Gadianton (Hel. 1:9–12; 2).
CHIVOTUL LEGÆMÂNTULUI.
Vezi, de asemenea, Tabernacol
Cunoscut, de asemenea, sub numele
de Chivotul lui Iehova øi Chivotul
Mærturiei, Chivotul Legæmântului era
un cufær dreptunghiular fæcut din
lemn øi acoperit cu aur. Era cel mai
vechi øi cel mai sfânt dintre simbolurile religioase ale israeliﬂilor. Capacul

CINA CEA DE TAINÆ. Vezi, de
asemenea, Împærtæøanie; Paøte
Potrivit Noului Testament, ultima datæ
când Isus a mâncat înainte de arestarea
øi ræstignirea Sa (Luca 22:14–18). El øi
cei doisprezece Apostoli au luat aceastæ cinæ în timpul Paøtelui (Mat. 26:17–
30; Marcu 14:12–18; Luca 22:7–13).
Salvatorul a binecuvântat pâinea øi vinul øi le-a dat Apostolilor, Mat. 26:26–29
(Marcu 14:22–25; Luca 22:7–20). Isus a
spælat picioarele Apostolilor, Ioan 13.
Iuda a fost numit trædætorul lui Isus,
Ioan 13:21–26 (Mat. 26:20–25).
CINA DOMNULUI. Vezi
Împærtæøanie
(ZIUA) CINCIZECIMII. Vezi, de
asemenea, Legea lui Moise
Ca parte a legii lui Moise, særbætoarea
Cincizecimii sau a primelor roade se

(a) Cinsti
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ﬂinea la cincizeci de zile dupæ særbætoarea Paøtelor (Lev. 23:16). Ziua Cincizecimii se ﬂinea pentru a særbætori
seceriøul øi, în Vechiul Testament, este
denumitæ særbætoarea seceriøului sau
særbætoarea sæptæmânilor. Aceasta era
særbætoarea care se ﬂinea când, în Ierusalim, Apostolii au fost umpluﬂi de
Duhul Sfânt øi au vorbit în alte limbi
(Fapte 2; D&L 109:36–37).

aceia care øtiu cæ inima lor este cinstitæ
sunt acceptaﬂi de Mine, D&L 97:8. Oamenii cinstiﬂi, înﬂelepﬂi øi buni trebuie
cæutaﬂi pentru funcﬂii politice, D&L
98:4–10. Trebuie sæ cercetezi cu sârguinﬂæ pânæ când poﬂi restitui ce a pierdut
aproapele tæu, D&L 136:26. Noi credem
în a fi cinstiﬂi, A de C 1:13.

(A) CINSTI. Vezi, de asemenea, (a)
Preﬂui; Reverenﬂæ

Personaj din Vechiul Testament - regele Persiei care a îndeplinit profeﬂia
lui Isaia (2 Cron. 36:22–23; Isa. 44:28;
45:1) permiﬂându-le iudeilor sæ se întoarcæ în Ierusalim pentru a reconstrui
templul, astfel încheind parﬂial înrobirea babilonianæ. Profeﬂia lui Isaia a
fost fæcutæ cu cca. 180 de ani înainte de
fapta regelui.

Folosit de obicei în scripturi pentru a
aræta respect øi reverenﬂæ faﬂæ de cineva sau faﬂæ de un lucru.
Cinsteøte pe tatæl øi pe mama ta, Ex.
20:12 (1 Ne. 17:55; Mosia 13:20). Cinsteøte pe Domnul cu averile tale, Prov.
3:9. Dacæ Îmi slujeøte cineva, Tatæl îl va
cinsti, Ioan 12:26. Bærbaﬂii sæ dea cinste
femeilor lor, 1 Pet. 3:7. Ei Îl cinstesc pe
Domnul doar cu buzele lor, 2 Ne. 27:25
(Isa. 29:13). Eu nu caut onoarea lumii,
Alma 60:36. Diavolul s-a ræzvrætit împotriva Mea, spunând: Dæ-mi onoarea
Ta care este puterea Mea, D&L 29:36.
Cei credincioøi vor fi încoronaﬂi cu
onoare, D&L 75:5 (D&L 124:55). Domnul se desfatæ sæ-i cinsteascæ pe aceia
care Îl slujesc, D&L 76:5. Ei nu sunt aleøi
pentru cæ aspiræ la onorurile oamenilor,
D&L 121:34–35. Noi credem în respectarea øi susﬂinerea legii, A de C 1:12
(D&L 134:6).
CINSTIT, CINSTE. Vezi, de asemenea,
Integritate

CIR

CIRCUMCIZIE. Vezi, de asemenea,
Legæmântul lui Avraam
Semn al legæmântului lui Avraam
pentru iudeii de parte bærbæteascæ în
timpul dispensaﬂiilor Vechiului Testament (Gen. 17:10–11, 23–27; TJS, Gen.
17:11). Circumcizia era fæcutæ prin tæierea „pielii prepuﬂului” la pruncii øi
adulﬂii de parte bærbæteascæ. Aceia
care primeau aceasta se bucurau de
privilegiile legæmântului øi acceptau
responsabilitæﬂile acestuia. Circumcizia, ca semn al legæmântului, a fost
îndepærtatæ prin misiunea lui Hristos
(Moro. 8:8; D&L 74:3–7).

A fi sincer, corect, færæ înøelætorie.

COLOSENI, EPISTOLA CÆTRE.
Vezi, de asemenea, Epistolele lui
Pavel; Pavel

Cei ce lucreazæ cu adevær Îi sunt plæcuﬂi
Domnului, Prov. 12:22. Împlineøte ceea
ce ai jurat, Ecl. 5:4–5. Am lepædat meøteøugurile ascunse, 2 Cor. 4:1–2. Sæ aveﬂi
o purtare bunæ, 1 Pet. 2:12. Vai de cel
mincinos, pentru cæ va fi aruncat în
iad, 2 Ne. 9:34. Spiritul græieøte øi nu
minte, Iacov 4:13. Oricine împrumutæ
de la vecinul lui trebuie sæ dea înapoi
ceea ce a împrumutat, Mosia 4:28 (D&L
136:25). Acﬂioneazæ just, judecæ drept
øi fæ bine, Alma 41:14. Fiecare om trebuie sæ acﬂioneze cinstit, D&L 51:9. Toﬂi

O carte în Noul Testament. La origine
a fost o scrisoare pe care a scris-o
Apostolul Pavel cætre coloseni dupæ
ce a fost vizitat de Epafras, evanghelistul Bisericii din Colose (Col. 1:7–8).
Epafras i-a spus lui Pavel cæ cei din
Colose cædeau în mare greøealæ—ei
credeau cæ sunt mai buni decât alﬂi oameni pentru cæ îndeplineau cu grijæ
anumite rânduieli exterioare (Col. 2:16),
îøi refuzau anumite dorinﬂe fizice øi îi
preaslæveau pe îngeri (Col. 2:18). Aceste
practici îi fæceau pe coloseni sæ se creadæ
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sfinﬂiﬂi. Ei mai credeau cæ înﬂeleg tainele
universului mai bine decât oricare alﬂi
membri ai Bisericii. În scrisoarea lui,
Pavel îi îndrumæ învæﬂându-i cæ mântuirea vine doar prin Hristos øi cæ trebuie
sæ fim înﬂelepﬂi øi sæ-L slujim.
Capitolul 1 conﬂine salutul lui Pavel
cætre coloseni. Capitolele 2–3 sunt doctrinale øi conﬂin declaraﬂii despre Isus
ca Mântuitor, despre pericolul falsei
preaslæviri øi despre importanﬂa învierii. Capitolul 4 propovæduieøte cæ
Sfinﬂii trebuie sæ fie înﬂelepﬂi în toate
lucrurile.
COMBINAﬁII. Vezi Combinaﬂii
secrete
COMBINAﬁII SECRETE. Vezi, de
asemenea, Cain; Tâlharii lui
Gadianton
Organizaﬂie de oameni legaﬂi între ei
prin juræminte de a duce la îndeplinire
scopurile rele ale grupului.
Tatæl minciunilor stârneøte pe copiii
oamenilor la combinaﬂii secrete, 2 Ne.
9:9. Trebuie neapærat sæ distrug lucrærile secrete ale întunericului, 2 Ne.
10:15. Judecæﬂile lui Dumnezeu au
venit asupra acestor lucrætori ai combinaﬂiilor secrete, Alma 37:30. Gadianton a fost pricina distrugerii totale a
poporului lui Nefi, Hel. 2:4–13. Satana
a aﬂâﬂat inimile oamenilor sæ facæ juræminte øi legæminte tainice, Hel. 6:21–
31. Domnul nu lucreazæ prin combinaﬂii
secrete, Eter 8:19. Naﬂiunile care susﬂin combinaﬂiile secrete vor fi distruse,
Eter 8:22–23. Ei au respins toate cuvintele profeﬂilor, din cauza societæﬂii
lor secrete, Eter 11:22. Din zilele lui
Cain a existat o combinaﬂie secretæ,
Moise 5:51.
COMPASIUNE (COMPÆTIMIRE).
Vezi, de asemenea, Caritate;
Dragoste; Milostiv, milæ
În scripturi, compasiune (compætimire) înseamnæ literal „a suferi împreunæ cu”. Mai înseamnæ a aræta milæ øi
îndurare pentru celælalt.
Domnul Øi-a chemat poporul sæ arate

Condamnare
compætimire, Zah. 7:8–10. Lui Isus I s-a
fæcut milæ, a fost cuprins de compætimire, Mat. 9:36 (Mat. 20:34; Marcu 1:41;
Luca 7:13). Unui samaritean i s-a fæcut
milæ de el, Luca 10:33. Fiﬂi miloøi unul
cu altul, 1 Pet. 3:8. Hristos este plin de
milæ pentru copiii oamenilor, Mosia
15:9. Adâncurile inimii Mele sunt pline
de milæ pentru voi, 3 Ne. 17:6. Joseph
Smith s-a rugat pentru mila Domnului,
D&L 121:3–5.
COMUNIUNE. Vezi Împærtæøanie
(A) CONDAMNA, CONDAMNARE. Vezi, de asemenea, (a) Judeca,
judecatæ; Judecatæ, ultima
A considera pe cineva vinovat sau a fi
considerat vinovat de cætre Dumnezeu.
Dumnezeu va osândi pe omul plin de
ræutate, Prov. 12:2. Suntem mustraﬂi
de Domnul, pentru a nu fi osândiﬂi cu
lumea, 1 Cor. 11:32. Cuvintele, faptele
øi gândurile noastre ne vor condamna,
Alma 12:14. Cunoscând lucrurile øi
neînfæptuindu-le, oamenii cad sub
condamnare, Hel. 14:19. Dacæ vom înceta sæ trudim, vom cædea sub osândæ,
Moro. 9:6. Acela care nu iartæ fratelui
lui greøelile lui este condamnat înaintea Domnului, D&L 64:9. Acela care
pæcætuieøte împotriva luminii mai mari
va primi o condamnare mai mare,
D&L 82:3. Întreaga Bisericæ se aflæ sub
condamnare pânæ ce se vor pocæi øi îøi
vor aminti de Cartea lui Mormon,
D&L 84:54–57.
CONDAMNARE. Vezi, de asemenea,
Diavol; Fiii pierzaniei; Iad;
Moarte spiritualæ
Faptul de a opri pe cineva în progresul
sæu propriu øi de a-i nega accesul la
prezenﬂa lui Dumnezeu øi la slava Sa.
Condamnarea existæ în diverse grade.
Toﬂi cei care nu obﬂin deplinætatea exaltærii celeste vor fi limitaﬂi într-un anume
grad în progresul øi privilegiile lor øi
ei vor fi condamnaﬂi în acea mæsuræ.
Vai de voi fæﬂarnicilor! Voi veﬂi primi
mai mare osândæ, Mat. 23:14. Cel care
va huli împotriva Duhului Sfânt este

Confirmare
vinovat de un pæcat veønic, Marcu 3:29.
Cei ce au fæcut ræul, vor învia pentru
judecatæ, Ioan 5:29 (3 Ne. 26:5). Cel ce
mænâncæ øi bea nedemn, mænâncæ øi
bea osânda lui, 1 Cor. 11:29 (3 Ne. 18:28–
29). Acela care nu se pocæieøte, nu este
botezat øi nu rabdæ pânæ la sfârøit, acela trebuie blestemat, 2 Ne. 9:24 (Marcu
16:16; Eter 4:18; D&L 68:9; 84:74). Cei
ticæloøi vor fi mai nenorociﬂi în prezenﬂa lui Dumnezeu decât alæturi de
sufletele osândite în iad, Morm. 9:4.
Acela care nu face nimic pânæ nu i se
porunceøte, acela este blestemat, D&L
58:29. Cel ce primeøte plenitudinea
slavei Mele trebuie sæ træiascæ legea
sau va fi blestemat, D&L 132:6.
CONFIRMARE. Vezi Mâini,
aøezarea lor
(A) CONSACRA, LEGEA CONSACRÆRII. Vezi, de asemenea,
Împæræﬂia lui Dumnezeu sau
Împæræﬂia Cerului; Ordinul Unit
A dedica, a sfinﬂi sau a deveni drept.
Legea consacrærii este un principiu divin prin care bærbaﬂi øi femei îøi dedicæ
în mod voluntar timpul, talentele øi
bunæstarea materialæ stabilirii øi zidirii împæræﬂiei lui Dumnezeu.
Predaﬂi-væ azi în slujba Domnului, Ex.
32:29. Toﬂi cei ce credeau aveau toate
de obøte, Fapte 2:44–45. Au avut toate
lucrurile în comun, de aceea nu erau
nici bogaﬂi øi nici særaci, 4 Ne. 1:3.
Domnul a explicat principiile consacrærii, D&L 42:30–39 (D&L 51:2–19;
58:35–36). Nu este dat ca un om sæ aibæ
mai mult decât altul, D&L 49:20. Fiecærei persoane i s-a dat parte egalæ dupæ familia sa, D&L 51:3. S-a stabilit o
regulæ ca sfinﬂii sæ fie egali în legæturile lucrurilor pæmânteøti, D&L 78:4–5.
Fiecare om trebuia sæ aibæ drepturi
egale dupæ nevoile øi necesitæﬂile lui,
D&L 82:17–19. Sionul nu poate fi clædit decât pe principiile legii celestiale,
D&L 105:5. Poporul lui Enoh era într-o
singuræ inimæ øi într-un singur gând øi
træia în dreptate; øi nu existau særaci
printre ei, Moise 7:18.
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CONSILIU ÎN CER. Vezi, de
asemenea , Planul mântuirii;
Ræzboi în cer; Viaﬂæ premuritoare
Ocazie din viaﬂa premuritoare, în care
Tatæl a prezentat planul Sæu copiilor
Lui de spirit care urmau sæ vinæ pe
acest pæmânt.
Fiii lui Dumnezeu scoteau strigæte de
bucurie, Iov. 38:7. Îmi voi ridica scaunul de domnie mai sus de stelele lui
Dumnezeu, Isa. 14:12–13. A fost un ræzboi în cer, Apoc. 12:7–11. Înainte de a se
naøte, ei au primit primele lecﬂii în
lumea spiritelor, D&L 138:56. Satana s-a
revoltat în viaﬂa premuritoare, Moise
4:1–4. Inteligenﬂele au fost organizate
înainte de a fi creatæ lumea, Avr. 3:22.
Dumnezeii s-au sfætuit între Ei, Avr.
4:26. Dumnezeii au terminat lucrarea
pe care S-au sfætuit sæ o facæ, Avr. 5:2.
CONSILIUL CELOR
DOISPREZECE. Vezi Apostol
CONSIMﬁÆMÂNT COMUN. Vezi,
de asemenea, Biserica lui Isus
Hristos; Susﬂinerea conducætorilor Bisericii
Principiul în virtutea cæruia membrii
Bisericii îi susﬂin pe cei chemaﬂi sæ slujeascæ în Bisericæ sau susﬂin alte hotærâri
ale Bisericii care necesitæ susﬂinerea lor;
de obicei se manifestæ prin ridicarea
mâinii drepte.
Isus Hristos este capul Bisericii Sale.
Prin inspiraﬂia Duhului Sfânt, El îi
îndrumæ pe conducætorii Bisericii în
acﬂiunile øi deciziile importante. Totuøi, toﬂi membrii Bisericii au dreptul
øi privilegiul de a susﬂine sau nu acﬂiunile øi deciziile conducætorilor lor.
Tot poporul a ræspuns într-un glas, Ex.
24:3 (Num. 27:18–19). Apostolii øi
vârstnicii s-au adunat într-un gând,
Fapte 15:25. Nici o persoanæ nu trebuie sæ fie rânduitæ færæ votul Bisericii,
D&L 20:65–66. Toate lucrurile trebuie
fæcute prin consimﬂæmânt comun,
D&L 26:2 (D&L 28:13). Toate lucrurile
sæ fie fæcute potrivit consimﬂæmântului unit, D&L 104:21.
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CONSTITUﬁIE. Vezi, de asemenea,
Domnie; Lege
În Doctrinæ øi Legæminte „Constituﬂia” se referæ la Constituﬂia Statelor
Unite ale Americii, care a avut o inspiraﬂie divinæ pentru a pregæti calea restaurærii Evangheliei.
Legea constituﬂionalæ trebuie sprijinitæ, D&L 98:5–6. Domnul a stabilit
Constituﬂia prin mâna oamenilor, D&L
101:77, 80.
(A) CONSTRÂNGE, CONSTRÂNS.
Vezi, de asemenea, Duhul Sfânt
A fi puternic îndemnat de a face sau de
a nu face ceva, îndeosebi prin influenﬂa øi puterea Duhului Sfânt.
Îmi dæ ghes duhul înlæuntrul meu, Iov
32:18. Dragostea lui Hristos ne strânge, 2 Cor. 5:14. Am fost silit de cætre
Spirit ca sæ-L ucid pe Laban, 1 Ne. 4:10.
Spiritul mæ forﬂeazæ, Alma 14:11. Sunt
forﬂat în acord cu legæmântul, Alma
60:34. Ammaron, fiind constrâns de
Duhul Sfânt, a ascuns cronicile, 4 Ne.
1:48. Ceea ce vine de sus trebuie spus
cu aprobarea Spiritului, D&L 63:64.
CONØTIINﬁÆ. Vezi, de asemenea,
Luminæ, Lumina lui Hristos
Simﬂul interior al binelui øi al ræului,
venind de la Lumina lui Hristos în toﬂi
oamenii (Moro. 7:16). Ne næøtem cu
însuøirea naturalæ de a distinge între
bine øi ræu datoritæ Luminii lui Hristos,
care este datæ fiecærei persoane (D&L
84:46). Aceastæ însuøire se numeøte conøtiinﬂæ. Faptul cæ o avem face din noi
fiinﬂe responsabile. Ca øi alte însuøiri,
conøtiinﬂa noastræ poate fi distrusæ prin
pæcat sau printr-o folosire greøitæ.
Scribii øi fariseii s-au simﬂit mustraﬂi
de cugetul lor, Ioan 8:9. Despre aceasta
mærturiseøte cugetul lor, Rom. 2:14–
15. Cei în apostazie sunt însemnaﬂi cu
fierul roøu în însuøi cugetul lor, 1 Tim.
4:2. Oamenii sunt instruiﬂi îndeajuns
ca sæ cunoascæ binele de ræu, 2 Ne. 2:5.
Regele Beniamin avea conøtiinﬂa curatæ înaintea lui Dumnezeu, Mosia 2:15.
Nefiﬂii au fost umpluﬂi de bucurie,

Convertire, Convertit
având pace în conøtiinﬂæ, Mosia 4:3.
Zeezrom a fost tulburat sub conøtiinﬂa
propriei sale vinovæﬂii, Alma 14:6.
Dupæ dorinﬂele noastre avem bucurie
sau remuøcare în conøtiinﬂæ, Alma
29:5. Pedeapsa øi legea dreaptæ aduc
remuøcarea în conøtiinﬂæ, Alma 42:18.
Spiritul lui Hristos este dat fiecærui
om pentru ca el sæ poatæ deosebi binele de ræu, Moro. 7:16. Fiecare persoanæ
trebuie sæ îøi exercite liber conøtiinﬂa,
D&L 134:2. Am conøtiinﬂa liberæ de
pæcat, D&L 135:4. Noi afirmæm cæ
avem dreptul de a preaslævi pe Dumnezeu aøa cum ne îndeamnæ propria
conøtiinﬂæ, A de C 1:11.
CONTROLUL NATALITÆﬁII.
Vezi, de asemenea, Cæsætorie,
Cæsætori; Familie
Controlul numærului de copii næscuﬂi
dintr-un cuplu prin prevenirea concepﬂiei.
Creøteﬂi, înmulﬂiﬂi-væ øi umpleﬂi pæmântul, Gen. 1:28 (Moise 2:28). Fiii sunt o
moøtenire de la Domnul, Ps. 127:3–5.
Familia lui Lehi urma sæ creascæ sæmânﬂa lor în Domnul, 1 Ne. 7:1. Dumnezeu a
dat cæsætoria pentru om, D&L 49:15–17.
Cei exaltaﬂi vor primi o plenitudine øi
o continuare a seminﬂiei în vecii vecilor, D&L 132:19, 63.
CONVERTIRE, CONVERTIT. Vezi,
de asemenea, Næscut din nou,
næscut din Dumnezeu; Ucenic
Schimbarea credinﬂei, a inimii øi a vieﬂii
cuiva pentru a accepta øi a se conforma
voinﬂei lui Dumnezeu (Fapte 3:19).
Convertirea implicæ decizia conøtientæ a cuiva de a renunﬂa la obiceiurile
anterioare øi de a se schimba pentru
a deveni un ucenic al lui Hristos. Pocæinﬂa, botezul pentru iertarea pæcatelor
øi primirea Duhului Sfânt prin aøezarea
mâinilor øi credinﬂa continuæ în Domnul
Isus Hristos completeazæ convertirea.
Omul firesc va fi schimbat într-o persoanæ nouæ, sfinﬂitæ øi purificatæ, næscutæ
din nou în Isus Hristos (2 Cor. 5:17;
Mosia 3:19).

Copii Ai Lui Dumnezeu
Oamenii se vor întoarce la Dumnezeu
øi se vor face ca niøte copilaøi, Mat.
18:3 (Mosia 3:19). Dupæ ce te vei întoarce la Dumnezeu, întæreøte-i pe fraﬂii tæi, Luca 22:32. Cei care au primit
propovæduirea lui au fost botezaﬂi,
Fapte 2:37–41. Întoarce pe un pæcætos
de la rætæcirea cæii lui, Iac. 5:20. Enos a
fost convertit, Enos 1:2–5. Cuvintele
regelui Beniamin au lucrat o schimbare mare în oameni, Mosia 5:2 (Alma
5:12–14). Toatæ omenirea trebuie sæ se
nascæ din nou, da, sæ se nascæ din
Dumnezeu, Mosia 27:25. Alma øi fiii
lui Mosia au fost convertiﬂi, Mosia
27:33–35. Tatæl lui Lamoni a fost convertit, Alma 22:15–18. Datoritæ puterii
øi a cuvântului lui Dumnezeu, ei fuseseræ convertiﬂi la Domnul, Alma 53:10.
Pocæinﬂa aduce o schimbare a inimii,
Hel. 15:7. Cei care s-au convertit au
fost vizitaﬂi de cætre puterea øi Spiritul
lui Dumnezeu, 3 Ne. 7:21. Datoritæ
credinﬂei lor în Hristos în timpul convertirii lor, ei au fost botezaﬂi cu foc øi
cu Duhul Sfânt, 3 Ne. 9:20. Ei se vor
duce înainte sæ predice pocæinﬂa, øi
mulﬂi vor fi convertiﬂi, D&L 44:3–4.
COPII AI LUI DUMNEZEU. Vezi
Fii øi fiice ale lui Dumnezeu; Om,
oameni
COPIII LUI HRISTOS. Vezi, de
asemenea, Fii øi fiice ale lui
Dumnezeu; Isus Hristos; Næscut
din nou, næscut din Dumnezeu
Aceia care au primit Evanghelia lui
Isus Hristos.
Oricine se va smeri ca un copil va fi cel
mai mare, Mat. 18:1–4. Credeﬂi în luminæ ca sæ fiﬂi copii ai luminii, Ioan
12:36. Sæ înlæture omul firesc øi sæ
devinæ ca un copil, Mosia 3:19; 27:25–
26. Datoritæ legæmântului veﬂi fi numiﬂi copiii lui Hristos, Mosia 5:7. Dacæ
veﬂi pune mâna pe fiecare lucru bun,
atunci cu siguranﬂæ veﬂi fi un copil al
lui Hristos, Moro. 7:19. Tuturor celor
care M-au primit le-am dat putere sæ
devinæ fiii Mei, D&L 39:4. Nu væ temeﬂi,
copii mici, pentru cæ sunteﬂi ai Mei,
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D&L 50:40–41. Tu eøti unul cu mine,
un fiu al lui Dumnezeu, Moise 6:68.
COPIII LUI ISRAEL. Vezi Israel
COPIL, COPII. Vezi, de asemenea, (a)
Binecuvânta, binecuvântat,
binecuvântare—Binecuvântarea
Copiilor; Botezul pruncilor;
Familie; Ispæøire, (a) ispæøi;
Ræspundere, ræspunzætor,
responsabilitate; Salvare—
Salvarea Copiilor
Persoanæ tânæræ, care nu a ajuns încæ
la pubertate. Taﬂii øi mamele trebuie sæ
îøi înveﬂe copiii sæ se supunæ voinﬂei
lui Dumnezeu. Copiii sunt færæ pæcat
pânæ ce ajung la vârsta ræspunderii
(Moro. 8:22; D&L 68:27).
Fiii sunt o moøtenire de la Domnul, Ps.
127:3–5. Învaﬂæ-l pe copil calea pe care
trebuie s-o urmeze, Prov. 22:6. Læsaﬂi
copilaøii sæ vinæ la Mine øi nu îi opriﬂi,
Mat. 19:14. Ascultaﬂi de pærinﬂii voøtri,
Ef. 6:1–3 (Col. 3:20). Færæ cædere, Adam
øi Eva nu ar fi putut avea copii, 2 Ne.
2:22–23. Îi veﬂi învæﬂa pe copii sæ meargæ
pe cæile adeværului øi a sobrietæﬂii,
Mosia 4:14–15. Pruncii au viaﬂæ veønicæ,
Mosia 15:25. Isus i-a luat pe copilaøi øi
i-a binecuvântat, 3 Ne. 17:21. Toﬂi copiii
tæi vor fi învæﬂaﬂi despre Domnul, øi
mare va fi pacea copiilor tæi, 3 Ne. 22:13
(Isa. 54:13). Copiii mici nu au nevoie de
pocæinﬂæ øi de botez, Moro. 8:8–24.
Copiii mici sunt mântuiﬂi de la întemeierea lumii prin Singurul Meu Næscut,
D&L 29:46–47. Pærinﬂii trebuie sæ-i înveﬂe pe copii principiile øi practicile
Evangheliei, D&L 68:25, 27–28. Copiii
mici sunt sfinﬂi prin Ispæøirea lui
Hristos, D&L 74:7. Pærinﬂilor li se porunceøte sæ-øi creascæ copiii în luminæ
øi adevær, D&L 93:40. Copiii care au
murit înainte de vârsta responsabilitæﬂii sunt salvaﬂi în împæræﬂia celestialæ,
D&L 137:10.
CORIANTON. Vezi, de asemenea,
Alma, fiul lui Alma
În Cartea lui Mormon, fiul lui Alma
cel tânær.
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A mers la zoramiﬂi, Alma 31:7. A pæræsit
slujirea pentru a urma o curvæ, Alma
39:3. Alma l-a învæﬂat despre starea de
existenﬂæ de dupæ moarte, despre înviere øi ispæøire, Alma 39–42. A fost din
nou chemat sæ predice, Alma 42:31. A
plecat cætre ﬂara de la miazænoapte
într-o corabie, Alma 63:10.
CORIANTUMR. Vezi, de asemenea ,
Iarediﬂi
În Cartea lui Mormon, rege al iarediﬂilor øi ultimul supravieﬂuitor al poporului iaredit.
A fost descoperit de cætre poporul lui
din Zarahemla, Omni 1:21. A fost rege
peste toatæ ﬂara, Eter 12:1–2. A fost dus
în robie de Øared øi eliberat de cætre fiii
lui, Eter 13:23–24. S-a luptat cu diverøi
duømani, Eter 13:28–14:31. S-a pocæit,
Eter 15:3. A dat ultima bætælie cu Øiz,
Eter 15:15–32.
CORIHOR. Vezi, de asemenea,
Antihrist
Un antihrist în Cartea lui Mormon,
care a cerut un semn ca dovadæ a puterii
lui Dumnezeu; Domnul l-a fæcut pe
Corihor sæ devinæ mut (Alma 30:6–60).
CORINTENI, EPISTOLE CÆTRE.
Vezi, de asemenea, Epistolele lui
Pavel; Pavel
Douæ cærﬂi în Noul Testament. Ele au
fost la origine scrisori pe care Pavel
le-a scris sfinﬂilor din Corint pentru a
îndrepta neregulile dintre ei. Corintenii træiau într-o societate degradatæ
din punct de vedere moral.
1 Corinteni: Capitolul 1 conﬂine salutul
lui Pavel øi un mesaj de mulﬂumire.
Capitolele 2–6 cuprind corecﬂiile pe
care Pavel le aduce greøelilor sfinﬂilor
corinteni. Capitolele 7–12 conﬂin ræspunsurile lui Pavel la anumite întrebæri.
Capitolele 13–15 se ocupæ de caritate, de
daruri spirituale øi de înviere. Capitolul
16 conﬂine sfatul lui Pavel de a sta puternici în credinﬂæ.
2 Corinteni: Capitolul 1 conﬂine salutul
lui Pavel øi un mesaj de mulﬂumire.
Capitolul 2 conﬂine sfaturi personale

Cowdery, Oliver
pentru Tit. Capitolele 3–7 se ocupæ de
puterea Evangheliei în vieﬂile sfinﬂilor
øi ale conducætorilor lor. În capitolele
8–9, sfinﬂii sunt sfætuiﬂi sæ dea cu bucurie særacilor. Capitolele 10–12 afirmæ
poziﬂia lui Pavel ca Apostol. Capitolul
13 îndeamnæ la perfecﬂiune.
CORNELIUS. Vezi, de asemenea,
Neamuri; Petru; Sutaø (centurion)
Un sutaø (centurion) din Cesarea, botezat de Petru (Fapte 10). A fost probabil
primul dintre gentili (neamuri) care
s-a alæturat Bisericii færæ a fi mai întâi
convertit la iudaism. Botezul lui Cornelius øi al familiei lui a marcat deschiderea drumului ca Evanghelia sæ fie
predicatæ neamurilor. Petru, principalul
Apostol, care deﬂinea cheile împæræﬂiei lui Dumnezeu pe pæmânt la acea
vreme, a îndrumat aceastæ predicare.
COROANÆ. Vezi, de asemenea, Viaﬂæ
veønicæ
Podoabæ circularæ purtatæ pe cap de
conducætori. Poate fi simbolul puterii,
al stæpânirii øi al slævirii celeste. Aceia
care înduræ pânæ la capæt ﬂinând toate
poruncile lui Dumnezeu vor primi o
coroanæ a vieﬂii veønice. (Vezi D&L
20:14; Moise 7:56; JS—M 1:1).
Mæ aøteaptæ cununa neprihænirii, 2 Tim.
4:8. Veﬂi cæpæta cununa, care nu se poate
veøteji, a slavei, 1 Pet. 5:4. Morﬂii care
au murit în Domnul vor primi o cununæ a neprihænirii, D&L 29:13. Ei vor
primi o coroanæ în locaøurile Tatælui
Meu, D&L 59:2. Domnul îi pregæteøte
pe sfinﬂi pentru a se ridica pânæ la coroana pregætitæ pentru ei, D&L 78:15.
Domnul a promis sfinﬂilor Lui o coroanæ de slavæ la dreapta Lui, D&L 104:7.
COT
Mæsuræ de lungime obiønuitæ la
evrei—la origine distanﬂa dintre cot øi
vârful degetelor.
COWDERY, OLIVER
Al doilea vârstnic în Biserica restauratæ øi unul dintre cei trei martori despre
originea divinæ øi despre veridicitatea

Crâng Sfânt
Cærﬂii lui Mormon. El a funcﬂionat în
calitate de copist în timp ce Joseph
Smith a tradus Cartea lui Mormon de
pe plæcile de aur (JS—I 1:66–68).
A primit mærturie despre adeværul
traducerii Cærﬂii lui Mormon, D&L 6:17,
22–24. A fost rânduit de Ioan Botezætorul, D&L 13 (D&L 27:8; JS—I 1:68–73,
vezi notæ la versetul 71). Dupæ ce aﬂi
obﬂinut credinﬂa øi le-aﬂi væzut cu ochii
voøtri, veﬂi mærturisi cæ le-aﬂi væzut,
D&L 17:3, 5. ﬁi-am dovedit ﬂie, prin
Spiritul Meu, cæ lucrurile pe care le-ai
scris sunt adeværate, D&L 18:2. A fost
numit øi rânduit unul dintre administratori peste revelaﬂii, D&L 70:3. A primit cheile preoﬂiei împreunæ cu Joseph
Smith, D&L 110.
CRÂNG SFÂNT. Vezi Prima Viziune
(A) CREA, CREAﬁIE. Vezi, de
asemenea, Creaﬂie spiritualæ; Isus
Hristos; Început; Pæmânt; Ziua de
Sabat
A organiza. Dumnezeu, lucrând prin
Fiul Lui, Isus Hristos, a organizat elementele în naturæ pentru a forma
pæmântul. Tatæl Ceresc øi Isus au creat
omul dupæ asemænarea Lor (Moise
2:26–27).
La început Dumnezeu a fæcut cerurile
øi pæmântul, Gen. 1:1. Sæ facem om
dupæ chipul Nostru, Gen. 1:26 (Moise
2:26–27; Avr. 4:26). Toate lucrurile au
fost fæcute prin El, Ioan 1:3, 10. Prin El
au fost fæcute toate lucrurile care sunt
în ceruri, Col. 1:16 (Mosia 3:8; Hel.
14:12). Dumnezeu a fæcut lumile prin
Fiul Lui, Evr. 1:2. Omul a fost fæcut la
început, Mosia 7:27. Eu am fæcut cerul
øi pæmântul øi toate lucrurile, 3 Ne. 9:15
(Morm. 9:11, 17). Toﬂi oamenii au fost
fæcuﬂi la începuturi dupæ asemænarea
Mea, Eter 3:15. Isus Hristos a creat cerurile øi pæmântul, D&L 14:9. El a fæcut
omul, parte bærbæteascæ øi parte femeiascæ dupæ chipul Sæu, D&L 20:18. Lumi
færæ numær am creat Eu, Moise 1:33.
Prin Singurul Meu Fiu Næscut Eu am
creat cerul, Moise 2:1. Eu, Domnul
Dumnezeu, am creat, spiritual, toate
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lucrurile spirituale înainte ca ele sæ fie
pe faﬂa pæmântului, Moise 3:5. Milioane
de pæmânturi ca acesta nu ar fi fost
începutul numærului creaﬂiilor Tale,
Moise 7:30. Dumnezeii au organizat øi
au format cerurile, Avr. 4:1.
CREATOR. Vezi (a) Crea, creaﬂie;
Isus Hristos
CREAﬁIE SPIRITUALÆ. Vezi, de
asemenea, (a) Crea, creaﬂie; Om,
oameni
Domnul a creat spiritual toate lucrurile, înainte de a le crea fizic (Moise 3:5).
Domnul a fæcut fiece plantæ, înainte sæ
fie în pæmânt, Gen. 2:4–6 (Avr. 5:5).
Prin puterea Spiritului Meu am creat
Eu toate lucrurile - în primul rând spirituale, în al doilea rând temporale,
D&L 29:31–32. Ceea ce este temporal
având înfæﬂiøarea a ceea ce este spiritual, D&L 77:2. Eu am fæcut lumea øi
oamenii înainte ca ei sæ fie în carne,
Moise 6:51.
(A) CREDE. Vezi, de asemenea,
Credinﬂæ; Isus Hristos; Încredere;
Necredinﬂæ
A avea credinﬂæ în cineva sau a accepta ceva ca fiind adeværat. O persoanæ
trebuie sæ se pocæiascæ øi sæ creadæ în
Isus Hristos pentru a fi salvatæ în împæræﬂia lui Dumnezeu (D&L 20:29).
Încredeﬂi-væ în Domnul, Dumnezeul
vostru; încredeﬂi-væ în profeﬂii Lui,
2 Cron. 20:20. Daniel n-a fost rænit în
cuøca leilor pentru cæ avusese încredere în Dumnezeu, Dan. 6:23. Sæ ﬂi se
facæ ﬂie dupæ cum ai crezut, Mat. 8:13.
Tot ceea ce veﬂi cere cu credinﬂæ, prin
rugæciune, veﬂi primi, Mat. 21:22. Nu
te teme, crede numai, Marcu 5:36. Toate lucrurile sunt cu putinﬂæ celui care
crede, Marcu 9:23–24. Cine va crede øi
se va boteza va fi mântuit, Marcu
16:16 (2 Ne. 2:9; 3 Ne. 11:33–35). Oricine crede în Fiul are viaﬂæ veønicæ, Ioan
3:16, 18, 36 (Ioan 5:24; D&L 10:50). Noi
credem øi suntem convinøi cæ tu eøti
Hristosul, Ioan 6:69. Cine crede în Mine, chiar dacæ ar fi murit, va træi, Ioan
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11:25–26. Fiindcæ am crezut intræm în
odihnæ, Evr. 4:3. Sæ credem în Isus
Hristos øi sæ ne iubim unii pe alﬂii,
1 Ioan 3:23. Mesia nu va distruge pe
nici unul care va crede în El, 2 Ne. 6:14.
Evreii vor fi persecutaﬂi pânæ când ei
vor fi convinøi sæ creadæ în Hristos,
2 Ne. 25:16. Dacæ voi credeﬂi aceste
lucruri, aveﬂi grijæ sæ le faceﬂi, Mosia
4:10. Fiul va lua asupra Lui pæcatele
acelora care cred în Numele Sæu,
Alma 11:40. Binecuvântat este acela
care crede în cuvântul lui Dumnezeu
færæ sæ fie forﬂat, Alma 32:16. Dacæ doriﬂi sæ credeﬂi, læsaﬂi aceastæ dorinﬂæ sæ
lucreze în voi, Alma 32:27. Dacæ voi
credeﬂi în Numele lui Hristos, atunci
væ veﬂi pocæi, Hel. 14:13. Oricine crede
în Hristos, crede øi în Tatæl, 3 Ne. 11:35.
Niciodatæ nu a crezut vreun om în
Dumnezeu asemeni fratelui lui Iared,
Eter 3:15. Fiecare lucru care te convinge sæ crezi în Hristos este trimis de
puterea lui Hristos, Moro. 7:16–17.
Toﬂi aceia care cred cuvintele Domnului vor fi vizitaﬂi prin manifestærile
Spiritului Sæu, D&L 5:16. Aceia care
cred în numele Domnului vor deveni
fiii lui Dumnezeu, D&L 11:30 (Ioan
1:12). Altora le este dat sæ creadæ în
cuvintele celorlalﬂi, D&L 46:14. Semnele vor însoﬂi pe aceia care cred, D&L
58:64 (D&L 63:7–12). Aceia care cred,
se pocæiesc øi sunt botezaﬂi vor primi
Duhul Sfânt, Moise 6:52.
CREDINﬁÆ. Vezi, de asemenea, (a)
Crede; Isus Hristos; Încredere;
Speranﬂæ
Încredere în ceva sau cineva. În sensul
folosit cel mai adesea în scripturi, credinﬂa înseamnæ încrederea în Isus
Hristos care conduce o persoanæ la supunere faﬂæ de El. Credinﬂa trebuie
centratæ asupra lui Isus Hristos pentru
ca ea sæ ducæ pe cineva la salvare. Sfinﬂii din zilele din urmæ au, de asemenea, credinﬂæ în Dumnezeu Tatæl, în
Duhul Sfânt, în puterea preoﬂiei øi în
alte aspecte importante ale Evangheliei restaurate.
Credinﬂa implicæ speranﬂæ pentru

Credinﬂæ
lucruri care nu se væd dar care sunt
adeværate (Evr. 11:1; Alma 32:21; Eter
12:6). Credinﬂa se aprinde ascultând
Evanghelia predicatæ de slujitorii autorizaﬂi trimiøi de Dumnezeu (Rom.
10:14–17). Minunile nu duc la credinﬂæ, însæ credinﬂa puternicæ se dezvoltæ
prin supunere faﬂæ de Evanghelia lui
Isus Hristos. Cu alte cuvinte, credinﬂa
vine prin dreptate (Alma 32:40–43;
Eter 12:4, 6, 12; D&L 63:9–12).
Adeværata credinﬂæ aduce minuni,
viziuni, vise, tæmæduiri øi toate darurile lui Dumnezeu pe care El le dæ sfinﬂilor Sæi. Prin credinﬂæ cineva poate
obﬂine iertarea pæcatelor øi, mai târziu,
poate sæ stea în prezenﬂa lui Dumnezeu. Lipsa credinﬂei duce la disperare,
care vine datoritæ nedreptæﬂii (Moro.
10:22).
Cel neprihænit va træi prin credinﬂæ,
Hab. 2:4. Credinﬂa ta te-a tæmæduit,
Mat. 9:22 (Marcu 5:34; Luca 7:50). Facæ-vi-se dupæ credinﬂa voastræ, Mat.
9:29. Dacæ aﬂi avea credinﬂæ cât un
græunte de muøtar, nimic nu v-ar fi cu
neputinﬂæ, Mat. 17:20 (Luca 17:6).
M-am rugat pentru tine ca sæ nu piaræ
credinﬂa ta, Luca 22:32. Credinﬂa în
Numele lui Hristos l-a întærit pe omul
acesta, Fapte 3:16. Credinﬂa vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu,
Rom. 10:17. Dacæ Hristos n-a înviat,
atunci zadarnicæ este credinﬂa voastræ,
1 Cor. 15:14. Credinﬂa lucreazæ prin
dragoste, Gal. 5:6. Prin har aﬂi fost
mântuiﬂi, prin credinﬂæ, Ef. 2:8 (2 Ne.
25:23). Luaﬂi scutul credinﬂei, Ef. 6:16
(D&L 27:17). Mi-am isprævit alergarea,
am pæzit credinﬂa, 2 Tim. 4:7. Credinﬂa
este o încredere neclintitæ în lucrurile
nædæjduite, Evr. 11:1. Færæ credinﬂæ este cu neputinﬂæ sæ fim plæcuﬂi Lui, Evr.
11:6. Credinﬂa, dacæ n-are fapte, este
moartæ, Iac. 2:17–18, 22. Mæ voi duce
sæ fac lucrurile pe care mi le-a poruncit
Domnul, 1 Ne. 3:7. Domnul este în
putere sæ facæ toate lucrurile pentru
copiii oamenilor, de va fi ca ei sæ dovedeascæ credinﬂæ în El, 1 Ne. 7:12. Sægeﬂile din Liahona funcﬂionau dupæ
credinﬂæ, 1 Ne. 16:28. Sæ se pocæiascæ

Creøtini
øi sæ fie botezaﬂi în Numele Lui, având
credinﬂæ desævârøitæ în Cel Sfânt, 2 Ne.
9:23. Hristos face miracole minunate
pentru copiii oamenilor dupæ credinﬂa
lor, 2 Ne. 26:13 (Eter 12:12; Moro. 7:27–
29, 34–38). Pæcatele lui Enos au fost
iertate datoritæ credinﬂei lui în Hristos,
Enos 1:3–8. Salvarea nu vine la nimeni
decât prin credinﬂæ în Domnul Isus
Hristos, Mosia 32:12. Inimile sunt
schimbate prin credinﬂæ în Numele
Lui, Mosia 5:7. Rugæciunile slujitorilor lui Dumnezeu sunt satisfæcute dupæ credinﬂa lor, Mosia 27:14. Dæ-ne
nouæ putere dupæ credinﬂa noastræ în
Hristos, Alma 14:26. Vei striga Numele lui Dumnezeu în credinﬂæ, Alma
22:16. Credinﬂa nu înseamnæ sæ ai o
cunoaøtere desævârøitæ despre lucruri,
Alma 32:21 (Eter 12:6). Când începe sæ
se mæreascæ, sæ-l îngrijiﬂi prin credinﬂæ,
Alma 33:23 (Alma 32:28). Supravieﬂuirea lor s-a datorat puterii miraculoase
a lui Dumnezeu din cauza credinﬂei
lor nespus de mari, Alma 57:25–27.
Atâﬂia câﬂi vor privi la Fiul lui Dumnezeu cu credinﬂæ vor putea sæ træiascæ,
Hel. 8:15. Eu væd cæ este suficientæ
credinﬂa voastræ pentru ca Eu sæ væ
vindec, 3 Ne. 17:8. Credinﬂa înseamnæ
lucruri care sunt nædæjduite, dar nevæzute, Eter 12:6. Toﬂi aceia care au fæcut
miracole le-au fæcut prin credinﬂæ, Eter
12:12–18. Dacæ ei au credinﬂæ în Mine,
atunci Eu voi face ca lucrurile slabe sæ
devinæ puternice pentru ei, Eter 12:27–
28, 37. Mormon a propovæduit despre
credinﬂæ, nædejde øi milostenie, Moro.
7. Orice veﬂi cere Tatælui în Numele
Meu, care este bun, în credinﬂæ, crezând cæ voi veﬂi primi, iatæ acest lucru
væ va fi dat vouæ, Moro. 7:26. Cei care
au credinﬂæ în Hristos se vor lipi de
orice lucru bun, Moro. 7:28. Dacæ vei
întreba, având credinﬂæ în Hristos, El
îﬂi va aræta adeværul, Moro. 10:4. Færæ
credinﬂæ nu poﬂi sæ faci nimic; de aceea
cere în credinﬂæ, D&L 8:10. Le va fi
acordat potrivit cu credinﬂa din rugæciunile lor, D&L 10:47, 52. Toﬂi oamenii
trebuie sæ rabde în credinﬂæ, în numele
Lui, pânæ la sfârøit, D&L 20:25, 29.
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Hotærârea de iertare prin harul lui
Hristos este dreaptæ øi adeværatæ,
D&L 20:30. Spiritul væ va fi dat vouæ
prin rugæciune fæcutæ cu credinﬂæ,
D&L 42:14. Credinﬂa nu vine prin
semne, ci semnele îi urmeazæ pe aceia
care cred, D&L 63:9–12. Pærinﬂii trebuie sæ-i înveﬂe pe copii credinﬂa în
Hristos, D&L 68:25. Cæutaﬂi sæ învæﬂaﬂi, chiar prin studiu øi prin credinﬂæ,
D&L 88:118. Credinﬂa în Domnul Isus
Hristos este primul principiu al Evangheliei, A de C 1:4.
CREØTINI. Vezi, de asemenea, Sfânt;
Ucenic
Nume dat acelora care cred în Isus
Hristos.
Deøi acest termen este folosit în mod
obiønuit în întreaga lume, Domnul i-a
denumit pe cei ce Îl urmeazæ cu adeværat pe Hristos, sfinﬂi (Fapte 9:13, 32, 41;
1 Cor. 1:2; D&L 115:4).
Ucenicilor li s-a dat numele de creøtini,
Fapte 11:26. Oricine suferæ pentru cæ
este creøtin, sæ nu-i fie ruøine, 1 Pet. 4:16.
Datoritæ legæmântului veﬂi fi numiﬂi
copiii lui Hristos, Mosia 5:7. Adeværaﬂii credincioøi au fost numiﬂi creøtini
de cætre cei care nu erau membri ai
Bisericii, Alma 46:13–16.
CRONICI
Douæ cærﬂi din Vechiul Testament. Ele
oferæ istorisirea pe scurt a evenimentelor de la Creaﬂie pânæ la proclamaﬂia
lui Cir care permitea evreilor sæ se întoarcæ în Ierusalim.
Cartea întâi a cronicilor: Capitolele 1–9
prezintæ genealogiile de la Adam la
Saul. Capitolul 10 înregistreazæ moartea lui Saul. Capitolele 11–22 aratæ
evenimentele legate de domnia lui
David. Capitolele 23–27 explicæ cum
Solomon a fost fæcut rege øi leviﬂii au
primit slujbele lor. Capitolul 28 aratæ
cum David i-a poruncit lui Solomon sæ
construiascæ un templu. Capitolul 29
redæ moartea lui David.
A doua carte a cronicilor: Capitolele 1–9
urmæresc evenimentele legate de
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Cronologie

domnia lui Solomon. Capitolele 10–12
povestesc domnia fiului lui Solomon,
Roboam, în timpul cæreia Regatul Unit
al Israelului a fost împærﬂit în Regatul
de Nord øi Regatul de Sud. Capitolele
13–36 descriu domniile diverøilor regi

pânæ la înrobirea regatului Iudeii de
cætre Nebucadneﬂar. Cartea se încheie
cu decretul lui Cir prin care copiii înrobiﬂi ai lui Iuda se puteau întoarce în
Ierusalim.

CRONOLOGIE
Urmætoarea cronologie sau listæ a evenimentelor nu este atotcuprinzætoare øi are
ca scop sæ ofere cititorului o idee despre ordinea evenimentelor din timpurile
Bibliei øi ale Cærﬂii lui Mormon.
Evenimente din zilele primilor patriarhi: (datoritæ dificultæﬂilor în datarea exactæ
a evenimentelor din aceastæ secﬂiune, nu se dau date).
î.H. (sau î. e. n.—Înaintea erei noastre)
4000 Cæderea lui Adam.
Slujirea lui Enoh.
Slujirea lui Noe; potopul.
S-a construit Turnul din Babel; iarediﬂii cælætoresc spre pæmântul
fægæduinﬂei.
Slujirea lui Melhisedec.
Moartea lui Noe.
Naøterea lui Avram (Avraam).
Naøterea lui Isaac.
Naøterea lui Iacov.
Naøterea lui Iosif.
Iosif este vândut în Egipt.
Iosif apare înaintea Faraonului.
Iacov (Israel) øi familia lui merg în Egipt.
Moartea lui Iacov (Israel).
Moartea lui Iosif.
Naøterea lui Moise.
Moise îi elibereazæ pe copiii lui Israel din Egipt (Exodul).
Înælﬂarea lui Moise.
Moartea lui Iosua.
Dupæ moartea lui Iosua, începe perioada judecætorilor, primul
judecætor fiind Otniel, iar ultimul Samuel; ordinea øi datele celorlalﬂi
sunt foarte incerte.
Saul este uns rege.
Evenimente din Regatul Unit al Israelului:
1095
1063
1055
1047
1015
991
975

Începe domnia lui Saul.
David este uns rege de cætre Samuel.
David devine rege în Hebron.
David devine rege în Ierusalim; Natan øi Gad profetizeazæ.
Solomon devine rege al întregului Israel.
Templul este terminat.
Moare Solomon; cele zece triburi din nord se ræscoalæ împotriva lui
Roboam, fiul lui Solomon, iar Israelul este împærﬂit.
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Cronologie
Evenimente din Israel:
975 Ieroboam era rege
al Israelului.
875 Ahab domneøte în
Samaria peste
Israelul de Nord;
Ilie profetizeazæ.
851 Elisei fæptuieøte
mari minuni.
792 Amos profetizeazæ.
790 Iona øi Osea
profetizeazæ.

721 Regatul de Nord
este distrus; cele
zece triburi sunt
luate în robie; Mica
profetizeazæ.

Evenimente din Regatul lui Evenimente din istoria
Iuda:
Cærﬂii lui Mormon:
949 Øiøac, rege al
Egiptului, pradæ
Ierusalimul.

740 Isaia începe sæ
profetizeze. (Este
întemeiatæ Roma; în
747, Nabonasar era
rege în Babilon;
Tiglat-Pileser III a fost
rege în Asiria din 747
pânæ în 734).
728 Ezechia a fost rege în
regatul lui Iuda.
(Salmaneser IV era
rege în Asiria).
642 Naum profetizeazæ.
628 Ieremia øi ﬁefania
profetizeazæ.
609 Obadia profetizeazæ;
Daniel este luat în
robie în Babilon.
(Nineve a cæzut în 606;
Nebucadneﬂar a fost
rege în Babilon din
604 în 561).
600 Lehi pæræseøte
598 Ezechiel profetizeazæ
Ierusalimul.
în Babilon; Habacuc
profetizeazæ; Zedechia 588 Mulec pleacæ din
Ierusalim înspre
a fost rege în regatul
ﬂara fægæduitæ.
lui Iuda.
588 Nefiﬂii se separæ de
587 Nebucadneﬂar
lamaniﬂi (între 588
înrobeøte Ierusalimul.
øi 570).

Evenimente din istoria iudeilor:
537 Cir decreteazæ cæ iudeii se pot
întoarce din Babilon.
520 Hagai øi Zaharia profetizeazæ.
486 A træit Estera.

Evenimente din istoria Cærﬂii lui
Mormon:
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Cronologie

Evenimente din istoria iudeilor:
458 Ezra a fost însærcinat sæ facæ
reforme.
444 Neemia a fost numit guvernator
al Iudeii.
432 Maleahi profetizeazæ.

Evenimente din istoria Cærﬂii lui
Mormon:

400 Iarom primeøte plæcile.
360 Omni primeøte plæcile.

332 Alexandru cel Mare a cucerit
Siria øi Egiptul.
323 Moare Alexandru.
277 S-a început Septuagintul,
traducerea scripturilor evreieøti
în limba greacæ.
167 Matatia Macabeul, se ræscoalæ
împotriva Siriei.
166 Iuda Macabeu devine
conducætor al iudeilor.
165 Templul este curæﬂat øi dedicat
din nou; este iniﬂiatæ Hanuca
(særbætoarea luminii).
161 Moare Iuda Macabeu.
148 Abinadi este martirizat; Alma
restabileøte Biserica printre
nefiﬂi.
124 Beniamin ﬂine ultimul sæu
discurs nefiﬂilor.
100 Alma cel Tânær øi fiii lui Mosia
îøi încep lucrarea.
91 Domnia judecætorilor începe
printre nefiﬂi.
63

51
41
37
31

30
17

Pompei cucereøte Ierusalimul øi
înceteazæ domnia Macabeilor în
Israel.
A domnit Cleopatra.
Irod øi Fasael au fost fæcuﬂi
tetrarhi reuniﬂi ai Iudeii.
Irod devine conducætorul
Ierusalimului.
Se dæ lupta de la Actium;
Augustus a fost împærat al
Romei din anul 31 î.H. pânæ în
anul 14 d.H.
Moare Cleopatra.
Irod restaureazæ templul.
6

Samuel Lamanitul profetizeazæ
despre naøterea lui Hristos.
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Cronologie
Evenimente din istoria creøtinætæﬂii:
d.H. (sau e. n.—Era Noastræ)
Naøterea lui Isus Hristos
30 Începe slujirea lui Hristos.
33 Hristos a fost ræstignit.
35
45
58
61
62
70

95

Pavel este convertit.
Pavel face prima cælætorie
misionaræ.
Pavel este trimis la Roma.
Se încheie istoria Faptelor
Apostolilor.
Arde Roma; creøtinii sunt
persecutaﬂi sub Nero.
Creøtinii se retrag la Pella;
Ierusalimul este atacat øi
capturat.
Creøtinii sunt persecutaﬂi de
Domiﬂian.

Evenimente din istoria Cærﬂii lui
Mormon:
d.H. sau e. n.

34 sau
35
Isus înviat apare în America.

385 Naﬂiunea nefitæ este nimicitæ.
421 Moroni ascunde plæcile.
CRUCE. Vezi, de asemenea, Golgota;
Ispæøire, (a) ispæøi; Împærtæøanie;
Isus Hristos; Ræstignire
Structura din lemn pe care a fost ræstignit Isus Hristos (Marcu 15:20–26).
Astæzi, în lume, mulﬂi se gândesc la
ea ca la un simbol al ræstignirii lui
Hristos øi al sacrificiului ispæøitor; cu
toate acestea, Domnul a hotærât propriile lui simboluri pentru ræstignirea øi
sacrificiul Sæu—pâinea øi apa împærtæøaniei (Mat. 26:26–28; D&L 20:40,
75–79). În scripturi, aceia care îøi poartæ crucea sunt cei care Îl iubesc pe Isus
Hristos atât de mult încât ei resping
orice necinstire a lui Dumnezeu øi orice
poftæ lumeascæ øi ﬂin poruncile Lui
(TJS, Mat. 16:25–26).
Ia-ﬂi crucea øi urmeazæ-Mæ, Marcu 10:21
(3 Ne. 12:30; D&L 23:6). Isus a suferit
crucea øi øade de-a dreapta scaunului
de domnie a lui Dumnezeu, Evr. 12:2. El
a fost ræstignit pe cruce øi ucis pentru
pæcatele lumii, 1 Ne. 11:33. Cei care au
îndurat crucile lumii vor moøteni Împæræﬂia lui Dumnezeu, 2 Ne. 9:18. Tatæl

Meu M-a trimis pe Mine ca Eu sæ pot fi
ridicat pe cruce, 3 Ne. 27:14–15. Acela
care nu îøi va lua crucea øi nu Mæ va
urma øi nu va ﬂine poruncile Mele, nu
va fi salvat, D&L 56:2. Priveøte pe Fiul
Omului ridicat pe cruce, Moise 7:55.
(A) CUGETA. Vezi, de asemenea,
Revelaﬂie; Rugæciune
A medita øi a gândi profund, deseori,
asupra scripturilor sau asupra altor
lucruri ale lui Dumnezeu. În asociere
cu rugæciunea, cugetarea asupra lucrurilor lui Dumnezeu poate aduce
revelaﬂie øi înﬂelegere.
Maria se gândea la aceste lucruri în
inima ei, Luca 2:19. Cum stæteam cumpænind în inima mea, am fost purtat,
1 Ne. 11:1. Inima mea cântæreøte scripturile, 2 Ne. 4:15. Nefi øi-a continuat
drumul spre casæ chibzuind asupra
lucrurilor pe care i le arætase Domnul,
Hel. 10:2–3. Duceﬂi-væ la casele voastre
øi gândiﬂi-væ la lucrurile pe care Eu vi
le-am spus, 3 Ne. 17:3. Sæ væ aduceﬂi
aminte cât de milostiv a fost Domnul
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øi sæ cântæriﬂi în inimile voastre, Moro.
10:3. Sæ cugeﬂi asupra lucrurilor pe
care le-ai primit, D&L 30:3. În timp ce
meditam la aceste lucruri, Domnul ne-a
luminat ochii înﬂelegerii noastre, D&L
76:19. Stæteam în camera mea, meditând
la scripturi, D&L 138:1–11. Am meditat iar øi iar asupra lui, JS—I 1:12.
CUMORA, DEALUL. Vezi, de
asemenea, Cartea lui Mormon;
Moroni, Fiul lui Mormon; Smith,
Joseph, fiul.
Un mic deal aflat în vestul New
York-ului, Statele Unite ale Americii.
Aici, un profet strævechi, pe nume
Moroni, a ascuns plæcile de aur conﬂinând câteva dintre înregistrærile popoarelor nefit øi iaredit. Joseph Smith a
fost îndrumat la acest deal în 1827 prin
Moroni cel înviat pentru a lua aceste
plæci øi pentru a traduce o parte din
ele. Aceastæ traducere este Cartea lui
Mormon.
Nefiﬂii s-au adunat la Cumora, Morm.
6:2–4. Cumora era într-un ﬂinut cu multe ape, Morm. 6:4. Mormon a ascuns
cronicile în dealul Cumora, Morm. 6:6.
Toﬂi nefiﬂii, în afaræ de douæzeci øi patru,
au fost uciøi la Cumora, Morm. 6:11.
Veøti bune din Cumora, D&L 128:20.
Joseph Smith a luat plæcile de pe Dealul
Cumora, JS—I 1:42, 50–54, 59.
CUNOAØTERE. Vezi, de asemenea,
Adevær; Înﬂelegere; Înﬂelepciune
Înﬂelegere, mai ales a adeværului, aøa
cum este el explicat sau confirmat de
cætre Spirit.
Domnul este un Dumnezeu al cunoaøterii, 1 Sam. 2:3. Domnul este desævârøit în cunoaøtere, Iov. 37:16. Teama de
Domnul este începutul cunoaøterii,
Prov. 1:7. Cine are cunoaøtere îøi înfrâneazæ vorbele, Prov. 17:27. Pæmântul
va fi plin de cunoaøterea Domnului,
Isa. 11:9 (2 Ne. 21:9; 30:15). Voi aﬂi luat
cheia cunoaøterii, Luca 11:52. Dragostea
de Hristos întrece cunoaøterea, Ef. 3:19.
Adæugaﬂi credinﬂei virtute, iar virtuﬂii
cunoaøtere, 2 Pet. 1:5. Nefi a avut o mare

Curat Øi A Nu Fi Curat
cunoaøtere despre bunætatea lui Dumnezeu, 1 Ne. 1:1. Ei vor ajunge sæ-L cunoascæ pe Mântuitorul lor, 2 Ne. 6:11.
Cei drepﬂi vor avea o cunoaøtere desævârøitæ despre dreptatea lor, 2 Ne. 9:14.
Spiritul dæ cunoaøtere, Alma 18:35.
Cunoaøterea voastræ este perfectæ în
acel lucru, Alma 32:34. Lamaniﬂii vor
fi aduøi la adeværata cunoaøtere a
Mântuitorului lor, Hel. 15:13. Veﬂi putea cunoaøte cu o cunoaøtere perfectæ
cæ aceasta este de la Dumnezeu, Moro.
7:15–17. Sfinﬂii vor gæsi mari comori de
cunoøtinﬂe, D&L 89:19. Cunoaøterea
puræ lærgeøte considerabil sufletul,
D&L 121:42. Acela care are cheile sfintei preoﬂii nu are nici o dificultate în
obﬂinerea cunoaøterii faptelor, D&L
128:11. Dacæ o persoanæ câøtigæ cunoaøtere în aceastæ viaﬂæ, ea va fi avantajatæ în lumea care va veni, D&L
130:19. Este imposibil sæ fii salvat în
ignoranﬂæ, D&L 131:6.
CUNUNÆ. Vezi Coroanæ
CURAJ, CURAJOS. Vezi, de
asemenea, Credinﬂæ; Teamæ
A nu avea teamæ, mai ales de a face
ceea ce este drept.
Întæriﬂi-væ øi îmbærbætaﬂi-væ, Deut. 31:6
(Ios. 1:6–7). Fiﬂi curajoøi ca sæ ﬂineﬂi øi
sæ împliniﬂi tot ceea ce este scris, Ios.
23:6. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de
fricæ, 2 Tim. 1:7. Când a auzit, inima
lui a început sæ prindæ curaj, Alma 15:4
(Alma 62:1). Fiii lui Helaman erau nespus de curajoøi, Alma 53:20–21. Niciodatæ nu am væzut un curaj atât de mare,
Alma 56:45. Curaj, fraﬂilor, øi înainte,
înainte spre victorie, D&L 128:22.
CURAT ØI A NU FI CURAT. Vezi,
de asemenea, Legea lui Moise;
Murdærie; Pur, puritate
În Vechiul Testament, Domnul le-a revelat lui Moise øi vechilor israeliﬂi cæ
doar anumite mâncæruri sunt considerate curate sau, cu alte cuvinte, bune de
mâncat. Deosebirea pe care au fæcut-o
israeliﬂii între mâncærurile curate øi cele
care nu sunt curate a avut un mare efect

Curcubeu
în viaﬂa lor religioasæ øi socialæ. Anumite soiuri de animale, pæsæri øi peøti erau
considerate curate øi acceptate ca hranæ,
în timp ce celelalte erau considerate cæ
nu sunt curate øi erau interzise (Lev. 11;
Deut. 14:3–20). Øi unele persoane bolnave erau considerate ca nefiind curate.
În sens spiritual, a fi curat înseamnæ
a fi liber de pæcat øi de dorinﬂe pæcætoase. În acest sens cuvântul este folosit
pentru a descrie o persoanæ care este
virtuoasæ øi are o inimæ puræ (Ps. 24:4).
Poporul de legæmânt al lui Dumnezeu
a avut întotdeauna îndrumæri deosebite pentru a fi curat (3 Ne. 20:41; D&L
38:42; 133:5).
Cel ce are mâinile curate øi inima puræ
se va urca pe muntele Domnului, Ps.
24:3–5. Sæ nu numeøti pe nici un om
spurcat sau necurat, Fapte 10:11–28. Sæ
priviﬂi în sus cætre Dumnezeu, în ziua
aceea, cu o inimæ puræ øi cu mâinile
curate, Alma 5:19. Domnul va dojeni
Sionul pânæ când va fi curat, D&L 90:36.
Fiﬂi curaﬂi, voi care purtaﬂi vasele
Domnului, D&L 133:4–5, 14 (Isa. 52:11).
CURCUBEU. Vezi, de asemenea, Arcæ;
Noe, patriarh biblic; Potopul din
timpul lui Noe
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mænânce øi care sæ fie evitate, împreunæ
cu o promisiune de binecuvântæri temporale øi spirituale pentru supunerea
faﬂæ de Cuvântul de Înﬂelepciune.
Sæ nu beﬂi vin, nici bæuturi tari, Lev.
10:9. Vinul este batjocoritor, iar bæuturile tari sunt gælægioase, Prov. 20:1.
Bæuturile tari vor fi amare pentru cei
ce le beau, Isa. 24:9. Daniel nu a vrut sæ
se spurce cu bucatele øi vinul împæratului, Dan. 1:8. Dacæ un om pângæreøte Templul lui Dumnezeu, pe acela îl
va nimici Dumnezeu, 1 Cor. 3:16–17.
Beﬂivii nu vor moøteni Împæræﬂia lui
Dumnezeu, 1 Cor. 6:10 (Gal. 5:21). Oricine interzice întrebuinﬂarea cærnii,
pentru ca omul sæ nu o mænânce, nu
este aprobat de Dumnezeu, D&L 49:18–
21. Toate lucrurile care vin din pæmânt
sæ fie folosite cu judecatæ, nu din beløug, D&L 59:20. Domnul i-a sfætuit pe
sfinﬂi sæ nu foloseascæ vin, bæuturi tari,
tutun øi bæuturi fierbinﬂi, D&L 89:1–9.
Ierburile, fructele, carnea øi cerealele
sunt rânduite pentru folosinﬂa omului
øi a animalelor, D&L 89:10–17. Supunerea faﬂæ de Cuvântul de Înﬂelepciune
aduce binecuvântæri temporale øi spirituale, D&L 89:18–21.

Semn sau dovadæ a legæmântului lui
Dumnezeu cu Noe (Gen. 9:13–17). TJS
Gen. 9:21–25 explicæ faptul cæ legæmântul include promisiunile cæ pæmântul nu
va mai fi niciodatæ inundat cu potop
de apæ, cæ Sionul lui Enoh se va întoarce øi cæ Domnul va veni din nou sæ
locuiascæ pe pæmânt.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU.
Vezi, de asemenea, Poruncile lui
Dumnezeu; Revelaﬂie; Scripturi

CUVÂNT. Vezi Isus Hristos—
Existenﬂa premuritoare a lui
Hristos

Prin fiecare cuvânt care iese din gura
Domnului træieøte omul, Deut. 8:3
(Mat. 4:4; D&L 84:43–44). Cuvântul Tæu
este o candelæ pentru picioarele Mele
øi o luminæ pe cærarea Mea, Ps. 119:105.
Toﬂi au fost plini de Duhul Sfânt øi au
vestit cuvântul lui Dumnezeu cu îndræznealæ, Fapte 4:31–33. Bara de fier
era cuvântul lui Dumnezeu care ducea
la pomul vieﬂii, 1 Ne. 11:25 (1 Ne.
15:23–25). Eraﬂi lipsiﬂi de sentimente,
aøa încât nu aﬂi putut sæ simﬂiﬂi cuvintele Lui, 1 Ne. 17:45–46. Vai de acela

CUVÂNT DE ÎNﬁELEPCIUNE
Lege a sænætæﬂii dezvæluitæ de cætre
Domnul, pentru folosul fizic øi spiritual
al sfinﬂilor (D&L 89). Despre aceasta se
vorbeøte în mod obiønuit ca fiind
Cuvântul de Înﬂelepciune. Domnul i-a
învæﬂat, totdeauna, pe ucenicii Sæi principiile sænætæﬂii. Domnul i-a dezvæluit
lui Joseph Smith ce fel de alimente sæ se

Instrucﬂiuni, porunci sau mesaj de la
Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu pot
primi cuvântul Lui direct prin revelaﬂie de la Spirit sau prin slujitorii Lui
aleøi (D&L 1:38).
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care respinge cuvântul lui Dumnezeu!
2 Ne. 27:14 (2 Ne. 28:29; Eter 4:8).
Înaintaﬂi, ospætându-væ din cuvântul
lui Hristos, 2 Ne. 31:20 (2 Ne. 32:3).
Din cauza necredinﬂei lor, ei nu puteau
înﬂelege cuvântul lui Dumnezeu, Mosia
26:3 (Alma 12:10). Ei cercetaseræ scripturile cu sârguinﬂæ, pentru ca sæ poatæ
cunoaøte cuvântul lui Dumnezeu, Alma
17:2. Sæ fie pusæ la încercare virtutea
cuvântului lui Dumnezeu, Alma 31:5.
Alma a asemuit cuvântul lui Dumnezeu cu o sæmânﬂæ, Alma 32:28–43. Tot
ceea ce vor spune atunci când sunt
inspiraﬂi de Duhul Sfânt, va fi cuvântul Domnului, D&L 68:4. Veﬂi træi prin
fiecare cuvânt ce iese din gura lui
Dumnezeu, D&L 84:44–45. Cine va
pæstra ca pe o comoaræ cuvântul Meu
nu va fi înøelat, JS—M 1:37.
CVORUM. Vezi, de asemenea, Preoﬂie
Cuvântul cvorum poate fi folosit în
douæ feluri: (1) Un anumit grup de
bærbaﬂi care deﬂin acelaøi oficiu al
preoﬂiei; (2) O majoritate sau numærul
minim de membri dintr-un grup al
preoﬂiei care trebuie sæ fie prezenﬂi la o
întrunire pentru a se ocupa de treburile Bisericii (D&L 107:28).
Cvorumurile Primei Preøedinﬂii, al
Celor Doisprezece øi al Celor Øaptezeci
øi relaﬂiile dintre ele, sunt descrise în
D&L 107:22–26, 33–34 (D&L 124:126–
128). Fiecare decizie luatæ de aceste
cvorumuri trebuie sæ fie prin unanimitate, D&L 107:27. Deciziile unui cvorum
trebuie luate cu toatæ dreptatea, D&L
107:30–32. Sunt descrise îndatoririle
preøedinﬂilor cvorumurilor preoﬂeøti,
D&L 107:85–96. Cvorumul vârstnicilor
este instituit pentru slujitorii permanenﬂi, D&L 124:137.
DALILA. Vezi, de asemenea, Filisteni
O filistinæ din Vechiul Testament
care l-a înøelat øi l-a trædat pe Samson
(Jud. 16).
DAMASC
Oraø strævechi din Siria.
Damascul se aflæ pe o câmpie boga-

Daniel
tæ, la marginea deøertului øi este scældat bine de râul Barada. Este adesea
menﬂionat în scripturi (începând cu
Gen. 15:2). Pavel era în drum spre
Damasc când i s-a înfæﬂiøat Domnul
înviat (Fapte 9:1–27; 22:5–16; 26:12–
20; 2 Cor. 11:32–33).
DAN. Vezi, de asemenea, Iacov, fiul
lui Isaac; Israel
Personaj din Vechiul Testament - fiu al
lui Iacov øi al Bilhei, slujnica Rahelei
(Gen. 30:5–6).
Tribul lui Dan: Pentru binecuvântarea
lui Iacov asupra lui Dan, vezi Gen.
49:16–18. Pentru binecuvântarea lui
Moise asupra tribului lui Dan, vezi
Deut. 33:22. Dupæ ce s-a stabilit în Canaan, tribul lui Dan a primit o bucatæ
de pæmânt micæ, dar foarte fertilæ (Ios.
19:40–48). Ei au avut multe greutæﬂi în
apærarea ei împotriva amoriﬂilor (Jud.
1:34) øi împotriva filistenilor (Jud. 13:2,
25; 18:1). Drept urmare, daniﬂii s-au
mutat la nord de Palestina (Jud. 18), în
preajma Laisului øi au schimbat numele
acestui oraø, numindu-l Dan. Acest oraø
este bine cunoscut ca fiind limita de
nord a Palestinei, care se întindea „de
la Dan chiar pânæ în Beer-Øeba”.
DANIEL
Principalul personaj din cartea lui
Daniel din Vechiul Testament; un profet al lui Dumnezeu øi un om cu mare
credinﬂæ.
Nu se cunoaøte nimic despre pærinﬂii lui, deøi el pærea sæ fi fost de obârøie
regeascæ (Dan. 1:3). El a fost luat în captivitate în Babilon, unde a primit numele de Beltøaﬂar (Dan. 1:6–7). Daniel øi alﬂi
trei captivi au refuzat mâncarea regelui
din motive religioase (Dan. 1:8–16).
Daniel a câøtigat favorurile lui Nebucadneﬂar øi ale lui Dariu prin puterea sa de a interpreta visele (Dan. 2; 4).
De asemenea, el a citit øi a interpretat
scrierea de pe zid (Dan. 5). Duømanii
au complotat împotriva lui øi el a fost
aruncat într-o cuøcæ cu lei, dar Domnul i-a salvat viaﬂa (Dan. 6).

Dar
Cartea lui Daniel: Cartea are douæ pærﬂi:
capitolele 1–6 sunt povestiri despre
Daniel øi cei trei tovaræøi ai lui; capitolele 7–12 sunt viziuni profetice ale lui
Daniel. Cartea ne învaﬂæ importanﬂa
de a fi credincios lui Dumnezeu øi ilustreazæ cum îi binecuvânteazæ Domnul
pe cei credincioøi.
O contribuﬂie deosebitæ a cærﬂii
constæ în interpretarea visului regelui
Nebucadneﬂar. În vis, împæræﬂia lui
Dumnezeu din ultimile zile este descrisæ ca o piatræ desprinsæ din munte.
Piatra se va rostogoli pânæ ce va umple
întreg pæmântul (Dan. 2; vezi, de asemenea, D&L 65:2).
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Bisericæ a lui Isus Hristos, aceasta primeøte Darul Duhului Sfânt prin aøezarea mâinilor de cætre o persoanæ care
are autoritatea cuvenitæ (Fapte 8:12–
25; Moro. 2:1–3; D&L 39:23). Despre
primirea darului Duhului Sfânt se
vorbeøte adesea ca fiind botezul prin
foc (Mat. 3:11; D&L 19:31).

DAR. Vezi, de asemenea, Darul
Duhului Sfânt; Darurile Spiritului

Oamenilor li se porunceøte sæ se pocæiascæ, sæ fie botezaﬂi øi sæ primeascæ
darul Duhului Sfânt, Fapte 2:38. Petru
øi Ioan au acordat darul Duhului Sfânt
prin aøezarea mâinilor, Fapte 8:14–22.
Duhul Sfânt se dæ prin aøezarea mâinilor, Fapte 19:2–6. Iertarea pæcatelor
vine prin foc øi prin Duhul Sfânt, 2 Ne.
31:17. Noi credem în aøezarea mâinilor
pentru darul Duhului Sfânt, A de C 1:4.

Dumnezeu dæ multe binecuvântæri øi
daruri omului.

DARURILE SPIRITULUI. Vezi, de
asemenea, Dar

Existæ multe daruri spirituale, 1 Cor.
12:4–10. Umblaﬂi dupæ darurile cele
mai bune, 1 Cor. 12:31. Orice dar desævârøit este de la Dumnezeu, Iac. 1:17.
Puterea Duhului Sfânt este darul lui
Dumnezeu, 1 Ne. 10:17. Aceia care spun
cæ nu existæ daruri, nu cunosc Evanghelia lui Hristos, Morm. 9:7–8. Fiecare dar
bun vine de la Hristos, Moro. 10:8–18.
Viaﬂa veønicæ este cel mai mare dintre
toate darurile lui Dumnezeu, D&L 14:7
(1 Ne. 15:36). Darurile sunt date acelora
care Îl iubesc pe Domnul, D&L 46:8–
11. Nu tuturor le este dat fiecare dar,
D&L 46:11–29.

Binecuvântæri spirituale, speciale, acordate de Domnul celor demni pentru
folosul lor øi pentru a le folosi spre
binecuvântarea altora. Pentru descrierea darurilor Spiritului, studiaﬂi D&L
46:11–33; 1 Cor. 12:1–12; Moro. 10:8–18.

DARIU. Vezi, de asemenea, Babel,
Babilon
Personaj din Vechiul Testament - rege
al mezilor, care a domnit în Babilon
dupæ moartea lui Beløaﬂar (Dan. 5:31;
6:9, 25–28; 9:1; 11:1).
DARUL DUHULUI SFÂNT. Vezi, de
asemenea, Dar; Darurile Spiritului;
Duhul Sfânt; Dumnezeu,
Dumnezeire
Este dreptul fiecærui membru botezat
øi demn al Bisericii de a avea influenﬂa
permanentæ a Duhului Sfânt. Dupæ
botezul unei persoane în adeværata

Umblaﬂi dupæ darurile cele mai bune,
1 Cor. 12:31 (1 Cor. 14:1). Nefiﬂilor li s-au
dat multe daruri ale Spiritului, Alma
9:21. Vai de cel care va spune cæ Domnul nu mai lucreazæ prin daruri sau
prin puterea Duhului Sfânt, 3 Ne. 29:6.
Dumnezeu dæ daruri celor credincioøi,
Morm. 9:7. Darurile vin prin Spiritul
lui Hristos, Moro. 10:17. Existæ multe
daruri øi fiecærui om îi este dat un dar
prin Spirit, D&L 46:11. Conducætorilor Bisericii li se dæ capacitatea de a
discerne toate darurile Spiritului, D&L
46:27. Preøedintele Bisericii are toate
darurile lui Dumnezeu, D&L 107:92.
DATORIE. Vezi, de asemenea, (a) Ierta
Potrivit sensului folosit în scripturi,
banii sau bunurile datorate altuia fac
ca datornicul sæ se afle într-o formæ de
robie. În alt sens, Isus ne-a învæﬂat cæ
trebuie sæ Îl rugæm pe Tatæl sæ ne ierte
nouæ datoriile sau sæ ne elibereze de
plata preﬂului pæcatelor noastre—prin
ispæøirea lui Isus Hristos—dupæ ce noi
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i-am iertat pe ceilalﬂi pentru greøelile
lor faﬂæ de noi, (Mat. 6:12; 3 Ne. 13:11).
Cel ræu împrumutæ øi nu dæ înapoi, Ps.
37:21. Datornicul este robul celui care
i-a dat cu împrumut, Prov. 22:7. ﬁi-am
iertat ﬂie întreaga datorie, nu trebuia
sæ ai øi tu milæ de tovaræøul tæu? Mat.
18:23–35. Sæ nu datoraﬂi nimænui nimic,
ci doar sæ væ iubiﬂi unii pe alﬂii, Rom.
13:8. Voi sunteﬂi îndatoraﬂi pe vecie
Tatælui vostru Ceresc, Mosia 2:21–24,
34. Oricine împrumutæ de la vecinul
lui, trebuie sæ dea înapoi ceea ce a împrumutat, Mosia 4:28. Plæteøte datoria
øi elibereazæ-te din robie, D&L 19:35.
Este interzis sæ væ îndatoraﬂi la duømanii voøtri, D&L 64:27. Sæ plætiﬂi toate datoriile voastre, D&L 104:78. Sæ nu
intri în datorii pentru construcﬂia casei
Domnului, D&L 115:13.
DATORIE. Vezi, de asemenea ,
Supunere, supus, (a) se supune
În scripturi, sensul este de sarcinæ, numire sau responsabilitate, datæ adesea
de Domnul sau de slujitorii Lui.
ﬁineﬂi poruncile Lui, pentru cæ aceasta
este datoria oricærui om, Ecl. 12:13. Ce
alta cere Domnul de la tine decât sæ
faci dreptate, Mica 6:8. Trebuie sæ ne
supunem mai mult lui Dumnezeu decât
oamenilor, Fapte 5:29. Au fost loviﬂi
cu suferinﬂe ca sæ-i aﬂâﬂe la amintirea
datoriei lor, Mosia 1:17. Sunt descrise
datoriile vârstnicilor, preoﬂilor, învæﬂætorilor øi diaconilor, D&L 20:38–67.
Deﬂinætorii preoﬂiei trebuie sæ participe la toate îndatoririle din familie,
D&L 20:47, 51. Sunt descrise îndatoririle
membrilor dupæ botez, D&L 20:68–69.
Vârstnicii Mei trebuie sæ aøtepte puﬂin
ca oamenii Mei sæ-øi cunoascæ mai bine
îndatoririle, D&L 105:10. Fie ca orice
om sæ-øi înveﬂe îndatorirea, D&L
107:99–100.
DAVID. Vezi, de asemenea, Bat-Øeba;
Psalm
Rege al Israelului din Vechiul Testament.
David era fiul lui Isai din tribul lui

David
Iuda. El era un tânær curajos care a ucis
un leu, un urs øi pe uriaøul filistean
Goliat (1 Sam. 17). David a fost ales øi
uns sæ fie rege al Israelului. Ca øi Saul,
în perioada maturitæﬂii el s-a fæcut vinovat de crime grave, dar, spre deosebire
de Saul, el a fost capabil de pocæinﬂæ
adeværatæ. De aceea el a putut afla iertarea, cu excepﬂia uciderii lui Urie
(D&L 132:39). Viaﬂa lui poate fi împærﬂitæ în patru pærﬂi: (1) la Betleem, unde
a fost pæstor (1 Sam. 16–17); (2) la curtea Regelui Saul (1 Sam. 18–19:18); (3)
ca fugar (1 Sam. 19:18–2 Sam. 1:27); (4)
ca rege peste Iuda øi Hebron (2 Sam.
2–4) øi mai târziu ca rege peste întreg
Israelul (2 Sam. 5–1 Regi 2:11).
Pæcatul de adulter al lui David cu
Bat-Øeba a fost urmat de o serie de
nenorociri care i-au amærât ultimii
douæzeci de ani din viaﬂæ. Poporul în
ansamblu a fost prosper în timpul
domniei lui, dar David a suferit urmærile pæcatelor lui. Erau permanente
dispute între familii, care, în cazul lui
Absalom øi Adoniah, s-au încheiat prin
revoltæ deschisæ. Aceste incidente împlinesc declaraﬂia profetului Natan
împotriva lui David din cauza pæcatului sæu (2 Sam. 12:7–13).
În ciuda acestor dezastre, domnia
lui David a fost cea mai strælucitæ din
istoria israelitæ, pentru cæ: (1) el a unit
triburile într-o singuræ naﬂiune, (2) a
asigurat integritatea ﬂærii, (3) øi-a bazat
guvernarea pe adeværata religie, astfel
încât voinﬂa lui Dumnezeu era legea
Israelului. Pentru aceste motive, domnia lui David a fost consideratæ mai
târziu ca epoca de aur a naﬂiunii øi
simbolul celei mai glorioase ere în care
va veni Mesia (Isa. 16:5; Ier. 23:5; Ezec.
37:24–28).
Viaﬂa lui David ilustreazæ nevoia
ca toﬂi indivizii sæ îndure în dreptate
pânæ la sfârøit. Tânær fiind, se spunea
cæ el este un om dupæ „inima” Domnului (1 Sam. 13:14); ca bærbat, el a vorbit
prin Spirit øi a avut multe revelaﬂii. Dar
a plætit un preﬂ greu pentru nesupunerea faﬂæ de poruncile lui Dumnezeu
(D&L 132:39).

Debora

50

DEBORA

faﬂa lui Dumnezeu øi a conducætorilor
Sæi numiﬂi.

Personaj din Vechiul Testament - profetesæ care a judecat Israelul øi l-a încurajat pe Barac împotriva cananiﬂilor
(Jud. 4). Cântul lui Debora øi Barac
særbætoreøte eliberarea Israelului din
robie (Jud. 5).
DECLARAﬁIA OFICIALÆ—1.
Vezi, de asemenea, Cæsætorie, (a) se
cæsætori—Cæsætorie pluralistæ;
Manifest; Woodruff, Wilford
Tipæritæ în ultimele pagini din Doctrinæ
øi Legæminte, prima parte a Declaraﬂiei
Oficiale—1 este cunoscutæ øi sub numele de Manifestul. Ea a fost datæ de Preøedintele Wilford Woodruff øi prezentatæ
membrilor Bisericii la o conferinﬂæ generalæ din 6 octombrie 1890. Începând
cu 1862, diferite legi date pentru urmætorii 25 de ani au stipulat cæ, în Statele
Unite, cæsætoriile pluraliste sunt ilegale.
Prin viziune øi revelaﬂie Domnul i-a arætat lui Wilford Woodruff ce se va întâmpla dacæ sfinﬂii nu vor înceta practicarea
cæsætoriilor pluraliste. Manifestul anunﬂa oficial cæ nu se mai înfæptuiau cæsætorii pluraliste.
DECLARAﬁIA OFICIALÆ—2.
Vezi, de asemenea, Kimball,
Spencer W.; Preoﬂie
Declaraﬂie doctrinalæ cu privire la aceia care pot deﬂine preoﬂia lui Dumnezeu, acum tipæritæ în ultimele pagini
din Doctrinæ øi Legæminte. La începutul lunii iunie 1978, Domnul i-a revelat
preøedintelui Spencer W. Kimball cæ
preoﬂia trebuie datæ tuturor membrilor
de parte bærbæteascæ, demni, din Bisericæ. Aceasta a fæcut ca preoﬂia sæ fie
posibilæ pentru toﬂi bærbaﬂii demni øi
binecuvântærile templului sæ fie posibile
pentru toﬂi membrii demni, indiferent
de rasæ sau culoare. Pe 30 septembrie
1978, aceastæ declaraﬂie a fost prezentatæ la conferinﬂa generalæ a Bisericii øi
a fost acceptatæ în unanimitate.
DEMN, DEMNITATE. Vezi, de
asemenea, Drept, dreptate
A fi personal drept øi a fi încuviinﬂat în

Cine nu-øi ia crucea lui nu este vrednic
de Mine, Mat. 10:38. Lucrætorul este
vrednic de plata sa, Luca 10:7 (D&L
31:5). Vedeﬂi de faceﬂi toate lucrurile
cu demnitate, Morm. 9:29. Ei n-au fost
botezaﬂi decât dacæ erau demni, Moro.
6:1. Leneøii nu vor fi numæraﬂi demni
sæ stea, D&L 107:100. Acela care nu
suportæ pedeapsa, nu este demn de
împæræﬂia Mea, D&L 136:31. Preoﬂia a
fost extinsæ la toﬂi membrii demni de
parte bærbæteascæ, D&L DO—2.
DESÆVÂRØIT. Vezi Perfect
DESERET. Vezi, de asemenea, Iarediﬂi
În Cartea lui Mormon, cuvânt iaredit
însemnând „albinæ” (Eter 2:3).
DEØERTÆCIUNE, DEØERT. Vezi,
de asemenea, Deøertæciune
lumeascæ; Mândrie
Falsitate sau înøelæciune; mândrie; vanitate. Deøertæciune sau deøert mai poate
însemna goliciune sau færæ de valoare.
Cel ce nu øi-a înælﬂat sufletul în deøertæciune va sta în locul sfânt al Domnului,
Ps. 24:3–4. Când væ rugaﬂi, nu folosiﬂi
aceleaøi vorbe deøarte, Mat. 6:7. Clædirea mare øi spaﬂioasæ înseamnæ închipuirea deøartæ øi mândria, 1 Ne. 12:18.
Veﬂi stærui voi în obiceiul de a væ fixa
inimile pe lucrurile deøarte ale lumii?
Alma 5:53. Nu cæutaﬂi lucrurile deøarte
ale acestei lumi, pentru cæ nu le puteﬂi
lua cu voi, Alma 39:14. Vanitatea øi
necredinﬂa au adus Biserica sub condamnare, D&L 84:54–55. Când încercæm sæ ne satisfacem ambiﬂia inutilæ,
cerurile se retrag, D&L 121:37.
DEØERTÆCIUNE LUMEASCÆ.
Vezi, de asemenea, Bani; Bogæﬂii;
Deøert, deøertæciune; Mândrie
Dorinﬂe øi eforturi nedrepte pentru
bogæﬂii lumeøti øi bunuri materiale,
abandonând lucrurile spirituale.
Øi ce ar folosi unui om sæ câøtige toatæ
lumea, dacæ øi-ar pierde sufletul? Mat.
16:26. Ei øi-au îndreptat inima cætre
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lucrurile lumeøti, deøarte, Alma 4:8
(Alma 31:27). Trebuie sæ laøi la o parte
lucrurile acestei lumi, D&L 25:10. Inimile oamenilor sunt îndreptate aøa de
mult spre lucrurile acestei lumi, D&L
121:35.
DEUTERONOMUL. Vezi, de
asemenea, Pentateuh
Înseamnæ „repetarea legii” øi este a
cincea carte din Vechiul Testament.
Deuteronomul conﬂine ultimele trei
discursuri ale lui Moise, pe care le-a
ﬂinut pe câmpiile Moabului chiar înainte
de a fi înælﬂat. Primul discurs (capitolele
1–4) este introductiv. Al doilea discurs
(capitolele 5–26) constæ din douæ pærﬂi:
(1) capitolele 5–11—Cele zece Porunci øi
o explicaﬂie practicæ a lor; øi (2) capitolele 12–26—un cod de legi, care formeazæ
nucleul întregii cærﬂi. Al treilea discurs
(capitolele 27–30) conﬂine o reînnoire
solemnæ a legæmântului dintre Israel
øi Dumnezeu øi anunﬂarea binecuvântærilor care urmeazæ supunerii øi a
blestemelor care urmeazæ nesupunerii. Capitolele 31–34 descriu predarea
legii leviﬂilor, cântul lui Moise, ultima
binecuvântare øi plecarea lui Moise.
DIACON. Vezi, de asemenea, Preoﬂia
aaronicæ
Chemare în slujirea Bisericii pe vremea
Apostolului Pavel (Filip 1:1; 1 Tim. 3:8–
13) øi funcﬂie în Preoﬂia lui Aaron (D&L
20:38, 57–59; 84:30, 111; 107:85).
DIAVOL. Vezi, de asemenea, Antihrist;
Fiii Pierzaniei; Iad; Lucifer;
Nimicitor; Spirit—Spirite rele
Satana. Diavolul este duømanul dreptæﬂii øi al acelora care cautæ sæ împlineascæ voinﬂa lui Dumnezeu. El este
literalmente un fiu spiritual al lui
Dumnezeu øi a fost, odatæ, un înger cu
autoritate în prezenﬂa lui Dumnezeu
(Isaia 14:12; 2 Ne. 2:17). Totuøi, el s-a
ræzvrætit în viaﬂa premuritoare øi a
convins a treia parte a copiilor de spirit
ai Tatælui sæ se ræscoale împreunæ cu el
(D&L 29:36; Moise 4:1–4; Avr. 3:27–28).
Ei au fost alungaﬂi din cer, li s-a luat

Diavol
øansa de a obﬂine trupuri muritoare øi
de a trece prin viaﬂa muritoare øi vor fi
osândiﬂi veønic. De când a fost alungat
din cer, diavolul a cæutat permanent
sæ-i înøele pe toﬂi bærbaﬂii øi pe toate
femeile øi sæ-i îndepærteze de la lucrarea
lui Dumnezeu, pentru a face întreaga
omenire la fel de nenorocitæ cum este
el (Apoc. 12:9; 2 Ne. 2:27; 9:8–9).
Isus a certat dracul, Mat. 17:18. Focul
veønic este pregætit pentru diavol øi
îngerii lui, Mat. 25:41. Împotriviﬂi-væ
diavolului øi el va fugi de la voi, Iac.
4:7. Cei ticæloøi vor fi duøi în robia diavolului, 1 Ne. 14:7. Diavolul este tatæl
tuturor minciunilor, 2 Ne. 2:18 (Moise
4:4). Diavolul cautæ ca toﬂi oamenii sæ
fie nenorociﬂi la fel ca el însuøi, 2 Ne.
2:27. Dacæ trupul ar trebui sæ nu se mai
ridice, atunci spiritele noastre ar trebui sæ se supunæ diavolului, 2 Ne. 9:8–
9. Diavolul va aﬂâﬂa în mânie, va potoli
øi va linguøi, 2 Ne. 28:20–23. Ceea ce
este ræu vine de la diavol, Omni 1:25
(Alma 5:40; Moro. 7:12, 17). Feriﬂi-væ,
ca nu cumva sæ aparæ vrajbæ între voi
øi sæ væ supuneﬂi spiritului ræu, Mosia
2:32. Dacæ nu sunteﬂi oile Pæstorului
Bun, atunci diavolul este pæstorul vostru, Alma 5:38–39. Diavolul nu-i va
scæpa pe copiii lui, Alma 30:60. Rugaﬂi-væ færæ rægaz ca sæ nu fiﬂi duøi în
rætæcire de ispitele diavolului, Alma
34:39 (3 Ne. 18:15, 18). Sæ væ clædiﬂi
temelia pe Mântuitor, ca furtuna puternicæ a diavolului sæ nu aibæ putere
asupra voastræ, Hel. 5:12. Diavolul este autorul tuturor pæcatelor, Hel.
6:26–31. Diavolul s-a gândit sæ întocmeascæ un plan viclean, D&L 10:12.
Este de trebuinﬂæ ca diavolul sæ-i ispiteascæ pe copiii oamenilor, altfel ei nu
vor putea avea libertatea de a alege,
D&L 29:39. Adam a devenit subjugat
voinﬂei diavolului deoarece el a cedat
ispitei, D&L 29:40. Fiii pierzaniei vor
domni cu diavolul øi cu îngerii lui în
vecie, D&L 76:33, 44. Diavolul va fi
legat timp de o mie de ani, D&L 88:110
(Apoc. 20:2). Cel ræu ia lumina øi
adeværul, D&L 93:39. Satana nu øi-a
pæstrat prima lui stare, Avr. 3:28.

Discernæmânt, Darul
Biserica diavolului: Orice organizaﬂie lumeascæ øi rea de pe pæmânt care perverteøte Evanghelia puræ øi perfectæ øi luptæ
împotriva Mielului lui Dumnezeu.
Diavolul øi-a întemeiat aceastæ bisericæ
mare øi odioasæ, 1 Ne. 13:6 (1 Ne. 14:9).
Existæ numai douæ biserici: una este a
Mielului lui Dumnezeu, iar cealaltæ a
diavolului, 1 Ne. 14:10 (Alma 5:39). Nu
væ luptaﬂi împotriva nici unei biserici,
cu excepﬂia bisericii diavolului, D&L
18:20. Marea øi odioasa bisericæ va fi
alungatæ, D&L 29:21.
DISCERNÆMÂNT, DARUL. Vezi,
de asemenea, Darurile Spiritului
A înﬂelege sau a cunoaøte ceva prin
puterea Spiritului. Darul discernæmântului este unul dintre darurile Spiritului.
Datoritæ lui se percepe adeværatul caracter al oamenilor øi sursa øi înﬂelesul
manifestærilor spirituale.
Omul priveøte înfæﬂiøarea exterioaræ,
dar Domnul priveøte în inimæ, 1 Sam.
16:7. Vai de cei care numesc ræul bine,
Isa 5:20 (2 Ne. 15:20). Lucrurile lui Dumnezeu sunt judecate spiritual, 1 Cor.
2:14. Unora le este dat darul sæ discernæ spiritele, 1 Cor. 12:10. Amon putea
sæ ghiceascæ gândurile, Alma 18:18, 32.
Glasul slab i-a pætruns pânæ în inimæ pe
cei care L-au auzit, 3 Ne. 11:3. Ca sæ nu
fiﬂi înøelaﬂi, cæutaﬂi darurile cele mai
bune, D&L 46:8, 23. Conducætorilor
Bisericii le este datæ capacitatea de a
discerne darurile Spiritului, D&L 46:27.
Trupul care este plin de luminæ înﬂelege toate lucrurile, D&L 88:67. Moise a
væzut pæmântul, recunoscându-l prin
Spiritul lui Dumnezeu, Moise 1:27.
DISCIPOLI NEFIﬁI. Vezi Trei
discipoli nefiﬂi
DISPENSAﬁIE. Vezi, de asemenea,
Cheile preoﬂiei; Evanghelie;
Preoﬂie; Restaurarea Evangheliei
O dispensaﬂie a Evangheliei este o perioadæ de timp în care Domnul are cel
puﬂin un slujitor autorizat pe pæmânt
care deﬂine cheile sfintei preoﬂii.
Adam, Enoh, Noe, Avraam, Moise,
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Isus Hristos, Joseph Smith øi alﬂii au
început fiecare dintre ei o nouæ dispensaﬂie a Evangheliei. Când Domnul
organizeazæ o dispensaﬂie, Evanghelia
este din nou dezvæluitæ, astfel încât
oamenii din acea dispensaﬂie sæ nu aibæ
nevoie sæ depindæ de dispensaﬂiile trecute pentru a cunoaøte planul salværii.
Dispensaﬂia începutæ de Joseph Smith
este cunoscutæ ca „dispensaﬂia plenitudinii timpurilor”.
Dumnezeul cerurilor va ridica o împæræﬂie, Dan. 2:44 (D&L 65). În zilele din
urmæ voi reværsa din Spiritul Meu asupra oricærei fæpturi, Fapte 2:17 (Ioel
2:28). Cerul trebuie sæ-L primeascæ pe
Hristos pânæ la vremea aøezærii din
nou a tuturor lucrurilor, Fapte 3:21. La
plinirea vremurilor, Dumnezeu va uni
în Hristos toate lucrurile, Ef. 1:10. Voi
întemeia Biserica Mea printre ei, 3 Ne.
21:22. Domnul a încredinﬂat cheile Împæræﬂiei Lui øi o dispensaﬂie a Evangheliei pentru zilele din urmæ, D&L
27:13. Cheile acestei dispensaﬂii sunt
încredinﬂate în mâinile voastre, D&L
110:12–16. Toate cheile dispensaﬂiilor
trecute au fost restabilite în dispensaﬂia
plenitudinii timpurilor, D&L 128:18–21.
DISPERSARE. Vezi Israel—
Împræøtierea Israelului
(A) DISPREﬁUI. Vezi (a) Urî, uræ
DISPUTA. Vezi, de asemenea ,
Ræzvrætire
Neînﬂelegere, argumentaﬂie, disputæ.
Cearta, mai ales între membrii Bisericii
Domnului sau între membrii familiei,
este neplæcutæ Domnului.
Sæ nu fie ceartæ între mine øi tine, Gen.
13:8. Mândria duce la disputæ, Prov.
13:10. Dacæ cineva se ceartæ cu altcineva,
sæ ierte aøa cum a iertat Hristos, Col.
3:13. Fereøte-te de certuri øi ciorovæieli,
Tit 3:9. Domnul porunceøte oamenilor
sæ nu se certe unul cu altul, 2 Ne. 26:32.
Øi nu veﬂi îngædui copiilor voøtri sæ se
batæ øi sæ se certe unul cu altul, Mosia
4:14. Alma a poruncit sæ nu existe nici
un conflict între membrii Bisericii,
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Mosia 18:21. Satana împræøtie zvonuri
øi certuri, Hel. 16:22. Diavolul este tatæl
certurilor øi el îi agitæ pe oameni sæ se
certe unul cu altul, 3 Ne. 11:29 (Mosia
23:15). Stabiliﬂi Evanghelia Mea, ca sæ
nu mai fie aøa multæ ceartæ, D&L 10:62–
64. Încetaﬂi de a væ certa unul cu altul,
D&L 136:23.
DIVINITATE. Vezi Dumnezeu,
Dumnezeire
DIVORﬁ. Vezi, de asemenea,
Cæsætorie, (a) se cæsætori
Terminarea unei cæsætorii prin puterea
legii civile sau ecleziastice. Potrivit
Noului Testament, Dumnezeu a permis
divorﬂul în anumite condiﬂii din cauza
asprimii inimilor oamenilor; cu toate
acestea, aøa cum a explicat Isus, „la
început nu a fost aøa” (Mat. 19:3–12).
Scripturile sfætuiesc, în general, împotriva divorﬂului øi îndeamnæ soﬂul øi
soﬂia sæ se iubeascæ unul pe celælalt în
dreptate (1 Cor. 7:10–12; D&L 42:22).
DOCTRINA LUI HRISTOS. Vezi,
de asemenea, Evanghelie; Planul
Mântuirii
Principiile øi învæﬂæturile Evangheliei
lui Isus Hristos.
Învæﬂæturile Mele sæ curgæ ca ploaia,
Deut. 32:2. Cei care au cârtit vor lua
învæﬂæturæ, Isa. 29:24. Oamenii au fost
uimiﬂi de învæﬂætura Lui, Mat. 7:28. Învæﬂætura Mea nu este a Mea, ci a Celui
care M-a trimis, Ioan 7:16. Toatæ scriptura este de folos ca sæ înveﬂe, 2 Tim.
3:16. Aceasta este doctrina lui Hristos,
singura øi adeværata doctrinæ a Tatælui,
2 Ne. 31:21 (2 Ne. 32:6). Sæ nu fie nici
un fel de certuri între voi despre punctele doctrinei Mele, 3 Ne. 11:28, 32, 35,
39–40. Satana întærâtæ inimile oamenilor la ceartæ cu privire la punctele doctrinei Mele, D&L 10:62–63, 67. Învæﬂaﬂi-i
pe copii doctrina pocæinﬂei, a credinﬂei
în Hristos, a botezului øi a darului
Duhului Sfânt, D&L 68:25. Învæﬂaﬂi-væ
unul pe altul doctrina împæræﬂiei, D&L
88:77–78. Doctrina preoﬂiei va picura
deasupra sufletului tæu, D&L 121:45.

Domnie
DOCTRINÆ ØI LEGÆMINTE. Vezi,
de asemenea, Canon; Cartea
Poruncilor; Scripturi; Smith,
Joseph, Jr.
O culegere de revelaﬂii divine øi de declaraﬂii inspirate din zilele din urmæ.
Domnul i le-a dat lui Joseph Smith øi
altor urmaøi ai lui pentru stabilirea øi
reglementarea împæræﬂiei lui Dumnezeu
pe pæmânt în ultimele zile. Doctrinæ øi
Legæminte este una dintre lucrærile canonice ale scripturii în Biserica lui Isus
Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ,
în paralel cu Biblia, Cartea lui Mormon
øi Perla de Mare Preﬂ. Cu toate acestea,
Doctrinæ øi Legæminte este unicæ pentru
cæ nu este tradusæ din documente vechi;
Domnul a dat aceste revelaﬂii profeﬂilor
Lui aleøi, din zilele noastre, pentru a
restaura împæræﬂia Lui. În revelaﬂii, se
aude glasul încet, dar clar, al Domnului Isus Hristos (D&L 18:35–36).
Profetul Joseph Smith a spus cæ
Doctrinæ øi Legæminte a fost temelia
Bisericii în aceste zile din urmæ øi de
mare folos lumii (D&L 70:titlu). Revelaﬂiile din ea iniﬂiazæ lucrarea de pregætire a cæii pentru cea de a Doua Venire
a Domnului, în împlinirea tuturor
cuvintelor spuse de profeﬂi de la începutul lumii.
DOISPREZECE, CVORUMUL
CELOR. Vezi Apostol
DOMNIE. Vezi, de asemenea,
Constituﬂie
Când Isus Hristos se va întoarce, El va
întemeia domnia dreptæﬂii.
Domnia va fi pe umerii Lui, Isa. 9:6
(2 Ne. 19:6). Daﬂi Cezarului ce este al
Cezarului, Mat. 22:21 (D&L 63:26). Fiﬂi
supuøi stæpânirilor celor mai înalte,
Rom. 13:1. Rugaﬂi-væ pentru împæraﬂi
øi pentru toﬂi aceia care sunt înælﬂaﬂi în
dregætorii, 1 Tim. 2:1–2. Fiﬂi supuøi
stæpânirilor øi dregætorilor øi ascultaﬂi-i,
Tit. 3:1. Fiﬂi supuøi oricærei stæpâniri
omeneøti pentru Domnul, 1 Pet. 2:13–
14. Isus Hristos va fi ultimul stæpânitor
al pæmântului, Apoc. 11:15. Sæ aveﬂi
oameni drepﬂi sæ fie regii voøtri, Mosia

Domnul
23:8. Rezolvaﬂi problemele voastre dupæ
glasul poporului, Mosia 29:26. Când va
veni, Hristos va fi conducætorul vostru,
D&L 41:4. Acela care respectæ legile lui
Dumnezeu nu are nevoie sæ încalce
legea ﬂærii, D&L 58:21. Când ræul stæpâneøte, poporul geme, D&L 98:9–10.
Guvernele au fost instituite de Dumnezeu în folosul omului, D&L 134:1–5.
Oamenii sunt obligaﬂi sæ susﬂinæ guvernele, D&L 134:5. Noi credem cæ
trebuie sæ ne supunem regilor, preøedinﬂilor, conducætorilor øi magistraﬂilor, A de C 1:12.
DOMNUL. Vezi, de asemenea,
Dumnezeu, Dumnezeire; Isus
Hristos
Titlu de adânc respect øi cinstire pentru Dumnezeu, Tatæl, øi Salvatorul Isus
Hristos. Titlul se referæ la poziﬂiile Lor
de stæpâni supremi øi iubitori peste
creaﬂiile Lor.
Nimic nu este prea greu pentru Domnul, Gen. 18:14. Domnul vorbea cu
Moise faﬂæ în faﬂæ, Ex. 33:11. Sæ-L iubeøti
pe Domnul, Dumnezeul tæu, Deut. 6:5
(Mat. 22:37; Marcu 12:30). Cât despre
mine, eu øi casa mea vom sluji Domnului, Ios. 24:15. Domnul este pæstorul
meu, Ps. 23:1. Domnul este tare øi puternic, viteaz în luptæ, Ps. 24:8. Domnul
Iehova este tæria mea, Isa. 12:2 (2 Ne.
22:2). Eu, Domnul, sunt Salvatorul øi
Mântuitorul tæu, Isa. 60:16. Sæ te închini
Domnului Dumnezeului tæu, Mat. 4:10
(Luca 4:8). Ce lucruri mæreﬂe a fæcut
Domnul, Marcu 5:19. Existæ un singur
Domn, Isus Hristos, 1 Cor. 8:6. Existæ
un singur Domn, o singuræ credinﬂæ,
un singur botez, Ef. 4:5. Domnul însuøi
se va pogorî din cer, 1 Tes. 4:16. Mæ voi
duce øi voi face lucrurile pe care mi le-a
poruncit Domnul, 1 Ne. 3:7. Cu dreptate
va judeca Domnul pe cei særaci, 2 Ne.
30:9. Domnul Dumnezeu, Dumnezeul
lui Avraam a eliberat Israelul din robie,
Alma 29:11. Nimic nu poate salva
poporul decât numai pocæinﬂa øi credinﬂa în Domnul, Hel. 13:6 (Mosia 3:12).
Ascultæ cuvintele lui Isus Hristos,
Domnul tæu, D&L 15:1. Cæutaﬂi întot-
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deauna faﬂa Domnului, D&L 101:38.
Îmbræcæmintea Domnului va fi roøie la a
Doua Venire, D&L 133:48 (Isa. 63:1–4).
Avraam a vorbit cu Domnul faﬂæ-n faﬂæ,
Avr. 3:11. Noi credem cæ primul principiu al Evangheliei este credinﬂa în
Domnul Isus Hristos, A de C 1:4.
DOMNUL OØTIRILOR. Vezi, de
asemenea, Isus Hristos
Un alt nume pentru Isus Hristos. El
domneøte peste oøtirile cerului øi ale
pæmântului øi îi conduce pe cei drepﬂi
împotriva ræului (D&L 29:9; 121:23).
Domnul oøtirilor este Împæratul slavei, Ps. 24:10. Dumnezeul Israelului
este Domnul oøtirilor, 1 Ne. 20:2. Spiritul Meu nu se va lupta întotdeauna
cu omul, spune Domnul oøtirilor,
D&L 1:33.
(A) DOUA STARE. Vezi Muritor,
viaﬂæ muritoare
(A) DOUA VENIRE A LUI ISUS
HRISTOS. Vezi, de asemenea,
Armaghedon; Gog; Isus Hristos;
Magog; Semnele vremurilor
La începutul erei milenare, Hristos se
va întoarce pe pæmânt. Acest eveniment va marca sfârøitul încercærilor
muritorilor pe acest pæmânt. Cei ræi
vor fi îndepærtaﬂi de pe pæmânt, iar cei
drepﬂi vor fi ridicaﬂi într-un nor în
timp ce pæmântul va fi curæﬂat. Cu toate
cæ nici un om nu øtie exact când va veni
Hristos pentru a doua oaræ, El ne-a dat
semne pe care sæ le urmærim, care indicæ faptul cæ momentul se apropie
(Mat. 24; JS—M 1).
Øtiu cæ Mântuitorul meu va sta în ziua
cea din urmæ pe pæmânt, Iov 19:25.
Orice genunchi se va pleca înaintea
Mea, orice limbæ va jura, Isa. 45:23
(D&L 88:104). Fiul Omului a venit pe
norii cerului, Dan. 7:13 (Mat. 26:64;
Luca 21:25–28). Îøi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au stræpuns,
Zah. 12:10. Cineva va spune: Ce sunt
aceste ræni în mâinile Tale? Zah. 13:6
(D&L 45:51). Cine va putea sæ sufere
ziua venirii Lui? Pentru cæ El este ca
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focul topitorului, Mal. 3:2 (3 Ne. 24:2;
D&L 128:24). Fiul Omului va veni în
slava Tatælui Sæu, Mat. 16:27 (Mat.
25:31). Despre ziua aceea øi despre ceasul acela nu øtie nici un om, ci numai
Tatæl, Mat. 24:36 (D&L 49:7; JS—M
1:38–48). Acelaøi Isus va veni aøa cum
L-aﬂi væzut mergând la cer, Fapte 1:11.
Domnul însuøi va coborî din cer, 1 Tes.
4:16. Ziua Domnului va veni ca un hoﬂ
noaptea, 2 Pet. 3:10. Domnul vine cu
zecile de mii de sfinﬂi ai Sæi, Iuda 1:14.
El vine pe nori; øi orice ochi Îl va vedea, Apoc. 1:7. Isus va sta sæ judece
lumea, 3 Ne. 27:14–18. Pregætiﬂi-væ,
pregætiﬂi-væ, pentru cæ Domnul este
aproape, D&L 1:12. Mæ voi aræta din
cer cu putere øi voi locui pe pæmânt o
mie de ani, D&L 29:9–12. Înælﬂaﬂi-væ
vocile øi strigaﬂi pocæinﬂæ pregætind calea Domnului pentru a Doua Venire a
Lui, D&L 34:5–12. Eu sunt Isus Hristos,
øi voi veni pe neaøteptate la templul
Meu, D&L 36:8 (D&L 133:2). Curând va
veni ziua în care Mæ veﬂi vedea øi veﬂi
øti cæ sunt Eu, D&L 38:8. Cel ce se teme
de Mine va cæuta semnele venirii Fiului
Omului, D&L 45:39. Faﬂa Domnului va
fi dezvæluitæ, D&L 88:95. Mæreaﬂa øi
îngrozitoarea zi a Domnului este aproape, D&L 110:16. Când Salvatorul va
apærea, Îl vom vedea aøa cum este,
D&L 130:1. Salvatorul va sta în mijlocul poporului Sæu øi va domni, D&L
133:25. Cine este acela care coboaræ de
la Dumnezeu din cer cu veøminte vopsite, D&L 133:46 (Isa 63:1).
(CELE) DOUÆSPREZECE TRIBURI
ALE LUI ISRAEL. Vezi Israel—
Cele douæsprezece triburi ale lui
Israel
DRAGOSTE. Vezi, de asemenea,
Caritate; Compasiune
(compætimire); Duømænie
Devotament øi afecﬂiune profundæ.
Dragostea faﬂæ de Dumnezeu include
devotament, adoraﬂie, respect, tandreﬂe,
milostenie, iertare, compasiune, graﬂie,
slujire, recunoøtinﬂæ, bunætate. Cel mai
mare exemplu al dragostei lui Dumne-

Dragoste
zeu pentru copiii Sæi se gæseøte în
ispæøirea infinitæ a lui Isus Hristos.
Sæ iubeøti pe aproapele tæu ca pe tine
însuﬂi, Lev. 19:18 (Mat. 5:43–44; Mat.
22:37–40; Rom. 13:9; Gal. 5:14; Iac. 2:8;
Mosia 23:15; D&L 59:6). Sæ-L iubeøti pe
Domnul, Dumnezeul tæu, cu toatæ inima
ta, Deut. 6:5 (Moro. 10:32; D&L 59:5).
Domnul, Dumnezeul vostru, væ pune
la încercare ca sæ øtie dacæ Îl iubiﬂi pe
Domnul, Dumnezeul vostru, Deut. 13:3.
Domnul mustræ pe cine iubeøte, Prov.
3:12. Prietenul iubeøte oricând, Prov.
17:17. Atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, cæ a dat pe Singurul Lui Fiu,
Ioan 3:16 (D&L 138:3). Sæ væ iubiﬂi unii
pe alﬂii, cum v-am iubit Eu, Ioan 13:34
(Ioan 15:12, 17; Moise 7:33). Dacæ Mæ
iubiﬂi, veﬂi pæzi poruncile Mele, Ioan
14:15 (D&L 42:29). Nu este mai mare
dragoste decât sæ-øi dea cineva viaﬂa
pentru prietenii sæi, Ioan 15:13. Petru,
Mæ iubeøti tu mai mult decât aceøtia?
Paøte mieluøeii Mei, Ioan 21:15–17.
Nimic nu ne va despærﬂi de dragostea
lui Dumnezeu, care este în Hristos,
Rom. 8:35–39. Ochiul n-a væzut lucrurile pe care le-a pregætit Dumnezeu
pentru cei ce-L iubesc, 1 Cor. 2:9. Slujiﬂi-væ unii altora în dragoste, Gal. 5:13.
Bærbaﬂi, iubiﬂi-væ nevestele, Ef. 5:25
(Col. 3:19). Nu iubiﬂi lumea, 1 Ioan 2:15.
Dumnezeu este dragoste, 1 Ioan 4:8.
Noi Îl iubim, pentru cæ El ne-a iubit
întâi, 1 Ioan 4:19. Hristos rabdæ datoritæ bunætæﬂii Lui iubitoare faﬂæ de oameni, 1 Ne. 19:9. Sæ înaintaﬂi cu iubire
de Dumnezeu øi de toﬂi oamenii, 2 Ne.
31:20. Învæﬂaﬂi-væ copiii sæ se iubeascæ
øi sæ se slujeascæ unul pe altul, Mosia
4:15. Dacæ aﬂi simﬂit dorinﬂa sæ cântaﬂi
cântul iubirii mântuitoare, simﬂiﬂi astfel acum? Alma 5:26. Fiﬂi conduøi de
Spiritul Sfânt, devenind ræbdætori, plini
de dragoste, Alma 13:28. Pune frâu
tuturor pasiunilor tale pentru ca sæ fii
plin de dragoste, Alma 38:12. Nu era
nici un conflict datoritæ dragostei lui
Dumnezeu care sælæøluia în inimile oamenilor, 4 Ne. 1:15. Fiecare lucru care
invitæ la a-L iubi pe Dumnezeu este inspirat de cætre Dumnezeu, Moro. 7:13–

Drapelul Libertæﬂii
16. Milostenia este dragostea puræ a lui
Hristos, Moro. 7:47. Dragostea perfectæ
alungæ orice teamæ, Moro. 8:16 (1 Ioan
4:18). Dragostea îi calificæ pe oameni
pentru lucrarea lui Dumnezeu, D&L
4:5 (D&L 12:8). Sfinﬂirea vine la toﬂi
aceia care Îl iubesc øi Îl slujesc pe Dumnezeu, D&L 20:31. Dacæ Mæ iubeøti,
Mæ vei iubi øi vei ﬂine toate poruncile
Mele, D&L 42:29 (Ioan 14:15). Arætaﬂi
dragoste sporitæ aceluia pe care l-aﬂi
corectat sau l-aﬂi mustrat, D&L 121:43.
Oamenii l-au iubit mai mult pe Satana
decât pe Dumnezeu, Moise 5:13, 18, 28.
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DREPT, DREPTATE. Vezi, de
asemenea, Integritate; (a) Merge, a
merge cu Dumnezeu; Nedrept,
nedreptate; Poruncile lui
Dumnezeu; Vrednic, vrednicie

are bunævoinﬂa lui Dumnezeu, 1 Ne.
17:35. El îi va apæra pe cei drepﬂi; ei nu
trebuie sæ se teamæ, 1 Ne. 22:17, 22.
Datoritæ neprihænirii poporului Domnului, Satana nu va avea nici o putere,
1 Ne. 22:26. Dacæ nu existæ dreptate,
nu existæ nici fericire, 2 Ne. 2:13. Cei
drepﬂi vor moøteni Împæræﬂia lui Dumnezeu, 2 Ne. 9:18. Cei drepﬂi nu se tem
de cuvintele adeværului, 2 Ne. 9:40.
Toﬂi oamenii trebuie sæ se schimbe la o
stare de dreptate, Mosia 27:25–26.
Numele celor drepﬂi vor fi scrise în
cartea vieﬂii, Alma 5:58. Aﬂi cæutat fericirea fæcând nedreptate, lucru care
este împotriva naturii dreptæﬂii, Hel.
13:38. Cântecul drepﬂilor este o rugæciune pentru Mine, D&L 25:12. Staﬂi
gata, fiind îmbræcaﬂi în platoøa neprihænirii, D&L 27:16 (Ef. 6:14). Moartea
celor neprihæniﬂi este dulce pentru ei,
D&L 42:46. Cei drepﬂi vor fi adunaﬂi
dintre toate naﬂiunile, D&L 45:71. Oamenii trebuie sæ facæ multæ dreptate
de bunævoie, D&L 58:27. Acela care
face lucrærile dreptæﬂii va primi pace
în aceastæ lume øi viaﬂæ veønicæ în
lumea care va veni, D&L 59:23. La a
Doua Venire, se va produce o separare
completæ între cei drepﬂi øi cei ræi,
D&L 63:54. Puterile cerului pot fi controlate numai în acord cu principiile
dreptæﬂii, D&L 121:36. Printre drepﬂi
era pace, D&L 138:22. Poporul Sionului
træia în dreptate, Moise 7:18. Avraam
a fost un discipol al dreptæﬂii, Avr. 1:2.

A fi drept, sfânt, virtuos, integru; a
acﬂiona cu supunere faﬂæ de poruncile
lui Dumnezeu; a evita pæcatul.

DREPTATE. Vezi, de asemenea,
Ispæøire, (a) ispæøi; Milostiv, milæ

Domnul îi va binecuvânta pe cei neprihæniﬂi, Ps. 5:12. Ochii Domnului sunt
asupra celor færæ prihanæ, Ps. 34:15, 17
(1 Pet. 3:12). Când stæpâneøte cel bun,
poporul se bucuræ, Prov. 29:2 (D&L
98:9–10). Ferice de cei flæmânzi øi însetaﬂi dupæ neprihænire, Mat. 5:6 (3 Ne.
12:6). Cæutaﬂi mai întâi Împæræﬂia lui
Dumnezeu øi neprihænirea Lui, Mat.
6:33. Cei neprihæniﬂi vor merge în
viaﬂa veønicæ, Mat. 25:46. Rugæciunea
fierbinte a celui neprihænit are mare
putere, Iac. 5:16. Cel care este drept

Consecinﬂæ siguræ a binecuvântærilor
primite pentru gândurile øi faptele
drepte, øi a pedepsei pentru pæcatul
pentru care persoana nu s-a pocæit.
Dreptatea este o lege veønicæ prin care
se cere o pedeapsæ de fiecare datæ când
este încælcatæ o lege a lui Dumnezeu
(Alma 42:13–24). Pæcætosul trebuie sæ
plæteascæ pedeapsa, dacæ nu se pocæieøte (Mosia 2:38–39; D&L 19:17). Dacæ
se pocæieøte, Salvatorul plæteøte pedeapsa prin ispæøire, invocând milostenia
(Alma 34:16).

DRAPELUL LIBERTÆﬁII. Vezi, de
asemenea, Moroni, Cæpitanul
Drapel înælﬂat de cætre Moroni, comandant øef al armatelor nefite în Cartea
lui Mormon. Moroni a fæcut drapelul
pentru a inspira poporul nefit în apærarea religiei lor, a libertæﬂii, a pæcii øi
a familiilor lor.
Moroni a fæcut un drapel al libertæﬂii
din haina sa sfâøiatæ, Alma 46:12–13.
Aceia care au vrut sæ pæstreze drapelul au intrat într-un legæmânt, Alma
46:20–22. Moroni a fæcut ca drapelul
sæ fie ridicat pe fiecare turn, Alma 46:36
(Alma 51:20).
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Sufletul care pæcætuieøte va muri, Ezec.
18:4. Ce alta cere Domnul de la tine
decât sæ faci dreptate? Mica 6:8. Isus
va fi drept øi va ierta pæcatele noastre,
1 Ioan 1:9. Dreptatea lui Dumnezeu îi
despærﬂea pe pæcætoøi de cei drepﬂi,
1 Ne. 15:30. Ispæøirea satisface cerinﬂele dreptæﬂii Lui, 2 Ne. 9:26. Întreaga
omenire a fost decæzutæ øi prinsæ în
strânsoarea dreptæﬂii, Alma 42:14. Ispæøirea satisface cerinﬂele dreptæﬂii,
Alma 42:15. Presupuneﬂi voi cæ mila
poate sæ jefuiascæ dreptatea? Alma
42:25. Dreptatea lui Dumnezeu atârnæ
asupra voastræ dacæ voi nu væ pocæiﬂi,
Alma 54:6. Justiﬂia øi judecata sunt pedeapsa care este ataøatæ legii Mele,
D&L 82:4. Justiﬂia îøi continuæ calea øi
reclamæ ceea ce îi aparﬂine, D&L 88:40.
Nimeni nu va fi scutit de justiﬂie øi de
legile lui Dumnezeu, D&L 107:84.
DREPTUL PRIMULUI NÆSCUT.
Vezi, de asemenea, Legæmânt;
Primul næscut
Drept de moøtenire aparﬂinând primului næscut. În sens mai larg, dreptul
prin naøtere include oricare sau toate
drepturile sau moøtenirea transmisæ
într-o familie sau într-o culturæ unei
persoane atunci când se naøte.
Vinde-mi astæzi dreptul tæu de întâi
næscut, Gen. 25:29–34 (Gen. 27:36). Întâiul næscut s-a aøezat dupæ dreptul
lui de întâi næscut, Gen. 43:33. El l-a
aøezat pe Efraim înaintea lui Manase,
Gen. 48:14–20 (Ier. 31:9). Dreptul de
întâi næscut este al lui Iosif, 1 Cron. 5:2.
Esau øi-a vândut dreptul de întâi næscut,
Evr. 12:16. Sunteﬂi moøtenitori legitimi,
D&L 86:9. Sionul are drept la preoﬂie
prin obârøie, D&L 113:8 (Avr. 2:9–11).
DUHUL SFÂNT. Vezi, de asemenea,
Botez, a boteza; Darul Duhului
Sfânt; Dumnezeu, Dumnezeire;
Inspiraﬂie, a inspira; Mângâietor;
Pæcat de neiertat; Porumbel,
semnul; Revelaﬂie; Spiritul Sfânt
al fægæduinﬂei
Cel de al treilea membru al Dumnezeirii (1 Ioan 5:7; D&L 20:28). El este un

Duhul Sfânt
personaj de Spirit, care nu are un trup
din carne øi din oase (D&L 130:22).
Duhul Sfânt este adesea denumit Spiritul, sau Spiritul lui Dumnezeu.
Duhul Sfânt îndeplineøte mai multe
roluri vitale în Planul Salværii. (1) El
mærturiseøte despre Tatæl øi despre Fiul
(1 Cor. 12:3; 3 Ne. 28:11; Eter 12:41). (2)
El dezvæluie adeværul tuturor lucrurilor (Ioan 14:26; 16:13; Moro. 10:5; D&L
39:6). (3) El sfinﬂeøte pe aceia care s-au
pocæit øi sunt botezaﬂi (Ioan 3:5; 3 Ne.
27:20; Moise 6:64–68). (4) El este Spiritul
Sfânt al fægæduinﬂei (D&L 76:50–53;
132:7, 18–19, 26).
Puterea Duhului Sfânt poate veni
asupra unei persoane înaintea botezului øi poate mærturisi cæ Evanghelia
este adeværatæ. Dar dreptul de a avea
toværæøia continuæ a Duhului Sfânt,
atunci când cineva este demn, este un
dar care poate fi primit numai prin
aøezarea mâinilor unui deﬂinætor al
Preoﬂiei lui Melhisedec, dupæ botezul
autorizat în adeværata Bisericæ a lui
Isus Hristos.
Isus ne-a învæﬂat cæ toate pæcatele pot
fi iertate, cu excepﬂia blasfemiei împotriva Duhului Sfânt (Mat. 12:31–32;
Marcu 3:28–29; Luca 12:10; Evr. 6:4–8;
D&L 76:34–35).
Spiritul îi face pe oameni sæ meargæ
dupæ poruncile lui Dumnezeu, Ezec.
36:27. Apostolii au fost însærcinaﬂi sæ
boteze în numele Tatælui, al Fiului øi al
Duhului Sfânt, Mat. 28:19. Duhul Sfânt
væ va învæﬂa toate lucrurile, Ioan 14:26.
Oamenii sfinﬂi vorbesc dupæ cum sunt
mânaﬂi de Duhul Sfânt, 2 Pet. 1:21.
Nefi a fost condus de Spirit, 1 Ne. 4:6.
Tainele lui Dumnezeu le vor fi dezvæluite prin puterea Duhului Sfânt, 1 Ne.
10:17–19. Duhul Sfânt væ aratæ toate
lucrurile pe care trebuie sæ le faceﬂi,
2 Ne. 32:5. Prin puterea Duhului Sfânt
puteﬂi cunoaøte adeværul tuturor lucrurilor, Moro. 10:5. Duhul Sfânt væ va
spune în mintea øi în inima voastræ,
D&L 8:2. Spiritul te conduce sæ faci
bine, D&L 11:12. Duhul Sfânt cunoaøte
toate lucrurile, D&L 35:19. Duhul Sfânt
învaﬂæ lucrurile paønice ale împæræﬂiei,

Duminicæ
D&L 36:2 (D&L 39:6). Dacæ nu primiﬂi
Spiritul, sæ nu învæﬂaﬂi pe alﬂii, D&L
42:14. Duhul Sfânt dæ mærturie de Tatæl
øi de Fiul, D&L 42:17 (1 Cor. 12:3; 3 Ne.
11:32, 35–36). Unora le este dat de cætre
Duhul Sfânt sæ øtie cæ Isus Hristos este
Fiul lui Dumnezeu, D&L 46:13. Orice
vor rosti ei mânaﬂi de cætre Duhul Sfânt
va fi scripturæ, D&L 68:4. Duhul Sfânt
va fi trimis sæ dea mærturie de toate
lucrurile pe care le veﬂi rosti, D&L
100:8. Duhul Sfânt îﬂi va fi tovaræø permanent, D&L 121:45–46.
DUMINICÆ. Vezi Ziua de Sabat
DUMNEZEIRE. Vezi Exaltare; Om,
oameni—Omul, posibilitatea de a
deveni asemænætor Tatælui Ceresc;
Viaﬂa veønicæ
DUMNEZEU, DIVINITATE. Vezi,
de asemenea, Domnul; Duhul
Sfânt; Isus Hristos; Tatæl din Cer
Existæ trei persoane separate în Divinitate: Dumnezeu, Tatæl Veønic, Fiul
Sæu, Isus Hristos, øi Duhul Sfânt. Noi
credem în fiecare dintre Ei (A de C
1:1). Din revelaﬂia zilelor din urmæ
aflæm cæ Tatæl øi Fiul au trupuri materiale din carne øi oase, øi cæ Duhul
Sfânt este un personaj de spirit øi nu
are un trup din carne øi oase (D&L
130:22–23). Aceste trei persoane sunt
una în unitate øi în armonie perfectæ a
scopului øi a doctrinei (Ioan 17:21–23;
2 Ne. 31:21; 3 Ne. 11:27, 36).
Dumnezeu Tatæl: În general Tatælui sau
lui Elohim I se dæ titlul de Dumnezeu.
El este numit Tatæl pentru cæ El este
tatæl spiritelor noastre (Mal. 2:10; Num.
16:22; 27:16; Mat. 6:9; Ef. 4:6; Evr. 12:9).
Dumnezeu, Tatæl, este conducætorul suprem al universului. El este atotputernic
(Gen. 18:14; Alma 26:35; D&L 19:1–3),
atotcunoscætor (Mat. 6:8; 2 Ne. 2:24) øi
prezent pretutindeni prin Spiritul Lui
(Ps. 139:7–12; D&L 88:7–13, 41). Omenirea are o legæturæ specialæ cu Dumnezeu care îl deosebeøte pe om de toate
celelalte lucruri create; bærbaﬂii øi femeile sunt copiii spirituali ai lui Dumnezeu
(Ps. 82:6; 1 Ioan 3:1–3; D&L 20:17–18).
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Sunt consemnate câteva ocazii în
care Dumnezeu Tatæl a apærut sau a
vorbit omului. Scripturile spun cæ El
le-a vorbit lui Adam øi Evei (Moise 4:14–
31) øi L-a prezentat pe Isus Hristos în
mai multe rânduri (Mat. 3:17; 17:5;
Ioan 12:28–29; 3 Ne. 11:3–7). El le-a
apærut lui Øtefan (Fapte 7:55–56) øi lui
Joseph Smith (JS—I 1:17). Mai târziu
El le-a apærut atât lui Joseph Smith, cât
øi lui Sidney Rigdon (D&L 76:20, 23).
Acelora care Îl iubesc pe Dumnezeu øi
se purificæ înaintea Lui, Dumnezeu le
acordæ uneori privilegiul de a-L vedea
sau de a cunoaøte personal cæ El este
Dumnezeu (Mat. 5:8; 3 Ne. 12:8; D&L
76:116–118; 93:1).
Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu,
pentru ce M-ai pæræsit? Marcu 15:34.
Aceøtia sunt slujitorii Dumnezeului
celui Preaînalt, Fapte 16:17. Noi suntem din neamul lui Dumnezeu, Fapte
17:28–29. Vei oferi sacramentele Celui
Prea Înalt, D&L 59:10–12. Enoh a væzut spiritele pe care Dumnezeu le-a
creat, Moise 6:36. Omul Sfinﬂeniei este
numele Lui, Moise 6:57.
Dumnezeu Fiul: Dumnezeu cunoscut
ca Iehova este Fiul, Isus Hristos (Isa.
12:2; 43:11; 49:26; 1 Cor. 10:1–4; 1 Tim.
1:1; Apoc. 1:8; 2 Ne. 22:2). Isus lucreazæ sub îndrumarea Tatælui øi este în
armonie completæ cu El. Toﬂi oamenii
sunt fraﬂii øi surorile Lui, pentru cæ El
este cel mai mare dintre copiii de spirit
ai lui Elohim. Unele scripturi se referæ
la El cu cuvântul Dumnezeu. De exemplu, scripturile spun cæ „Dumnezeu a
creat cerul øi pæmântul” (Gen. 1:1),
dar, de fapt, Isus Hristos a fost creatorul sub îndrumarea lui Dumnezeu Tatæl
(Ioan 1:1–3, 10, 14; Evr. 1:1–2).
Domnul s-a prezentat prin EU SUNT,
Ex. 3:13–16. Eu sunt Domnul [Iehova]
øi în afaræ de Mine nu este nici un
Mântuitor, Isa. 43:11 (Isa. 45:23). Eu
sunt Lumina lumii, Ioan 8:12. Mai înainte ca sæ se nascæ Avraam, sunt Eu, Ioan
8:58. Domnul va sluji printre oameni
într-un tabernacol de lut, Mosia 3:5–10.
Abinadi a explicat cum este Hristos
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Tatæl øi Fiul, Mosia 15:1–4 (Eter 3:14).
Domnul i-a apærut fratelui lui Iared,
Eter 3. Ascultaﬂi cuvintele lui Hristos,
Domnul øi Dumnezeul vostru, Moro.
8:8. Iehova este Judecætorul celor vii øi
celor morﬂi, Moro. 10:34. Isus le-a apærut lui Joseph Smith øi lui Sidney
Rigdon, D&L 76:20, 23. Domnul Iehova
a apærut în Templul din Kirtland, D&L
110:1–4. Iehova i-a vorbit lui Avraam,
Avr. 1:16–19. Isus i-a apærut lui Joseph
Smith, JS—I 1:17.
Dumnezeu Duhul Sfânt: Duhul Sfânt este
øi El un Dumnezeu este numit Spiritul
Sfânt, Spiritul øi Spiritul lui Dumnezeu
printre alte nume øi titluri. Cu ajutorul
Duhului Sfânt, omul poate sæ cunoascæ voinﬂa lui Dumnezeu Tatæl øi sæ øtie
cæ Isus este Hristosul (1 Cor. 12:3).
Duhul Sfânt væ va învæﬂa ce sæ vorbiﬂi,
Luca 12:12. Duhul Sfânt este Mângâietorul, Ioan 14:26 (Ioan 16:7–15). Isus a
dat porunci Apostolilor prin Duhul
Sfânt, Fapte 1:2. Duhul Sfânt mærturiseøte despre Dumnezeu øi despre
Hristos, Fapte 5:29–32 (1 Cor. 12:3).
Duhul Sfânt ne adevereøte lucruri, Evr.
10:10–17. Prin puterea Duhului Sfânt
puteﬂi cunoaøte adeværul tuturor lucrurilor, Moro. 10:5. Duhul Sfânt este spiritul revelaﬂiei, D&L 8:2–3 (D&L 68:4).
DUØMÆNIE. Vezi, de asemenea ,
Dragoste; Invidie; Ræzbunare
În scripturi, antagonism, ostilitate
øi uræ.
Vræjmæøie voi pune între tine øi femeie,
Gen. 3:15 (Moise 4:21). A umbla dupæ
lucrurile firii pæmânteøti este vræjmæøie împotriva lui Dumnezeu, Rom. 8:7.
Prietenia lumii înseamnæ vræjmæøie cu
Dumnezeu, Iac. 4:4. În acea zi duømænia va înceta înaintea feﬂii Mele, D&L
101:26.
EBRAICA. Vezi, de asemenea, Israel
Limbæ semitæ vorbitæ de copiii lui
Israel.
Ebraica a fost vorbitæ de israeliﬂi pânæ la întoarcerea lor din robia babilonianæ, când limba aramaicæ a devenit

Efeseni, Epistola Cætre
limba de zi cu zi. Pe vremea lui Isus,
ebraica era limba celor învæﬂaﬂi, a legii
øi a literaturii religioase.
ECLESIASTUL
O carte în Vechiul Testament conﬂinând reflecﬂii asupra unora dintre cele
mai profunde probleme ale vieﬂii.
Predicatorul, autorul cærﬂii, scrie
mare parte a cærﬂii din perspectiva
acelora care nu au înﬂelegerea Evangheliei. El scrie potrivit sentimentelor
popoarelor lumii—adicæ aceia care sunt
„sub soare” (Ecl. 1:9). Cea mai mare
parte din carte pare negativæ øi pesimistæ (Ecl. 9:5, 10). Nu aøa ar dori Domnul
sæ privim viaﬂa, dar, mai degrabæ, acesta
este felul în care predicatorul a observat cæ apar lucrurile pentru oamenii
neluminaﬂi de pe pæmânt. Partea cea
mai spiritualæ a cærﬂii se aflæ în capitolele 11 øi 12, în care autorul încheie
prin concluzia cæ singurul lucru cu o
valoare durabilæ este supunerea faﬂæ
de poruncile lui Dumnezeu.
EDEN. Vezi, de asemenea, Adam; Eva
Casa primilor noøtri pærinﬂi, Adam øi
Eva, (Gen. 2:8–3:24; 4:16; 2 Ne. 2:19–25;
Moise 3, 4; Avr. 5) descrisæ ca o grædinæ,
în partea de est în Eden. Adam øi Eva
au fost alungaﬂi din Eden dupæ ce au
mâncat din fructul oprit øi au devenit
muritori (Moise 4:29). Revelaﬂiile zilelor din urmæ confirmæ relatarea biblicæ
despre Grædina Edenului. Ele adaugæ
informaﬂia importantæ cæ grædina era
localizatæ pe ceea ce se numeøte acum
continentul nord american (D&L 116;
117:8).
EFESENI, EPISTOLA CÆTRE. Vezi,
de asemenea, Epistolele lui Pavel;
Pavel
O epistolæ din Noul Testament, scrisæ
de Apostolul Pavel sfinﬂilor din Efes.
Epistola are o mare importanﬂæ deoarece conﬂine învæﬂæturile lui Pavel
despre Biserica lui Hristos.
Capitolul 1 conﬂine obiønuitul salut.
Capitolele 2–3 explicæ schimbarea care
intervine în oameni atunci când devin

Efraim
membri ai Bisericii—ei devin concetæﬂeni cu sfinﬂii, cu neamurile (pægânii)
øi evreii uniﬂi într-o singuræ Bisericæ.
Capitolele 4–6 explicæ rolurile Apostolilor øi ale profeﬂilor, nevoia de unitate
øi nevoia de a îmbræca întreaga armuræ a lui Dumnezeu.
EFRAIM. Vezi, de asemenea, Cartea
lui Mormon; Iosif, fiul lui Iacov;
Israel; Manase
Personaj din Vechiul Testament - al
doilea fiu al lui Iosif øi Asnat (Gen.
41:50–52; 46:20). Contrar obiceiului
tradiﬂional, Efraim a primit binecuvântarea de drept a primului næscut în locul
lui Manase, care era fiul mai mare
(Gen. 48:17–20). Efraim a devenit tatæl
tribului lui Efraim.
Tribul lui Efraim: Lui Efraim i s-a dat
dreptul primului næscut în Israel,
(1 Cron. 5:1–2; Ier. 31:9). În ultimele
zile privilegiul øi ræspunderea oamenilor din tribul lui Efraim este de a deﬂine
preoﬂia, de a duce lumii mesajul Evangheliei restaurate øi de a înælﬂa un
steag pentru a aduna Israelul împræøtiat
(Isa. 11:12–13; 2 Ne. 21:12–13). Copiii lui
Efraim vor încununa cu glorie pe aceia
din ﬂærile de nord care, în ultimele zile,
se vor întoarce (D&L 133:26–34).
Toiagul lui Efraim sau al lui Iosif: Înregistrarea unui grup din tribul lui
Efraim care a fost condus din Ierusalim în America în jurul anului 600 î.H.
Înregistrarea acestui grup se numeøte
toiagul lui Efraim sau al lui Iosif sau
Cartea lui Mormon. Ea øi toiagul lui
Iuda (Biblia) formeazæ mærturia unitæ
despre Domnul Isus Hristos, despre
învierea Lui øi despre lucrarea Lui divinæ printre aceste douæ segmente ale
casei lui Israel.
O ramuræ a lui Efraim va fi ruptæ øi va
scrie o altæ mærturie despre Hristos,
TJS, Gen. 50:24–26, 30–31. Toiagul lui
Iuda øi toiagul lui Iosif vor deveni
una, Ezec. 37:15–19. Scrierile lui Iuda
øi ale lui Iosif vor creøte împreunæ,
2 Ne. 3:12. Domnul vorbeøte multor
naﬂiuni, 2 Ne. 29. Cheile cronicii lem-
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nului lui Efraim au fost încredinﬂate
lui Moroni, D&L 27:5.
EFRON
Oraø strævechi în Iuda, la 32 km sud de
Ierusalim. Locul de înmormântare al
lui Avraam øi al familiei lui (Gen.
49:29–32). A fost capitala lui David în
timpul primei perioade a domniei lui
(2 Sam. 5:3–5).
EGIPT
O ﬂaræ în partea de nord-est a Africii.
Mare parte din Egipt este arid øi pustiu. Majoritatea locuitorilor træiesc pe
Valea Nilului, care se întinde pe vreo
890 kilometri.
Vechiul Egipt era bogat øi prosper.
S-au realizat mari lucræri publice,
inclusiv canale de irigaﬂie, puternice
cetæﬂi de apærare øi monumente regale, în special piramidele—morminte øi
temple—care se numæræ încæ printre
minunile lumii. Un timp, conducerea
Egiptului a fost o imitaﬂie a ordinului
patriarhal al preoﬂiei (Avr. 1:21–27).
Avraam øi Iosif au fost conduøi în
Egipt pentru a-øi salva familiile de la
foamete, Gen. 12:10 (Gen. 37:28). Iosif
a fost vândut în Egipt, Gen. 45:4–5
(1 Ne. 5:14–15). Iacov a fost condus în
Egipt, Gen. 46:1–7. Moise i-a scos pe
copiii lui Israel din Egipt, Ex. 3:7–10;
13:14 (Evr. 11:27; 1 Ne. 17:40; Moise
1:25–26). Egiptul simboliza ræul, Ezec.
29:14–15 (Osea 9:3–7; Avr. 1:6, 8, 11–12,
23). Un înger i-a spus lui Iosif sæ fugæ
cu Maria øi Isus în Egipt, Mat. 2:13
(Osea 11:1).
EGIPTUS
Numele soﬂiei øi al fiicei lui Ham, fiul
lui Noe. În caldee numele înseamnæ
Egipt sau ceea ce este interzis (Avr.
1:23–25).
ELI. Vezi, de asemenea, Samuel,
profet din Vechiul Testament
Un înalt preot øi judecætor din Vechiul
Testament în perioada în care Domnul
l-a chemat pe Samuel sæ fie profet
(1 Sam. 3). Domnul l-a mustrat pentru
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cæ a îngæduit ræutatea fiilor lui (1 Sam.
2:22–36; 3:13).
ELIAS. Vezi, de asemenea, Ilie
Sunt mai multe utilizæri ale numelui
sau titlului Elias în scripturi.
Elias : Elias este în Noul Testament
(grec) omonimul lui Ilie (evreu) ca în
Mat. 17:3–4, Luca 4:25–26 øi Iac. 5–17.
În aceste situaﬂii Elias era vechiul profet Ilie a cærui slujire este înregistratæ
în Regi 1 øi 2.
Vestitor: Elias este, de asemenea, apelativul cuiva care este vestitor. De exemplu,
Ioan Botezætorul a fost un Elias pentru
cæ el a fost trimis pentru a pregæti
calea pentru Isus (Mat. 17:12–13).
Restaurator: Apelativul Elias a mai fost
folosit øi pentru alﬂii care au avut anumite misiuni de îndeplinit, cum ar fi
Ioan Botezætorul (D&L 77:14) øi Gavril
(Luca 1:11–20; D&L 27:6–7; 110:12).
Un bærbat în dispensaﬂia lui Avraam: Un
profet numit Esaia sau Elias care se
pare cæ a træit în zilele lui Avraam
(D&L 84:11–13; 110:12).
ELIBERATOR. Vezi, de asemenea,
Isus Hristos
Isus Hristos este Eliberatorul omenirii
pentru cæ El îi scapæ pe toﬂi din robia
morﬂii, iar pe cei ce se cæiesc, de pedeapsa pæcatului.
Domnul este stânca mea øi Izbævitorul
meu, 2 Sam. 22:2 (Ps. 18:2; 144:2). Tu eøti
ajutorul øi Izbævitorul meu, Ps. 40:17
(Ps. 70:5). Izbævitorul va veni din Sion,
Rom. 11:26. Sfinﬂii L-au recunoscut pe
Fiul lui Dumnezeu ca fiind Mântuitorul øi Eliberatorul lor, D&L 138:23.
ELISABETA. Vezi, de asemenea, Ioan
Botezætorul
Personaj din Noul Testament - soﬂia
lui Zaharia, mama lui Ioan Botezætorul øi rudæ cu Maria (Luca 1:5–60).
ELISEI
Personaj din Vechiul Testament - profet din Regatul de Nord al Israelului øi

Enoh
sfætuitor de încredere al mai multor
regi din ﬂinut.
Elisei avea o fire blândæ øi afectuoasæ,
færæ a avea zelul înfocat care îl caracteriza pe învæﬂætorul lui, Ilie. Minunile
lui deosebite (2 Regi 2–5; 8) mærturisesc
cæ el a primit cu adeværat puterea lui
Ilie, când l-a urmat ca profet (2 Regi
2:9–12). De exemplu, el a tæmæduit
apele unui izvor amar, a despærﬂit apele râului Iordan, a înmulﬂit uleiul
væduvei, a înviat un bæiat din morﬂi, a
tæmæduit un om de lepræ, a fæcut sæ
pluteascæ un topor din fier øi i-a lovit
pe sirieni cu orbirea (2 Regi 2–6). Slujirea lui a durat mai mult de 50 de ani în
timpul domniilor regilor Ioram, Iehu,
Ioahaz øi Ioas.
A primit mantia lui Ilie, 2 Regi 2:13. A
înmulﬂit uleiul væduvei, 2 Regi 4:1–7.
L-a înviat din morﬂi pe fiul femeii sunamite, 2 Regi 4:18–37. L-a tæmæduit
pe Naaman sirianul, 2 Regi 5:1–14. I-a
orbit pe soldaﬂii sirieni, iar ochii slujitorului sæu s-au deschis, 2 Regi 6:8–23.
ELOHIM. Vezi Dumnezeu,
Dumnezeire; Tatæl din Cer
EMANUEL. Vezi, de asemenea, Isus
Hristos
Unul dintre numele lui Isus Hristos.
Provine din cuvinte din ebraicæ însemnând „Dumnezeu cu noi”.
Emanuel este un nume-generic dat ca
semn al izbævirii lui Dumnezeu (Isa.
7:14). Referirea lui Isaia la Emanuel
este identificatæ în mod deosebit de
Matei ca fiind profeﬂia naøterii lui Isus
în viaﬂa muritoare (Mat. 1:18–25). Numele mai apare øi în scripturile din
zilele din urmæ (2 Ne. 17:14; 2 Ne. 18:8;
D&L 128:22).
ENOH. Vezi, de asemenea, Sion
Profet care a condus poporul cetæﬂii
Sionului. Despre slujirea lui se vorbeøte atât în Vechiul Testament, cât øi în
Perla de Mare Preﬂ. El a fost al øaptelea
patriarh dupæ Adam. El a fost fiul lui
Iared øi tatæl lui Metusala (Gen. 5:18–
24; Luca 3:37).

Enos, Fiul Lui Iacov
Enoh a fost un mare om øi a avut o
slujire mai importantæ decât o aratæ
scurta descriere din Biblie. Biblia aratæ
cæ el a fost înælﬂat (Evr. 11:5), dar nu se
dæ nici un amænunt despre slujirea lui.
Iuda 1:14 conﬂine un citat dintr-o profeﬂie fæcutæ de el. Revelaﬂia zilelor din
urmæ explicæ mult mai multe despre
Enoh, în special despre propovæduirea lui, despre oraøul lui numit Sion,
despre viziunile øi profeﬂiile lui (D&L
107:48–57; Moise 6–7). Sionul a fost
luat în cer datoritæ dreptæﬂii acelora
care træiau în el (Moise 7:69).
Însuøi Dumnezeu i-a apærut lui Enoh,
Moise 6:26–37. Enoh a propovæduit
Evanghelia, Moise 6:37–68. Enoh i-a
învæﬂat pe oameni øi a întemeiat Sionul,
Moise 7:1–21. Enoh a væzut viitorul
pânæ la a Doua Venire a lui Hristos,
Moise 7:23–68.
ENOS, FIUL LUI IACOV
Profet øi pæstrætor de însemnæri nefit
din Cartea lui Mormon, care s-a rugat
øi a primit iertarea pæcatelor lui prin
credinﬂa lui în Hristos (Enos 1:1–8).
Domnul a fæcut legæmânt cu Enos sæ
dezvæluie Cartea lui Mormon lamaniﬂilor (Enos 1:15–17).
Cartea lui Enos: O carte din Cartea lui
Mormon care povesteøte despre rugæciunea prin care Enos Îi cere iertare
Domnului øi se roagæ pentru poporul
lui øi pentru alﬂii. Cu privire la Cartea
lui Mormon, Domnul îi promite cæ ea
va fi pæstratæ øi va fi pusæ la dispoziﬂia
lamaniﬂilor în viitor. Deøi cartea cuprinde un singur capitol, ea consemneazæ
puternica istorie a unui om care L-a
cæutat pe Dumnezeul lui în rugæciune,
care a træit în supunere faﬂæ de poruncile lui Dumnezeu øi care, înainte de a
muri, s-a bucurat sæ aibæ cunoøtinﬂæ
despre Mântuitor.
EPISCOP. Vezi, de asemenea, Preoﬂia
aaronicæ
Înseamnæ „supraveghetor”, un oficiu
sau o funcﬂie de ræspundere. Episcopul
este un oficiu rânduit în Preoﬂia aaronicæ (D&L 20:67; 107:87–88), iar un
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episcop este un judecætor general în
Israel (D&L 107:72, 74).
Duhul Sfânt v-a fæcut episcopi, Fapte
20:28. Sunt arætate cerinﬂele pentru episcopi, 1 Tim. 3:1–7 (Tit 1:7). Episcopul
trebuie rânduit, D&L 20:67. Edward
Partridge avea sæ slujeascæ ca episcop
în Bisericæ, D&L 41:9. Episcopul trebuie
sæ discernæ darurile spirituale, D&L
46:27, 29. Un înalt preot poate oficia în
oficiul de episcop, D&L 68:14, 19 (D&L
107:17). Episcopul este numit de Domnul, D&L 72:1–26. Episcopul trebuie
sæ se îngrijeascæ de cei særaci, D&L
84:112. Episcopul trebuie sæ administreze toate lucrurile temporale, D&L
107:68. Episcopul este preøedintele
Preoﬂiei lui Aaron, D&L 107:87–88.
EPISCOP CARE PREZIDEAZÆ
O Autoritate Generalæ în cadrul Bisericii. El are ræspunderea generalæ asupra bunæstærii temporale a Bisericii
(D&L 107:68). Episcopul care prezideazæ øi consilierii lui, care sunt de asemenea Autoritæﬂi Generale, prezideazæ
peste Preoﬂia aaronicæ a Bisericii (D&L
68:16–17; 107:76, 87–88).
Edward Partridge sæ fie rânduit episcop, D&L 41:9. Episcopii sæ fie chemaﬂi
øi puøi deoparte de cætre Prima Preøedinﬂie, D&L 68:14–15. Descendenﬂii
adeværaﬂi ai lui Aaron, care sunt primii
næscuﬂi, au dreptul sæ prezideze dacæ
sunt chemaﬂi, puøi deoparte øi rânduiﬂi
de cætre Prima Preøedinﬂie, D&L 68:16,
18–20. Pot fi judecaﬂi doar înaintea
Primei Preøedinﬂii, D&L 68:22–24 (D&L
107:82).
EPISTOLELE LUI PAVEL. Vezi, de
asemenea, Pavel; titlurile epistolelor
individuale
Patrusprezece cærﬂi din Noul Testament
care au fost la origine scrisori scrise de
Apostolul Pavel cætre membrii Bisericii.
Ele pot fi împærﬂite în grupe dupæ cum
urmeazæ:
1 øi 2 Tesaloniceni ( d.H. 50–51)
Pavel a scris epistolele cætre Tesalonicenii din Corint în timpul celei de a
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doua cælætorii misionare. Lucrarea lui
în Tesalonic este descrisæ în Fapte 17.
A vrut sæ se întoarcæ în Tesalonic, dar
nu a putut (1 Tes. 2:18). De aceea, l-a
trimis pe Timotei sæ-i îmbærbæteze pe
convertiﬂi øi sæ-i aducæ veøti despre
ceea ce fac ei. Prima epistolæ este rezultatul recunoøtinﬂei sale la întoarcerea
lui Timotei. A doua epistolæ a fost scrisæ puﬂin mai târziu.
1 øi 2 Corinteni, Galateni, Romani ( d.H.
55–57)
Pavel a scris epistolele cætre Corinteni
în timpul celei de a treia cælætorii misionare pentru a ræspunde la întrebæri
øi a îndrepta tulburærile dintre sfinﬂii
din Corint.
Epistola cætre galateni a fost poate
scrisæ cætre multe unitæﬂi ale Bisericii
din Galatia întreagæ. Unii membrii ai
Bisericii abandonau Evanghelia în favoarea legii iudaice. În aceastæ scrisoare
Pavel explicæ scopul legii lui Moise øi
valoarea unei religii spirituale.
Pavel a scris epistola cætre romanii
din Corint, în parte, pentru a-i pregæti
pe sfinﬂii romani pentru o vizitæ pe
care spera sæ le-o facæ. Aceastæ scrisoare reafirmæ, de asemenea, doctrinele
care fuseseræ combætute de anumiﬂi
iudei care se convertiseræ la creøtinism.
Filipeni, Coloseni, Efeseni, Filimon, Evrei
( d.H. 60–62)
Pavel a scris aceste epistole în timp ce
se afla pentru prima datæ în temniﬂæ la
Roma.
Pavel a scris epistola cætre filipeni în
principal pentru a-øi exprima recunoøtinﬂa øi afecﬂiunea faﬂæ de sfinﬂii filipeni
øi pentru a-i îmbærbæta în dezamægirea
cauzatæ de îndelungata lui întemniﬂare.
Pavel a scris epistola cætre coloseni
dupæ ce a aflat cæ sfinﬂii coloseni cædeau
într-o greøealæ gravæ. Ei credeau cæ
desævârøirea vine prin respectarea cu
grijæ a rânduielilor exterioare mai de
grabæ decât prin dezvoltarea unui
caracter creøtin.
Epistola cætre efeseni este de mare im-

Esau
portanﬂæ, deoarece conﬂine învæﬂæturile lui Pavel despre Biserica lui Hristos.
Epistola cætre Filimon este o scrisoare
particularæ despre Onisim, un rob care
îøi jefuise stæpânul, pe Filimon, øi fugise
la Roma. Pavel l-a trimis pe Onisim
înapoi la stæpânul lui cu scrisoarea în
care cerea ca Onisim sæ fie iertat.
Pavel a scris epistola cætre evrei, membrilor iudei ai Bisericii pentru a-i convinge cæ legea lui Moise fusese împlinitæ
în Hristos øi cæ ea fusese înlocuitæ de
legea Evangheliei lui Hristos.
1 øi 2 Timotei, Tit ( d.H. 64–65)
Pavel a scris aceste epistole dupæ ce a
fost eliberat prima datæ din temniﬂa
din Roma.
Pavel a cælætorit la Efes, unde l-a læsat
pe Timotei ca sæ opreascæ creøterea
unor forme de speculaﬂie, intenﬂionând
ca dupæ aceea sæ se întoarcæ. A scris
prima epistolæ cætre Timotei, probabil
din Macedonia, ca sæ-l sfætuiascæ øi sæ-l
încurajeze în împlinirea datoriei lui.
Pavel a scris epistola cætre Tit într-o perioadæ în care era în libertate. Probabil
cæ a vizitat Creta, unde slujea Tit. În
scrisoare vorbeøte mai ales despre traiul
drept øi disciplina din cadrul Bisericii.
Pavel a scris cea de a doua epistolæ
cætre Timotei aflându-se pentru a doua
oaræ în temniﬂæ, cu puﬂin timp înainte de
martiriul lui. Epistola conﬂine ultimele
cuvinte ale lui Pavel øi aratæ curajul
deosebit øi încrederea cu care el a înfruntat moartea.
ESAIA
Forma din Noul Testament (în greacæ)
a numelui Isaia (Luca 4:17). Esaia a fost,
de asemenea, un profet care a træit în
zilele lui Avraam (D&L 76:100; 84:11).
ESAU. Vezi, de asemenea, Iacov, fiul
lui Isaac; Isaac
Personaj din Vechiul Testament - fiul
lui Isaac øi al Rebecæi øi frate geamæn
cu Iacov. Cei doi fraﬂi au fost rivali de
la naøtere (Gen. 25:19–26). Urmaøii lui
Esau, edomiﬂii, øi urmaøii lui Iacov,

Estera
israeliﬂii, au devenit naﬂiuni rivale
(Gen. 25:23).
Esau øi-a vândut dreptul de întâi næscut lui Iacov, Gen. 25:33 (Evr. 12:16–17).
Esau øi-a luat soﬂii hitite, spre regretul
pærinﬂilor lui, Gen. 26:34–35. Iacov øi
Esau s-au împæcat, Gen. 33.
ESTERA
O femeie de mare credinﬂæ øi personajul principal din cartea Esterei.
Cartea Esterei: O carte în Vechiul Testament care conﬂine povestea marelui
curaj al Reginei Estera de a-øi salva
poporul de la nimicire.
Capitolele 1–2 povestesc cum Estera,
o evreicæ øi fiica adoptivæ a unui evreu
numit Mordecai, a fost aleasæ reginæ a
Persiei datoritæ frumuseﬂii ei. Capitolul
3 explicæ cum Haman, dregætor la curtea regelui, îl ura pe Mordecai øi a
obﬂinut un decret prin care toﬂi evreii
erau osândiﬂi la moarte. Capitolele 4–
10 povestesc cum Estera, riscând foarte mult, øi-a dezvæluit naﬂionalitatea
regelui øi a obﬂinut revenirea asupra
decretului.
ETER. Vezi, de asemenea, Iarediﬂi
Ultimul profet iaredit din Cartea lui
Mormon (Eter 12:1–2).
Cartea lui Eter: O carte în Cartea lui
Mormon care conﬂine pærﬂi din înregistrærile iarediﬂilor. Iarediﬂii erau un
grup de oameni care au træit în emisfera de vest cu multe secole înaintea
poporului lui Lehi. Cartea lui Eter a
fost luatæ de pe douæ zeci øi patru de
plæci gæsite de cætre oamenii lui Limhi
(Mosia 8:8–9).
Capitolele 1–2 povestesc cum øi-au
pæræsit iarediﬂii cæminele, pe vremea
Turnului din Babel, øi øi-au început
cælætoria spre ceea ce este cunoscut
acum ca fiind continentul american.
Capitolele 3–6 explicæ cum L-a væzut
fratele lui Iared pe Salvator în stare
premuritoare øi cum au cælætorit iarediﬂii în opt butoaie. Capitolele 7–11
conﬂin istoria ræutæﬂii care a dominat o
mare parte a istoriei iaredite. Moroni,
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care a scris mai târziu însemnærile lui
Eter, a scris în capitolele 12–13 despre
minunile înfæptuite prin credinﬂæ, despre Hristos øi despre Noul Ierusalim
ce avea sæ vinæ. Capitolele 14–15 povestesc cum iarediﬂii au devenit un popor
puternic, dar care a fost nimicit prin
ræzboi civil datoritæ ræutæﬂii.
EU SUNT. Vezi, de asemenea, Iehova;
Isus Hristos
Unul dintre numele Domnului Isus
Hristos.
Dumnezeu i-a spus lui Moise: EU SUNT
CEL CE SUNT, Ex. 3:14–15. Eu sunt
Domnul, Ex. 6:2–3. Mai înainte ca sæ se
nascæ Avraam, sunt Eu, Ioan 8:56–59.
Ascultaﬂi glasul lui Isus Hristos, Marele Eu Sunt, D&L 29:1 (D&L 38:1; 39:1).
EVA. Vezi, de asemenea, Adam;
Cæderea lui Adam øi a Evei; Eden
Prima femeie care a træit pe acest
pæmânt (Gen. 2:21–25; 3:20). Ea a fost
soﬂia lui Adam. În ebraicæ numele înseamnæ „viaﬂæ” øi aratæ cæ Eva a fost
prima mamæ de pe pæmânt (Moise
4:26). Ea øi Adam, primul bærbat, vor
avea glorie veønicæ pentru rolul lor
care a fæcut posibil progresul veønic al
întregii omeniri.
Eva a fost ispititæ øi a luat din fructul
oprit, Gen. 3 (2 Ne. 15–20; Moise 4).
Eva a recunoscut necesitatea Cæderii
øi bucuriile Mântuirii, Moise 5:11–12.
Preøedintele Joseph F. Smith a væzut-o
pe Eva în viziunea lui despre lumea
spiritelor, D&L 138:39.
EVANGHELIE. Vezi, de asemenea,
Dispensaﬂie; Doctrina lui Hristos;
Planul mântuirii
Planul salværii al lui Dumnezeu, posibil de realizat prin Ispæøirea lui Isus
Hristos. Evanghelia cuprinde adeværurile sau legile veønice øi rânduielile
necesare pentru ca omenirea sæ se
întoarcæ în prezenﬂa lui Dumnezeu.
Dumnezeu a restaurat plenitudinea
Evangheliei pe pæmânt în secolul al
nouæsprezecelea prin profetul Joseph
Smith.
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Evanghelii

Duceﬂi-væ în toatæ lumea øi propovæduiﬂi Evanghelia, Marcu 16:15. Pærﬂile
clare øi preﬂioase ale Evangheliei
Mielului au fost ascunse, 1 Ne. 13:32.
Aceasta este Evanghelia Mea, 3 Ne.
27:13–21 (D&L 39:6). Cartea lui Mormon conﬂine plenitudinea Evangheliei, D&L 20:8–9 (D&L 42:12). Aceasta
este Evanghelia, D&L 76:40–43. Preoﬂia
lui Melhisedec administreazæ Evanghelia, D&L 84:19. Fiecare om va auzi
plenitudinea Evangheliei în propria
lui limbæ, D&L 90:11. Fiul a predicat
Evanghelia spiritelor celor morﬂi, D&L
138:18–21, 28–37. Evanghelia a fost
predicatæ de la început, Moise 5:58.
Sunt descrise primele principii øi rânduieli ale Evangheliei, A de C 1:4.
EVANGHELIE, RESTAURARE.
Vezi Restaurarea Evangheliei
EVANGHELII. Vezi, de asemenea,
Ioan, fiul lui Zebedei; Luca;
Marcu; Matei

Patru însemnæri sau mærturii despre
viaﬂa muritoare a lui Isus øi despre
evenimentele referitoare la slujirea Lui,
cuprinse în primele patru cærﬂi ale Noului Testament. Scrise de Matei, Marcu,
Luca øi Ioan, ele sunt mærturii scrise despre viaﬂa lui Hristos. Cartea 3 Nefi din
Cartea lui Mormon este asemænætoare
din multe puncte de vedere cu aceste
patru Evanghelii din Noul Testament.
Cærﬂile Noului Testament au fost
scrise la origine în greacæ. Cuvântul
grecesc Evanghelie înseamnæ „veste
bunæ”. Vestea bunæ este cæ Isus Hristos
a împlinit o ispæøire care va mântui întreaga omenire de moarte øi va ræsplæti pe fiecare individ dupæ faptele
lui (Ioan 3:16; Rom. 5:10–11; 2 Ne. 9:26;
Alma 34:9; D&L 76:69).
Paralelæ între Evanghelii: Învæﬂæturile
Mântuitorului din Matei, Marcu, Luca
øi Ioan pot fi comparate între ele øi
cu revelaﬂiile zilelor din urmæ în felul
urmætor:

PARALELÆ ÎNTRE EVANGHELII
Eveniment

Matei

Genealogia lui
Isus

1:2–17

Marcu

Luca

Revelaﬂiile
zilelor din
urmæ

3:23–38

Naøterea lui Ioan
Botezætorul

1:5–25,
57–58

Naøterea lui Isus 2:1–15

2:6–7

Profeﬂiile lui
Simion øi ale Anei

2:25–39

Vizita la templu
(Paøte)

2:41–50

Începutul slujirii 3:1, 5–6
lui Ioan

Ioan

1:4

3:1–3

1 Ne. 11:18–20;
2 Ne. 17:14;
Mosia 3:5–8;
Alma 7:10;
Hel. 14:5–12;
3 Ne. 1:4–22

1:6–14
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Eveniment

Matei

Marcu

Luca

Ioan

Revelaﬂiile
zilelor din
urmæ

Botezul lui Isus

3:13–17

1:9–11

3:21–22

1:32–34

1 Ne. 10:7–10;
2 Ne. 31:4–21

Mærturia lui Ioan
Botezætorul

1:15–36

D&L 93:6–18,
26

Nunta din Cana
(prima minune a
lui Isus)

2:1–11

Prima curæﬂire a
templului

2:14–17

Întâlnirea cu
Nicodim

3:1–10

Femeia
samariteanæ
la fântânæ

4:1–42

Ispitirea lui Isus 4:1–11

Isus pæræseøte
Nazaretul

4:13–16

Pescari chemaﬂi
sæ fie pescari de
oameni

4:18–22

4:1–13

4:16–30

1:16–20

Umplerea
miraculoasæ a
nævoadelor
Învierea fiicei
lui Iair

5:1–11

9:18–19,
23–26

5:21–24,
35–43

8:41–42,
49–56

Tæmæduirea
9:20–22
femeii care avea o
scurgere de sânge

5:25–34

8:43–48

Chemarea celor
Doisprezece

3:13–19;
6:7–13

6:12–16;
9:1–2;
12:2–12,
49–53

Învierea fiului
væduvei

10:1–42

7:11–15

1 Ne. 13:24–26,
39–41;
D&L 95:4
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Eveniment

Evanghelii
Matei

Marcu

Ungerea
picioarelor
lui Hristos
Potolirea furtunii

4:36–41

Chemarea celor
Øaptezeci
Alungarea
legiunii de
diavoli în porci
Predica de pe
Munte

Luca

Ioan

7:36–50

12:2–8

Revelaﬂiile
zilelor din
urmæ

8:22–25
10:1

D&L 107:25,
34, 93–97

6:17–49

3 Ne. 12–14

5:1–20

5–7

Pildele lui Isus sunt scurte povestiri care comparæ un obiect sau o împrejurare
obiønuitæ cu un adevær. Isus se folosea adesea de ele pentru a propovædui
adeværuri spirituale.
Semænætorul:

13:3–9,
18–23

Neghina:

13:24–30,
36–43

Sæmânﬂa de
muøtar:

13:31–32

Aluatul:

13:33

Comoara de
pe câmp:

13:44

Perla de mare
preﬂ:

13:45–46

Nævodul
pescarului:

13:47–50

Gospodarul:

13:51–52

4:3–9,
14–20

8:4–8,
11–15
D&L 86:1–7

4:30–32

13:18–19

13:20–21

Oaia pierdutæ: 18:12–14

15:1–7

Moneda
pierdutæ:

15:8–10

Fiul rætæcitor:

15:11–32
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Eveniment

Sluga nerecunoscætoare:

Matei

Marcu

Luca

Revelaﬂiile
zilelor din
urmæ

10:1–21

3 Ne. 15:17–24

18:23–35

Bunul
samaritean:

10:25–37

Ispravnicul
necredincios:

16:1–8

Lazær øi
bogatul:

16:14–15,
19–31

Judecætorul
nedrept:

18:1–8

Pæstorul cel
bun:
Lucrætorii
la vie:

Ioan

20:1–16

10:31

Polii:

19:11–27

Cei doi fii:

21:28–32

Vierii:

21:33–46

Nunta fiului
de împærat:

22:1–14

14:7–24

Cele zece
fecioare:

25:1–13

12:35–36

Talanﬂii:

25:14–30

Oile, caprele:

25:31–46

12:1–12

Hrænirea celor
cinci mii

14:16–21

6:33–44

Isus umblæ
pe mare

14:22–33

6:45–52

Mærturia lui
Petru despre
Hristos:

16:13–16

8:27–29

20:9–20

9:11–17

D&L 45:56–59

6:5–14

6:16–21

9:18–20
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Eveniment

Evanghelii
Matei

Marcu

Luca

Ioan

Revelaﬂiile
zilelor din
urmæ

Cheile împæræﬂiei 16:19
promise lui Petru
Predica despre
Pâinea vieﬂii

6:22–71

Tæmæduirea
orbului în ziua
de Sabat

9:1–41

Schimbarea
la faﬂæ;
încredinﬂarea
cheilor preoﬂiei

17:1–13

9:2–13

9:28–36

Binecuvântarea
copiilor

19:13–15

10:13–16

18:15–17

Rugæciunea
Domnului

6:5–15

11:1–4

Învierea lui Lazær
Intrarea
triumfalæ

11:1–45
11:7–11

19:35–38

Schimbætorii
21:12–16
de bani alungaﬂi
din templu

11:15–19

19:45–48

Banul væduvei

12:41–44

21:1–4

13:1–37

12:37–48;
17:20–37;
21:5–38

Cuvântare
despre cea de
a Doua Venire

D&L 63:20–21;
110:11–13

21:6–11

24:1–51

Tæmæduirea a
zece leproøi
Ultimul Paøte al 26:14–32
lui Isus; instituirea împærtæøaniei;
îndrumæri pentru
cei Doisprezece;
spælarea picioarelor ucenicilor

12:12–18

D&L 45:16–60;
JS—M 1:1–55

17:12–14

14:10–27

22:1–20

13–17
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Exaltare
Eveniment

Matei

Marcu

Luca

Suferinﬂele lui
Isus în
Ghetsimani

26:36–46

14:32–42

22:40–46

Isus este via

Ioan

2 Ne. 9:21–22;
Mosia 3:5–12;
D&L 19:1–24
15:1–8

Trædarea lui
Iuda

26:47–50

14:43–46

22:47–48

18:2–3

Înfæﬂiøarea
înaintea lui
Caiafa

26:57

14:53

22:54,
66–71

18:24, 28

15:1–5

23:1–6

18:28–38

Înfæﬂiøarea
27:2,
înaintea lui Pilat 11–14
Înfæﬂiøarea
înaintea lui Irod

23:7–10

Isus biciuit øi
batjocorit

27:27–31

15:15–20

Ræstignirea

27:35–44

15:24–33

23:32–43

Învierea

28:2–8

16:5–8

24:4–8

16:14

24:13–32,
36–51

Apariﬂia lui Isus
în faﬂa ucenicilor

19:1–12

Apariﬂia lui Isus
în faﬂa lui Toma
Înælﬂarea

Revelaﬂiile
zilelor din
urmæ

19:18–22 Hel. 14:20–27;
3 Ne. 8:5–22;
10:9

20:19–23

20:24–29

16:19–20

EVANGHELIST. Vezi, de asemenea,
Binecuvântæri patriarhale;
Patriarh, patriarhal
Acela care deﬂine sau proclamæ vestea
cea bunæ a Evangheliei lui Isus Hristos.
Joseph Smith ne-a învæﬂat cæ evanghelistul era un patriarh. Patriarhii sunt
chemaﬂi øi rânduiﬂi sub îndrumarea
Celor Doisprezece Apostoli pentru a da
binecuvântæri speciale numite binecuvântæri patriarhale.

24:50–53
Domnul îi cheamæ pe unii sæ fie Apostoli, pe alﬂii, profeﬂi øi pe alﬂii, evangheliøti, Ef. 4:11. Faceﬂi lucrarea unui
evanghelist, 2 Tim. 4:5. Noi credem în
Apostoli, profeﬂi, preoﬂi, învæﬂætori,
evangheliøti, A de C 1:6.
EVREI, EPISTOLA CÆTRE. Vezi, de
asemenea, Epistolele lui Pavel; Pavel
O carte în Noul Testament. Pavel a
scris aceastæ scrisoare membrilor evrei
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ai Bisericii pentru a-i convinge cæ
aspectele semnificative ale legii lui
Moise fuseseræ împlinite în Hristos øi
cæ aceasta fusese înlocuitæ de legea
mai înaltæ a Evangheliei lui Hristos.
Când Pavel s-a întors în Ierusalim la
sfârøitul celei de a treia misiuni a lui
(cca. 60 d.H.), el a aflat cæ mulﬂi membri
evrei ai Bisericii erau încæ supuøi legii
lui Moise (Fapte 21:20). Aceasta se
întâmpla la cel puﬂin zece ani de la o
întrunire a Bisericii la Ierusalim care
stabilise cæ anumite rânduieli ale legii
lui Moise nu erau necesare pentru salvarea creøtinilor pægâni. În mod vædit,
curând dupæ aceasta, Pavel a scris
evreilor pentru a le demonstra prin
propria lor scripturæ øi prin judecatæ
logicæ de ce nu trebuie sæ mai practice
legea lui Moise.
Capitolele 1 øi 2 explicæ cum Isus
este mai mare decât îngerii. Capitolele
3–7 comparæ pe Isus cu Moise øi cu
legea lui Moise øi mærturisesc cæ El
este mai mare decât amândoi. De asemenea, ele ne învaﬂæ cæ Preoﬂia lui
Melhisedec este mai mare decât cea a
lui Aaron. Capitolele 8–9 descriu cum
i-au pregætit pe oameni rânduielile
mozaice pentru slujirea lui Hristos øi
cum este Hristos mijlocitorul noului
legæmânt (Alma 37:38–45; D&L 84:21–
24). Capitolul 10 este un îndemn la
sârguinﬂæ øi credinﬂæ. Capitolul 11 este
un discurs despre credinﬂæ. Capitolul
12 conﬂine sfaturi øi salutæri. Capitolul
13 face legætura între natura cinstitæ a
cæsætoriei øi importanﬂa supunerii.
EXALTARE. Vezi, de asemenea,
Coroanæ; Gloria Celestialæ;
Ispæøire, (a) ispæøi; Om, oameni—
Omul, posibilitatea de a deveni
asemænætor Tatælui Ceresc; Viaﬂæ
veønicæ
Starea cea mai înaltæ de fericire øi de
slavæ în Împæræﬂia Celestialæ.
Înaintea Feﬂei Tale sunt bucurii nespuse, Ps. 16:11. Ei sunt dumnezei, chiar fiii
lui Dumnezeu—de aceea toate lucrurile
sunt ale lor, D&L 76:58–59. Sfinﬂii vor
primi moøtenirea lor øi vor fi fæcuﬂi egali

Exodul
cu El, D&L 88:107. Aceøti îngeri nu au
træit conform legii Mele; de aceea ei vor
ræmâne separaﬂi øi singuri, færæ exaltare,
D&L 132:17. Bærbaﬂii øi femeile trebuie
sæ se cæsætoreascæ potrivit legii lui
Dumnezeu pentru a obﬂine exaltarea,
D&L 132:19–20. Strâmtæ este poarta
øi îngustæ este calea care duce la exaltare, D&L 132:22–23. Avraam, Isaac øi
Iacov au intrat în exaltarea lor, D&L
132:29, 37. Eu îﬂi pecetluiesc exaltarea
ta, D&L 132:49.
EXCOMUNICARE. Vezi, de
asemenea, Apostazie; Ræzvrætire
Procesul de excludere a unei persoane din Bisericæ øi de îndepærtare a
tuturor drepturilor øi a privilegiilor
calitæﬂii de membru. Autoritæﬂile Bisericii excomunicæ o persoanæ numai
atunci când aceasta a ales sæ træiascæ
opunându-se poruncilor lui Dumnezeu, nemaifiind astfel calificatæ sæ fie
membræ a Bisericii.
Inimile multora erau împietrite, iar numele lor erau øterse, Alma 1:24 (Alma
6:3). Dacæ nu se pocæieøte, el nu va fi
numærat printre poporul Meu, 3 Ne.
18:31 (Mosia 26). Acela care comite
adulter øi nu se pocæieøte va fi alungat,
D&L 42:24. Acela care pæcætuieøte øi
nu se pocæieøte va fi alungat, D&L
42:28. Se aratæ procedurile de rezolvare
a unor dificultæﬂi importante în Bisericæ,
D&L 102 (D&L 42:80–93). Episcopul
este numit pentru a fi judecætor în
Israel, D&L 107:72. Societæﬂile religioase
au dreptul de a se ocupa de conduita
necorespunzætoare a membrilor, D&L
134:10.
EXODUL. Vezi, de asemenea,
Pentateuh
O carte scrisæ de Moise în Vechiul Testament care descrie ieøirea israeliﬂilor
din Egipt. Istoria timpurie a Israelului,
aøa cum este ea consemnatæ în Exodul,
poate fi împærﬂitæ în trei pærﬂi: (1) sclavia
poporului în Egipt, (2) plecarea lui din
Egipt sub conducerea lui Moise øi (3)
dedicarea lui pentru slujirea lui Dumnezeu în viaﬂa religioasæ øi politicæ.

Ezechia
Prima parte, capitolele 1–15, explicæ
asuprirea Israelului în Egipt; istoria timpurie øi chemarea lui Moise; Exodul øi
instituirea Paøtelui; marøul cætre Marea
Roøie, distrugerea armatei Faraonului
øi cântul de victorie al lui Moise.
A doua parte, capitolele 15–18, povesteøte despre mântuirea Israelului
øi evenimentele de pe parcursul cælætoriei de la Marea Roøie la Sinai; apele
amare ale Marahului, oferirea prepeliﬂelor øi a manei, pæstrarea Sabatului,
darul miraculos de apæ la Refidim øi
lupta de acolo cu amalechiﬂii; sosirea
lui Ietro în tabæræ øi sfatul lui privind
guvernarea civilæ a poporului.
A treia parte, capitolele 19–40, se
ocupæ de dedicarea Israelului slujirii
lui Dumnezeu în timpul evenimentelor
solemne din Sinai. Domnul pune deoparte poporul, ca o împæræﬂie de preoﬂi
øi o naﬂiune sfântæ; el a dat Cele Zece
Porunci øi dat îndrumæri privind tabernacolul, utilarea lui øi preaslævirea în
cadrul lui. Dupæ aceea, urmeazæ relatarea despre pæcatul oamenilor de a
preaslævi un viﬂel de aur øi, în final,
relatarea despre construirea templului
øi dispoziﬂii pentru serviciile ﬂinute în el.
EZECHIA
Un rege drept al lui Iuda în Vechiul
Testament. El a domnit 29 de ani, timp
în care Isaia a fost profet în Iuda (2 Regi
18–20; 2 Cron. 29–32; Isa. 36–39). Isaia
l-a ajutat atât în reformarea Bisericii, cât
øi a statului. El a suprimat idolatria øi a
reinstaurat slujirea în templu. Viaﬂa lui
Ezechia a fost prelungitæ cu 15 ani prin
rugæciune øi credinﬂæ (2 Regi 20:1–7).
Prima parte a domniei lui a fost prosperæ, dar revolta lui împotriva regelui
Asiriei (2 Regi 18:7) a avut ca urmare
douæ invazii asiriene: prima este descrisæ în Isa. 10:24–32, a doua în 2 Regi
18:13–19:7. În cursul celei de doua
invazii, Ierusalimul a fost salvat de un
înger al Domnului (2 Regi 19:35).
EZECHIEL
Profetul care a scris cartea lui Ezechiel
din Vechiul Testament. El era un preot
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din familia lui Zadoc øi unul dintre
robii iudei luaﬂi de Nebucadneﬂar. El
s-a stabilit împreunæ cu iudeii exilaﬂi
în Babilon øi a profeﬂit timp de 22 de
ani, de la 592 pânæ în 570 î.H.
Cartea lui Ezechiel: Cartea lui Ezechiel
poate fi împærﬂitæ în patru pærﬂi. Capitolele 1–3 vorbesc despre o viziune de
la Dumnezeu øi despre chemarea lui
Ezechiel de a sluji; capitolele 4–24 vorbesc despre judecæﬂile asupra Ierusalimului øi de ce au fost ele date; capitolele 25–32 proclamæ judecæﬂile asupra
popoarelor øi capitolele 33–48 consemneazæ viziuni despre Israelul zilelor
din urmæ.
EZRA
Preot øi cærturar în Vechiul Testament
care i-a adus pe câﬂiva iudei înapoi în
Ierusalim din înrobirea babilonianæ
(Ezra 7–10; Nee. 8, 12). În anul 458 î.H.
el a obﬂinut permisiunea de la Artaxerxes, regele Persiei, sæ-i ducæ în
Ierusalim pe toﬂi iudeii exilaﬂi care
doreau sæ meargæ (Ezra 7:12–26).
Înainte de perioada lui Ezra, preoﬂii
aveau control, aproape, total asupra
citirii culegerii de scripturi scrise, numite „legea”. Ezra a ajutat ca scripturile sæ fie la îndemâna oricærui iudeu.
Libertatea citirii „cærﬂii legii” a devenit mai târziu centrul vieﬂii naﬂionale
evreieøti. Poate cæ cea mai importantæ
învæﬂæturæ a lui Ezra provine din
exemplul personal de a-øi pregæti inima pentru a cæuta legea Domnului,
pentru a i se supune øi a-i învæﬂa øi pe
ceilalﬂi (Ezra 7:10).
Cartea lui Ezra: Capitolele 1–6 descriu
evenimente care s-au petrecut cu 60 80 de ani înainte ca Ezra sæ soseascæ
în Ierusalim—decretul lui Cir din 537
î.H. øi întoarcerea iudeilor sub Zerubabel. Capitolele 7–10 aratæ cum a
mers Ezra în Ierusalim. El øi tovaræøii
lui au postit øi s-au rugat pentru protecﬂie. La Ierusalim ei au gæsit mulﬂi
iudei care veniseræ în Ierusalim mai
devreme, sub Zerubabel, øi se cæsætoriseræ cu femei în afara legæmântului,
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astfel pângærindu-se. Ezra s-a rugat
pentru ei øi i-a pus sub legæmântul de
a divorﬂa de acele soﬂii. Povestea de
mai târziu a lui Ezra se aflæ în cartea
lui Neemia.
(A) FACE. Vezi, Supunere, supus,
(a) se supune
FACERE. Vezi (a) Crea, creaﬂie
FAMILIE. Vezi, de asemenea,
Cæsætorie, (a) se cæsætori; Copil,
copii; Mamæ; Tatæ Muritor
Aøa cum se foloseøte în scripturi, familia
este compusæ din soﬂ øi soﬂie, copii øi
uneori alte rude în viaﬂæ care locuiesc în
aceeaøi casæ sau au acelaøi cap de familie. Familia poate fi øi un pærinte singur
cu copii, soﬂ øi soﬂie færæ copii sau chiar
o persoanæ care træieøte singuræ.
În general: Toate familiile pæmântului
vor fi binecuvântate în tine, Gen. 12:3
(Gen. 28:14; Avr. 2:11). Eu voi fi Dumnezeul tuturor seminﬂiilor lui Israel,
Ier. 31:1. Toate familiile din cer øi de
pe pæmânt îøi trag numele din Tatæl,
Ef. 3:14–15. Adam øi Eva au adus
familia pe întreg pæmântul, 2 Ne. 2:20.
Slava ta va fi o continuare a seminﬂiei
pentru totdeauna, D&L 132:19. Lui îi
voi da coroane de vieﬂi veønice în lumi
eterne, D&L 132:55. Pecetluirea copiilor cu pærinﬂii face parte din marea
lucrare a plenitudinii timpului, D&L
138:48. Bærbat øi femeie i-am creat øi
le-am spus: Creøteﬂi øi înmulﬂiﬂi-væ,
Moise 2:27–28. Nu este bine ca omul
sæ fie singur, Moise 3:18. Adam øi Eva
au trudit împreunæ, Moise 5:1.
Ræspunderile pærinﬂilor: Avraam le va
porunci copiilor lui sæ ﬂinæ calea Domnului, Gen. 18:17–19. Sæ-i înveﬂi cu
sârguinﬂæ aceste cuvinte pe copiii tæi,
Deut. 6:7 (Deut. 11:19). Acela care îøi
iubeøte fiul îl pedepseøte, Prov. 13:24
(Prov. 23:13). Învaﬂæ-l pe copil calea pe
care trebuie sæ o urmeze, Prov. 22:6.
Træieøte în bucurie cu nevasta pe care
o iubeøti, Ecl. 9:9. Toﬂi copiii tæi vor
învæﬂa despre Domnul, Isa. 54:13 (3 Ne.
22:13). Creøte-i în învæﬂætura Domnului,

Fapte
Ef. 6:1–4 (Enos 1:1). Dacæ cineva nu se
îngrijeøte de ai lui, atunci el s-a lepædat
de credinﬂæ, 1 Tim. 5:8. El i-a îndemnat
cu toatæ simﬂirea unui pærinte iubitor,
1 Ne. 8:37. Vorbim de Hristos pentru
ca sæ øtie copiii noøtri încotro sæ se
uite, 2 Ne. 25:26. Bærbaﬂii øi nevestele
lor îøi iubesc copiii, Iacov 3:7. Învaﬂæ-i
sæ se iubeascæ unul pe altul øi sæ se
slujeascæ unul pe altul, Mosia 4:14–15.
Sæ væ apæraﬂi familiile chiar øi pânæ la
værsare de sânge, Alma 43:47. Rugaﬂi-væ
în familie pentru ca nevestele øi copiii
voøtri sæ fie binecuvântaﬂi, 3 Ne. 18:21.
Pærinﬂii trebuie sæ-i înveﬂe pe copiii lor
Evanghelia, D&L 68:25. Fiecare om
este obligat sæ aibæ grijæ de familia lui,
D&L 75:28. Toﬂi copiii au dreptul la
sprijin din partea pærinﬂilor, D&L 83:4.
Creøteﬂi-væ copiii în luminæ øi adevær,
D&L 93:40. Pune-ﬂi în ordine casa ta,
D&L 93:43–44, 50. Deﬂinætorii preoﬂiei
trebuie sæ-i influenﬂeze pe ceilalﬂi prin
dragoste neøtirbitæ, D&L 121:41. Adam
øi Eva le-au fæcut cunoscute copiilor
lor toate lucrurile, Moise 5:12.
Ræspunderile copilului: Cinsteøte pe tatæl øi pe mama ta, Ex. 20:12. Fiul meu,
ascultæ îndrumarea tatælui tæu, Prov. 1:8
(Prov. 13:1; 23:22). Isus s-a supus pærinﬂilor Lui, Luca 2:51. Isus a îndeplinit
voia Tatælui Lui, Ioan 6:38 (3 Ne. 27:13).
Supune-te pærinﬂilor tæi în Domnul,
Ef. 6:1 (Col. 3:20). Dacæ copiii se pocæiesc, indignarea voastræ va înceta,
D&L 98:45–48. Fiicele credincioase ale
Evei au preaslævit pe Dumnezeu Cel
adeværat øi viu, D&L 138:38–39.
Familia veønicæ: Doctrinæ øi Legæminte
aratæ natura veønicæ a legæturii cæsætoriei øi a familiei. Cæsætoria celestialæ
øi continuarea unitæﬂii familiei fac ca
soﬂii øi soﬂiile sæ devinæ dumnezei
(D&L 132:15–20).
FAPTE
Acﬂiunile cuiva, fie ele bune sau rele.
Fiecare persoanæ va fi judecatæ pentru
propriile fapte.
Domnul va ræsplæti fiecæruia dupæ
faptele lui, Prov. 24:12. Fie ca lumina

Faptele Apostolilor
voastræ sæ lumineze înaintea oamenilor, ca ei sæ vadæ faptele voastre bune,
Mat. 5:16 (3 Ne. 12:16). Cel ce face voia
Tatælui Meu va intra în împæræﬂia
cerului, Mat. 7:21. Credinﬂa færæ fapte
este moartæ, Iac. 2:14–26. Ei trebuie
judecaﬂi pentru faptele lor, 1 Ne. 15:32
(Mosia 3:24). Noi øtim cæ, dupæ ce am
fæcut tot posibilul, numai prin har
suntem salvaﬂi, 2 Ne. 25:23. Învaﬂæ-i sæ
nu oboseascæ niciodatæ în fapte bune,
Alma 37:34. Este necesar ca oamenii sæ
fie judecaﬂi dupæ faptele lor, Alma
41:3. Prin faptele lor îi veﬂi cunoaøte,
Moro. 7:5 (D&L 18:38). Eu, Domnul,
voi judeca toﬂi oamenii dupæ faptele
lor, D&L 137:9.
FAPTELE APOSTOLILOR. Vezi, de
asemenea, Luca
Aceastæ carte este a doua dintr-o lucrare în douæ pærﬂi scrisæ de Luca cætre
Teofil. Prima parte este cunoscutæ ca
Evanghelia dupæ Luca. Capitolele 1–12
consemneazæ câteva dintre activitæﬂile
misionare cele mai importante ale celor
doisprezece Apostoli sub îndrumarea
lui Petru, imediat dupæ moartea øi învierea Salvatorului. Capitolele 13–28
evidenﬂiazæ câteva dintre cælætoriile øi
munca misionaræ ale Apostolului Pavel.
FARAON. Vezi, de asemenea, Egipt;
Egiptus
Cel mai mare fiu al lui Egiptus, fiica
lui Ham (Avr. 1:25). De asemenea, titlu dat împæraﬂilor egipteni (Avr. 1:27).
FARISEI. Vezi, de asemenea, Evrei
În Noul Testament, un grup religios
printre evrei, al cærui nume sugereazæ
a fi separat sau aparte. Fariseii se mândreau cu faptul cæ ei se supuneau cu
stricteﬂe legii lui Moise, evitând orice
asociere cu neamurile. Ei credeau în
viaﬂa de dupæ moarte, în înviere øi în
existenﬂa îngerilor øi a spiritelor. Ei
credeau cæ legea oralæ øi tradiﬂia erau
la fel de importante ca øi legile scrise.
Învæﬂæturile lor reduceau religia la respectarea regulilor øi încurajau mândria
spiritualæ. Ei au fæcut ca mulﬂi evrei sæ
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se îndoiascæ de Hristos øi de Evanghelia Lui. Domnul i-a denunﬂat pe farisei
øi faptele lor în Mat. 23; Marcu 7:1–23;
øi Luca 11:37–44.
FAYETTE, NEW YORK (SUA)
Locul unde se afla ferma lui Peter
Whitmer, tatæl, øi unde i-au fost date
multe revelaﬂii profetului Joseph Smith,
fiul. Aici a fost organizatæ Biserica la
6 aprilie 1830 øi s-a auzit glasul Domnului (D&L 128:20).
FÆCÆTOR DE PACE. Vezi, de
asemenea, Pace
O persoanæ care aduce sau promoveazæ pacea (Mat. 5:9; 3 Ne. 12:9). Fæcætor
de pace mai poate fi øi cineva care vesteøte Evanghelia, (Mosia 15:11–18).
FÆRÆ DE SFÂRØIT. Vezi, de
asemenea, Dumnezeu, Dumnezeire
Unul dintre numele lui Dumnezeu,
arætând natura lui veønicæ (D&L 19:10–
12; Moise 1:3; 7:35).
FECIOARA MARIA. Vezi Maria,
mama lui Isus
FECIOR-FECIOARÆ. Vezi, de
asemenea, Maria, mama lui Isus
Bærbat sau femeie de vârsta cæsætoriei,
care nu au avut niciodatæ relaﬂii sexuale.
În scripturi, o fecioaræ poate reprezenta
pe cineva care este curat din punct de
vedere moral (Apoc. 14:4).
Fecioara va ræmâne însærcinatæ øi va
naøte un fiu, Isa. 7:14 (Mat. 1:23; 2 Ne.
17:14). Împæræﬂia cerului este asemænatæ cu zece fecioare, Mat. 25:1–13. În
oraøul Nazaret, am væzut o fecioaræ,
care era mama Fiului lui Dumnezeu,
1 Ne. 11:13–18. Maria era o fecioaræ,
un vas ales øi de preﬂ, Alma 7:10.
FEMEIE, FEMEI. Vezi, de asemenea,
Om, oameni
O persoanæ adultæ de parte femeiascæ,
o fiicæ a lui Dumnezeu. Termenul femeie este folosit, uneori, în scripturi
pentru a indica respectul (Ioan 19:26;
Alma 19:10).
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Dumnezeu a fæcut parte bærbæteascæ øi
parte femeiascæ, Gen. 1:27 (Moise
2:27; 6:9; Avr. 4:27). O femeie cinstitæ
este mai de preﬂ decât mærgæritarele,
Prov. 31:10–31. Femeia este gloria bærbatului, 1 Cor. 11:7. Nici bærbatul nu
este færæ de femeie, nici femeia færæ de
bærbat, în Domnul, 1 Cor. 11:11. Femeile
sæ se împodobeascæ în chip cuviincios,
1 Tim. 2:9–10. Eu, Domnul Dumnezeu,
Mæ bucur de castitatea femeilor, Iacov
2:28. Pæcatele îﬂi sunt iertate, iar tu eøti
o femeie aleasæ, D&L 25. Femeile sunt
în drept sæ aibæ de la bærbaﬂii lor întreﬂinere, D&L 83:2.
FERICIRI. Vezi, de asemenea, Predica
de pe munte
O serie de învæﬂæturi pe care le-a dat
Isus în predica de pe munte, care descriu un caracter spiritual øi purificat
(Mat. 5:3–12; Luca 6:20–23). Fericirile
sunt astfel întocmite încât fiecare afirmaﬂie este construitæ pe cea precedentæ. O relatare mai claræ øi mai exactæ a
Fericirilor se gæseøte în 3 Ne. 12.
FERICIT, FERICIRE. Vezi Bucurie
FII ØI FIICE ALE LUI DUMNEZEU.
Vezi, de asemenea, Copiii lui Hristos;
Ispæøire, (a) ispæøi; Næscut din
nou, næscut din Dumnezeu; (a)
Naøte; Om, oameni
Scripturile folosesc aceøti termeni în
douæ feluri. Într-un sens, cu toﬂii suntem
efectiv copiii de spirit ai Tatælui nostru Ceresc. În alt sens, fiii øi fiicele lui
Dumnezeu sunt aceia care s-au næscut
din nou prin Ispæøirea lui Hristos.
Copii de spirit ai Tatælui: Sunteﬂi dumnezei, copii ai Celui Prea Înalt, Ps.
82:6. Suntem de neam din Dumnezeu,
Fapte 17:29. Sæ ne supunem Tatælui
spiritelor, Evr. 12:9. Eu sunt un fiu al
lui Dumnezeu, Moise 1:13.
Copii næscuﬂi din nou prin Ispæøire: Tuturor celor ce L-au primit le-a dat puterea
sæ devinæ copii ai lui Dumnezeu, Ioan
1:12 (Rom. 8:14; 3 Ne. 9:17; D&L 11:30).
Acum suntem noi fiii lui Dumnezeu,
1 Ioan 3:1–2. Væ veﬂi numi copiii lui

Fiii Pierzaniei
Hristos, fiii øi fiicele Lui, Mosia 5:7.
Toﬂi oamenii trebuie sæ se nascæ din
nou devenind fiii øi fiicele Lui, Mosia
27:25. Ei vor deveni fiii Mei øi fiicele
Mele Eter 3:14. Cu siguranﬂæ veﬂi fi un
copil al lui Hristos, Moro. 7:19. Toﬂi
acei care primesc Evanghelia Mea
sunt fii øi fiice, D&L 25:1. Ei sunt dumnezei, chiar fiii lui Dumnezeu, D&L
76:58. Astfel toﬂi pot deveni fiii Mei,
Moise 6:68. Mulﬂi au crezut øi au devenit fiii lui Dumnezeu, Moise 7:1.
FIII LUI HELAMAN. Vezi
Helaman, fiii lui
FIII LUI MOSIA. Vezi Mosia, fiii lui
FIII PIERZANIEI. Vezi, de asemenea,
Blestem; Diavol; Iad; Moarte
Spiritualæ; Pæcat de neiertat
Cei care îl urmeazæ pe Satana øi care
vor suferi cu el în veønicie. Fiii pierzaniei îi includ: (1) pe aceia care l-au urmat pe Satana øi au fost alungaﬂi din
cer pentru ræzvrætire în timpul vieﬂii
premuritoare øi (2) pe aceia cærora li
s-a permis sæ se nascæ pe aceastæ lume
cu trupuri fizice øi care apoi l-au slujit
pe Satana øi s-au întors cu totul împotriva lui Dumnezeu. Cei din cel de al
doilea grup vor învia din morﬂi, dar nu
vor fi mântuiﬂi de la a doua moarte
(spiritualæ) øi nu pot sta în împæræﬂia
de glorie (D&L 88:32, 35).
Nici unul din ei nu este pierdut, afaræ
de fiul pierzaniei, Ioan 17:12. Este cu
neputinﬂæ sæ fie înnoiﬂi iaræøi øi aduøi
la pocæinﬂæ, Evr. 6:4–6 (Evr. 10:26–29).
Mila nu îl ajunge pa acel om øi osânda
lui de pe urmæ este sæ rabde un chin
færæ de sfârøit, Mosia 2:36–39. El este ca
øi cum nu ar fi nici o mântuire, Mosia
16:5. Aceia care neagæ minunile lui
Hristos pentru a obﬂine câøtig sunt asemeni fiului pierzaniei, 3 Ne. 29:7. Ei nu
vor primi iertare în aceastæ lume sau
în cea viitoare, D&L 76:30–34 (D&L
84:41; 132:27). Ei sunt singurii care nu
vor fi mântuiﬂi de la a doua moarte,
D&L 76:34–48. Fiii pierzaniei Îl neagæ
pe Spiritul Sfânt dupæ ce L-au primit,
D&L 76:35. Fiii pierzaniei Îl neagæ

Fiinﬂe Schimbate
pe Fiul dupæ ce Tatæl L-a revelat, D&L
76:43. Cain se va numi Pierzanie,
Moise 5:22–26.
FIINﬁE SCHIMBATE
Persoane care sunt schimbate astfel
încât sæ nu aibæ experienﬂa durerii sau
a morﬂii, pânæ la învierea lor în viaﬂa
nemuritoare.
Enoh a mers cu Dumnezeu øi nu s-a
mai væzut, pentru cæ l-a luat Dumnezeu, Gen. 5:24 (Evr. 11:5; D&L 107:48–
49). Nici un om nu a cunoscut mormântul lui Moise pânæ în ziua de azi,
Deut. 34:5–6 (Alma 45:19). Ilie s-a înælﬂat la cer într-un vârtej de vânt, 2 Regi
2:11. Dacæ Eu vreau ca el sæ ræmânæ
pânæ voi veni Eu, ce-ﬂi pasæ ﬂie? Ioan
21:22–23 (D&L 7:1–3). Nu vei gusta
niciodatæ moartea, 3 Ne. 28:7. A fost o
schimbare lucratæ asupra trupurilor
lor, ca ei sæ nu guste moartea, 3 Ne.
28:38 (4 Ne. 1:14; Morm. 8:10–11). Ioan
cel Preaiubit va træi pânæ ce va veni
Domnul, D&L 7. Am luat Sionul lui
Enoh la pieptul meu, D&L 38:4 (Moise
7:21, 31, 69). Enoh øi fraﬂii lui sunt un
oraø pæstrat pânæ într-o zi a dreptæﬂii,
D&L 45:12. Ilie a fost luat la cer, færæ
sæ guste moartea, D&L 110:13. Duhul
Sfânt s-a læsat asupra multora øi ei au
fost ridicaﬂi în Sion, Moise 7:27.
FILIMON. Vezi, de asemenea, Pavel
Un creøtin din Noul Testament care îl
avea ca rob pe Onisim, care a fugit øi
s-a alæturat lui Pavel. Pavel l-a trimis
pe Onisim înapoi la Filimon cu o scrisoare în care îl ruga pe Filimon sæ-l
ierte pe rob.
FILIMON, EPISTOLA CÆTRE.
Vezi, de asemenea, Epistolele lui
Pavel; Pavel
Carte în Noul Testament, luatæ dintr-o
scrisoare scrisæ de Pavel. Scrisoarea
lui Pavel cætre Filimon este o scrisoare
particularæ despre Onisim, un rob care
îøi jefuise stæpânul, pe Filimon, øi fugise
la Roma. Pavel l-a trimis înapoi la
stæpânul lui, la Colose, în compania
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lui Tihic, purtætorul scrisorii lui Pavel
cætre Coloseni. Pavel a cerut ca Onisim sæ fie iertat øi primit înapoi ca un
frate creøtin. Pavel a scris aceastæ scrisoare în timp ce era pentru prima datæ
în temniﬂæ, la Roma.
FILIP
Personaj din Noul Testament - Filip
din Betsaida a fost unul dintre primii
doisprezece Apostoli ai Salvatorului
(Mat. 10:2–4; Ioan 1:43–45).
Alt Filip a fost unul dintre cei øapte
aleøi sæ-i ajute pe cei doisprezece
Apostoli (Fapte 6:2–6). El a propovæduit în Samaria øi unui famen etiopian
(Fapte 8).
FILIPENI, EPISTOLA CÆTRE.
Vezi, de asemenea, Epistolele lui
Pavel; Pavel
Scrisoare pe care Pavel a scris-o sfinﬂilor din Filipe, în timp ce era pentru
prima datæ în temniﬂæ, la Roma. Acum,
ea este Cartea Filipenilor din Noul
Testament.
Capitolul 1 conﬂine salutul lui Pavel
øi îndrumærile lui despre unitate, umilinﬂæ øi perseverenﬂæ. Capitolul 2 subliniazæ cæ toﬂi se vor pleca înaintea lui
Hristos øi cæ fiecare trebuie sæ lucreze
pentru propria salvare. În capitolul
3 Pavel explicæ faptul cæ el a sacrificat
totul pentru Hristos. În capitolul
4 Pavel mulﬂumeøte sfinﬂilor filipeni
pentru ajutor.
FILISTENI
În Vechiul Testament, un trib originar
din Caftor (Amos 9:7), care a ocupat
bogatul ﬂinut de jos de pe coasta mediteraneanæ de la Iopa pânæ la deøertul
egiptean, înainte de zilele lui Avraam
(Gen. 21:32). Timp de mulﬂi ani au
existat lupte armate militare între filisteni øi israeliﬂi. Mai târziu, Palestina, numele teritoriului filistean, a
devenit o denumire obiønuitæ pentru
toﬂi cei din Pæmântul Sfânt.
Israelul a fost în robia filistenilor timp
de 40 de ani, Jud. 13:1. Samson a luptat
cu filistenii, Jud. 13–16. Goliat era un
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Gad, Fiul Lui Iacov

filistean din Gat, 1 Sam. 17. David i-a
înfrânt pe filisteni, 1 Sam. 19:8.

a fost botezat cu foc øi cu Duhul Sfânt,
Moise 6:66.

FIUL LUI DUMNEZEU. Vezi
Dumnezeu, Dumnezeire; Isus
Hristos

FRATE, FRAﬁI. Vezi, de asemenea,
Om, oameni; Soræ

FIUL OMULUI. Vezi, de asemenea,
Dumnezeu, Dumnezeire; Isus
Hristos

Fiind copii ai Tatælui nostru Ceresc, toﬂi
bærbaﬂii øi toate femeile sunt în mod
spiritual fraﬂi øi surori. În Bisericæ,
membrii øi prietenii Bisericii de parte
bærbæteascæ sunt numiﬂi, deseori, fraﬂi.

Denumire pe care Isus Hristos a folosit-o vorbind despre Sine (Luca 9:22;
21:36). Însemna Fiul Omului Sfinﬂeniei. Omul Sfinﬂeniei este unul dintre
numele lui Dumnezeu Tatæl. Când Isus
Hristos s-a numit pe Sine Fiul Omului,
aceasta a fost o declarare fæﬂiøæ a legæturii Sale divine cu Tatæl. Acest titlu se
gæseøte frecvent în Evanghelii. Revelaﬂiile zilelor din urmæ confirmæ sensul special øi sfinﬂenia acestui nume al
Salvatorului (D&L 45:39; 49:6, 22; 58:65;
Moise 6:57).

Dupæ ce te vei întoarce la Dumnezeu
sæ întæreøti pe fraﬂii tæi, Luca 22:32.
Cine nu iubeøte pe fratele sæu, ræmâne
în moarte, 1 Ioan 3:10–17. Gândiﬂi-væ
la confraﬂii voøtri la fel ca la voi înøivæ,
Iacov 2:17. Fie ca fiecare om sæ-øi respecte fratele ca pe sine însuøi, D&L
38:24–25. Întæreøte pe fraﬂii tæi în toate
discuﬂiile, D&L 108:7.

FOC. Vezi, de asemenea, Botez, (a)
boteza; Iad; Duhul Sfânt; Pæmânt—
Curæﬂarea pæmântului

(A) FURA, FURT

Simbol pentru curæﬂire, purificare øi
sfinﬂire. Focul mai slujeøte ca simbol al
prezenﬂei lui Dumnezeu.
Dumnezeul tæu este un foc mistuitor,
Deut. 4:24. Domnul îi face pe slujitorii
Lui din flæcæri de foc, Ps. 104:4. Domnul
Oøtirilor va veni la ei cu flacæra unui foc
mistuitor, Isa. 29:6 (2 Ne. 27:2). Domnul
va veni cu foc, Isa. 66:15. El este ca focul
topitorului, Mal. 3:2 (3 Ne. 24:2; D&L
128:24). El te va boteza cu Duhul Sfânt
øi cu foc, Mat. 3:11 (Luca 3:16). Cei
drepﬂi vor fi cruﬂaﬂi prin foc, 1 Ne. 22:17.
Cei ticæloøi vor fi nimiciﬂi prin foc, 2 Ne.
30:10. Nefi a explicat cum primim botezul focului øi pe Duhul Sfânt, 2 Ne.
31:13–14 (3 Ne. 9:20; 12:1; 19:13; Eter
12:14; D&L 33:11). Vei vesti iertarea
pæcatelor prin botez øi prin foc, D&L
19:31. Biserica cea mare øi odioasæ va
fi alungatæ prin foc nimicitor, D&L
29:21. Pæmântul se va trece ca prin foc,
D&L 43:32. Prezenﬂa Domnului va fi
ca focul ce topeøte, D&L 133:41. Adam

FRICÆ. Vezi Teamæ
FRUCTUL OPRIT. Vezi Cæderea lui
Adam øi a Evei; Eden
A lua ceva de la cineva în mod necinstit
sau ilegal. Domnul a poruncit totdeauna copiilor Lui sæ nu fure (Ex. 20:15;
Mat. 19:18; 2 Ne. 26:32; Mosia 13:22;
D&L 59:6).
Adunaﬂi-væ comori în cer unde hoﬂii
nu pætrund øi nici nu furæ, Mat. 6:19–
21. Înfrângerile nefiﬂilor au venit din
cauza mândriei, bogæﬂiilor, jafului,
hoﬂiei, Hel. 4:12. Acela care furæ øi nu
se pocæieøte, va fi alungat, D&L 42:20.
Aceia care furæ vor fi predaﬂi potrivit
legii ﬂærii, D&L 42:8–85.
FURIE. Vezi Mânie
GAD, FIUL LUI IACOV. Vezi, de
asemenea, Iacov, fiul lui Isaac; Israel
Personaj din Vechiul Testament - fiul
lui Iacov øi al Zilpei (Gen. 30:10–11).
Urmaøii lui au devenit un trib al
Israelului.
Tribul lui Gad: Pentru binecuvântarea
lui Iacov pentru fiul lui Gad, vezi Genesa. 49:19. Pentru binecuvântarea lui
Moise asupra tribului lui Gad, vezi
Deuteronom 33:20–21. Potrivit acestor

Gad, Væzætorul
binecuvântæri, urmaøii lui Gad aveau
sæ fie un neam ræzboinic. Pæmânturile
date lor în ﬂinutul Canaanului se aflau
la est de râul Iordan øi aveau pæøuni
bune, cu apæ din abundenﬂæ.
GAD, VÆZÆTORUL. Vezi, de
asemenea, Scripturi—Scripturi
pierdute
Profet, prieten credincios øi sfætuitor al
lui David în Vechiul Testament (1 Sam.
22:5; 2 Sam. 24:11–19). El a scris o carte
cu faptele lui David, care a devenit
scripturæ pierdutæ (1 Cron. 29:29).
GALATENI, EPISTOLA CÆTRE.
Vezi, de asemenea, Epistolele lui
Pavel; Pavel
O carte în Noul Testament. A fost la
origine o scrisoare a Apostolului Pavel
cætre sfinﬂii care træiau în Galatia. Tema
acestei scrisori este cæ adeværata libertate poate fi aflatæ numai træind Evanghelia lui Isus Hristos. Dacæ sfinﬂii
adoptau învæﬂæturile creøtinilor evrei
care insistau asupra respectærii legii
lui Moise, ei aveau sæ limiteze sau sæ
distrugæ libertatea pe care o aflaseræ în
Hristos. În epistolæ, Pavel a læmurit
poziﬂia lui de Apostol, a explicat doctrina dreptæﬂii prin credinﬂæ øi a afirmat valoarea unei religii spirituale.
În capitolele 1 øi 2 Pavel îøi exprimæ
regretul la aflarea veøtii despre apostazia galatenilor øi læmureøte poziﬂia
lui printre Apostoli. Capitolele 3 øi 4
pun în discuﬂie doctrinele credinﬂei øi
faptele. Capitolele 5 øi 6 conﬂin o predicæ asupra rezultatelor practice ale
doctrinei credinﬂei.
GALILEA
În vremurile strævechi øi moderne,
zona cea mai de nord a Israelului, la
vest de Râul Iordan øi de Marea Galileii. Galilea are o lungime de 97 km øi o
læﬂime de 48 km. În vechime, aici se
gæseau cel mai bun pæmânt øi cele mai
aglomerate oraøe din Israel. Drumuri
importante care duceau la Damasc,
Egipt øi în estul Israelului treceau prin
Galilea. Climatul excelent øi solul fer-
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til produceau mari recolte de mæsline,
grâu, orz øi struguri. Pescæriile de la
Marea Galileii asigurau un bogat
export, fiind o mare sursæ de bunæstare. Salvatorul a petrecut în Galilea o
mare parte din timpul Sæu.
O mare luminæ se va înælﬂa în Galilea,
Isa. 9:1–3 (2 Ne. 19:1–3). Isus a mers în
toatæ Galilea, propovæduind, învæﬂând
øi tæmæduind, Mat. 4:23. Dupæ ce a
înviat, Isus a apærut în Galilea, Marcu
14:28 (Ioan 21:1–14). Faima lui Isus s-a
ræspândit în toatæ Galilea, Luca 4:14.
Isus øi-a început minunile la Cana în
Galilea, Ioan 2:11.
Marea Galileii: Marea Galileii se aflæ în
nordul Israelului. Ea se mai numea
Marea Chineretului în Vechiul Testament øi Lacul Ghenezaretului sau
Tiberia în Noul Testament. Isus a ﬂinut
aici câteva predici (Mat. 13:2). Marea
este în formæ de paræ, având 20 km
lungime øi 12 km læﬂimea cea mai mare.
Se aflæ la 207 m sub nivelul mærii, ceea
ce face ca de multe ori aerul înconjurætor sæ fie foarte cald. Aerul rece care
coboaræ de pe dealuri întâlnind aerul
fierbinte de la suprafaﬂa apei provoacæ, deseori, furtuni neaøteptate (Luca
8:22–24).
GAMALIEL. Vezi, de asemenea, Farisei
Un renumit fariseu din Noul Testament
care cunoøtea øi preda legea evreiascæ.
Apostolul Pavel a fost instruit de el
(Fapte 22:3). El avea mare influenﬂæ în
Sinedriu (Fapte 5:34–40).
GAVRIL. Vezi, de asemenea, Îngeri;
Maria, mama lui Isus; Noe,
patriarh biblic
Îngerul trimis lui Daniel (Dan. 8:16;
9:21), lui Zaharia (Luca 1:11–19; D&L
27:7), Mariei (Luca 1:26–38) øi altora
(D&L 128:21). Profetul Joseph Smith a
arætat cæ Gavril este profetul Noe din
Vechiul Testament.
GÂNDURI. Vezi, de asemenea, (a)
Cugeta; Libertatea de a alege
Idei, concepﬂii øi imagini din mintea
unei persoane. Puterea de a gândi este
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un dar de la Dumnezeu, iar noi suntem
liberi sæ alegem cum sæ ne folosim puterea de a gândi. Felul în care gândim ne
afecteazæ în mare mæsuræ atitudinile
øi comportamentul, precum øi poziﬂia
noastræ de dupæ aceastæ viaﬂæ. Gândurile drepte conduc spre salvare; gândurile
rele conduc spre condamnare.
Domnul înﬂelege toate închipuirile gândurilor, 1 Cron. 28:9. Aøa cum gândeøte
în inima lui, aøa este el, Prov. 23:7. Gândurile Mele nu sunt gândurile voastre,
Isa. 55:7–9. Isus a cunoscut gândurile
lor, Mat. 12:25 (Luca 5:22; 6:8). Dinlæuntru, din inima oamenilor, ies gândurile
rele, Marcu 7:20–23. Orice gând îl facem
rob ascultærii de Hristos, 2 Cor. 10:5.
Orice lucruri care sunt adeværate, cinstite, curate sau încântætoare, gândiﬂi-væ
la ele, Filip. 4:8. Amintiﬂi-væ, a umbla
dupæ lucrurile pæmânteøti înseamnæ
moarte, dar a umbla dupæ lucrurile
spirituale înseamnæ viaﬂæ veønicæ, 2 Ne.
9:39. Dacæ nu væ pæziﬂi pe voi øi gândurile voastre, trebuie sæ pieriﬂi, Mosia
4:30. Gândurile noastre ne vor condamna, Alma 12:14. Numai Dumnezeu
cunoaøte gândurile øi intenﬂiile inimii
tale, D&L 6:16 (D&L 33:1). Întoarce-te
cætre Mine în fiecare gând, D&L 6:36.
Pæstraﬂi continuu în inima voastræ, ca
pe o comoaræ, cuvintele vieﬂii, D&L
84:85. Alungaﬂi gândurile voastre cele
nefolositoare, D&L 88:69. Gândurile
inimilor oamenilor vor fi dezvæluite,
D&L 88:109. Virtutea sæ-ﬂi împodobeascæ gândurile neîncetat, D&L 121:45.
Gândurile fiecærui om erau mereu rele,
Moise 8:22.
GELOS, GELOZIE. Vezi, de
asemenea, Invidie
Aøa cum este folosit în scripturi, cuvântul gelos are douæ înﬂelesuri: (1) a fi
înflæcærat øi a avea sentimente puternice
øi profunde pentru cineva sau pentru
ceva, øi (2) a fi invidios pe cineva sau
temætor de faptul cæ un altul va avea
unele avantaje.
A avea simﬂæminte înflæcærate: Eu, Domnul, sunt un Dumnezeu gelos, Ex. 20:5

Genesa
(Deut. 5:9; 6:15; Mosia 11:22). Voi fi
gelos de Numele Meu cel sfânt, Ezec.
39:25. Sunt gelos pentru Ierusalim øi
pentru Sion, Zah. 1:14.
A fi invidios sau bænuitor: Gelozia înfurie pe un bærbat, Prov. 6:32–35. Achiø a
început sæ fie gelos pe fiul lui, Eter 9:7.
Eliberaﬂi-væ de invidie øi de teamæ,
D&L 67:10.
GENEALOGIE. Vezi, de asemenea,
Botez, (a) boteza—Botez pentru
morﬂi; Cartea de aducere aminte;
Familie; Rânduieli—rânduieli în
numele cuiva; Salvare; Salvarea
pentru morﬂi
Înregistrare care aratæ linia descendenﬂei într-o familie. Atunci când oficiile
preoﬂiei sau anumite binecuvântæri
se refereau strict la o anume familie,
genealogiile din scripturi erau foarte
importante (Gen. 5; 10; 25; 46; 1 Cron.
1–9; Ezra 2:61–62; Nee. 7:63–64; Mat.
1:1–17; Luca 3:23–38; 1 Ne. 3:1–4; 5:14–
19; Iarom 1:1–2). În Biserica restauratæ
de astæzi, membrii Bisericii continuæ
sæ urmæreascæ linia descendenﬂei familiilor lor, printre altele pentru a-i identifica corect pe stræmoøii decedaﬂi, astfel
încât sæ poatæ îndeplini rânduielile
salværii în numele lor. Aceste rânduieli sunt valabile pentru decedaﬂii care
acceptæ Evanghelia lui Isus Hristos în
lumea spiritelor (D&L 127, 128).
GENESA. Vezi Pentateuh
Cuvânt grecesc însemnând „origine”
sau „început”. Cartea Genesei este prima carte din Vechiul Testament øi a
fost scrisæ de profetul Moise. Ea relateazæ despre multe începuturi, cum ar
fi crearea pæmântului, aøezarea animalelor øi a omului pe pæmânt, Cæderea
lui Adam øi a Evei, revelaﬂia Evangheliei cætre Adam, începutul triburilor øi
a neamurilor, originea diferitelor limbi
în Babel øi începutul familiei lui Avraam
care duce la întemeierea casei lui Israel.
În Genesæ este subliniat rolul lui Iosif
ca protectorul Israelului.
Revelaﬂia zilelor din urmæ verificæ øi

Ghedeon (Cartea Lui Mormon)
clarificæ textul Genezei (1 Ne. 5; Eter 1;
Moise 1–8; Avr. 1–5).
În cartea Genesei, capitolele 1–4 relateazæ despre crearea lumii øi despre
dezvoltarea familiei lui Adam. Capitolele 5–10 consemneazæ istoria lui Noe.
Capitolele 11–20 povestesc despre
Avraam øi familia lui pânæ în vremea lui
Isaac. Capitolele 21–35 urmæresc familia
lui Isaac. Capitolul 36 povesteøte despre
Esau øi despre familia sa. Capitolele 37–
50 povestesc despre familia lui Iacov
øi relateazæ vânzarea lui Iosif în Egipt
øi rolul lui în salvarea casei lui Israel.
GHEDEON (Cartea lui Mormon)
Un conducætor nefit credincios.
A fost un bærbat puternic øi un duøman
al Regelui Noe, Mosia 19:4–8. S-a sfætuit cu Regele Limhi, Mosia 20:17–22.
A propus un plan pentru eliberarea
din robia lamanitæ, Mosia 22:3–9. A
fost ucis de Nehor, Alma 1:8–10.
GHEDEON (Vechiul testament)
Un conducætor care a scæpat Israelul
de madianiﬂi (Jud. 6:11–40; 7–8).
GHETSIMANI. Vezi, de asemenea,
Ispæøire, (a) ispæøi; Muntele
Mæslinilor
Grædinæ menﬂionatæ în Noul Testament
ca aflându-se în apropiere de Muntele
Mæslinilor. În aramaicæ, cuvântul ghetsimani înseamnæ „teasc de mæsline”.
Isus a mers în grædinæ în noaptea în
care l-a trædat Iuda. În Ghetsimani, El
s-a rugat øi a suferit pentru pæcatele
omenirii (Mat. 26:36, 39; Marcu 14:32;
Ioan 18:1; Alma 21:9; D&L 19:15–19).
GLAS. Vezi, de asemenea, Revelaﬂie
Aøa cum este folosit în scripturi, este
uneori un mesaj care se poate auzi,
rostit de cætre Dumnezeu sau de cætre
mesagerii Sæi. Glasul Spiritului poate,
de asemenea, sæ fie neauzit øi îndreptat cætre inimæ sau minte.
Adam øi Eva au auzit glasul Domnului
Dumnezeu, Gen. 3:8 (Moise 4:14). Domnul i-a vorbit lui Ilie, cu un glas blând
øi uøor, 1 Regi 19:11–13. Cei drepﬂi
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urmeazæ glasul Pæstorului cel Bun,
Ioan 10:1–16. Oricine este din adevær
ascultæ glasul Meu, Ioan 18:37. Eu m-am
supus vocii Spiritului, 1 Ne. 4:6–18.
Un glas a venit la mine, zicând: Enos,
pæcatele tale sunt iertate, Enos 1:5. Era
un glas uøor de o blândeﬂe desævârøitæ
øi el pætrundea chiar pânæ în suflet,
Hel. 5:29–33 (3 Ne. 11:3–7). Fie prin
propriul Meu glas, fie prin glasul slujitorilor Mei, la fel este, D&L 1:38. Tot
ceea ce vor spune atunci când sunt inspiraﬂi de Duhul Sfânt va fi glasul
Domnului, D&L 68:2–4. Fiecare suflet
care se supune glasului Meu va vedea
faﬂa Mea øi va øti cæ Eu sunt, D&L 93:1.
GLORIA CELESTIALÆ. Vezi, de
asemenea, Exaltare; Gradele de
glorie; Viaﬂæ Veønicæ
Cel mai înalt dintre cele trei grade de
glorie la care poate ajunge o persoanæ
dupæ aceastæ viaﬂæ. Aici, cei drepﬂi
se vor afla în prezenﬂa lui Dumnezeu
Tatæl øi a Fiului Sæu, Isus Hristos.
Gloria celestialæ este una, 1 Cor. 15:40
(D&L 76:96). Pavel a fost înælﬂat pânæ
la al treilea cer, 2 Cor. 12:2. Gloria celestialæ a fost arætatæ într-o viziune,
D&L 76:50–70. Dacæ sfinﬂii doresc un
loc în lumea celestialæ, trebuie sæ se
pregæteascæ, D&L 78:7. Cel care nu
este în stare sæ se conformeze legii celeste nu poate îndura gloria celestialæ,
D&L 88:15–22. În gloria celestialæ existæ
trei grade; sunt arætate condiﬂiile pentru
a atinge pe cel mai înalt, D&L 131:1–2.
Copiii care mor înainte de vârsta responsabilitæﬂii sunt salvaﬂi în împæræﬂia
celestialæ, D&L 137:10.
GLORIA TELESTIALÆ. Vezi, de
asemenea, Gradele de glorie
Cel mai mic dintre cele trei grade de
glorie în care vor locui oamenii dupæ
judecata finalæ.
Pavel a væzut o glorie a stelelor, 1 Cor.
15:40 – 41. Joseph Smith øi Sidney
Rigdon au væzut gloria telestialæ,
D&L 76:81–90. Locuitorii lumii telestiale erau la fel de numeroøi ca stelele,
D&L 76:109–112. Cel care nu poate
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îndura legea unei împæræﬂii telestiale,
nu poate îndura o glorie telestialæ,
D&L 88:24, 31, 38.
GLORIA TERESTRIALÆ. Vezi, de
asemenea, Gradele de glorie
Al doilea dintre cele trei grade de
glorie în care vor locui oamenii dupæ
judecata finalæ.
Pavel a væzut gloria terestrialæ, asemænætoare cu gloria lunii, 1 Cor. 15:40–41.
Joseph Smith øi Sidney Rigdon au væzut gloria terestrialæ, D&L 76:71–80.
Gloria terestrialæ o întrece pe cea telestialæ, D&L 76:91. Aceia care nu pot
îndura legea unei împæræﬂii terestre
nu pot îndura o glorie terestrialæ,
D&L 88:23, 30, 38.
GLORIE. Vezi Slavæ
GOG. Vezi, de asemenea, (a) Doua
Venire a lui Isus Hristos; Magog
Rege în Magog. Ezechiel a profeﬂit cæ
Gog va cotropi Israelul la vremea celei
de a Doua Veniri a Domnului (Ezec.
38–39). O altæ bætælie, numitæ bætælia
lui Gog øi a lui Magog, va avea loc la
sfârøitul Mileniului (Apoc. 20:7–9; D&L
88:111–116).

Hagai
Diferitele împæræﬂii în cer. La judecata
finalæ, fiecare persoanæ va fi desemnatæ unui læcaø veønic într-o anume împæræﬂie de glorie, cu excepﬂia acelora
care sunt fiii pierzaniei.
Isus a spus, în casa Tatælui Meu sunt
mai multe locaøuri, Ioan 14:2 (Eter
12:32). Existæ o glorie a soarelui, øi o
alta a lunii, øi o alta a stelelor, 1 Cor.
15:40–41. Pavel a fost dus în al treilea
cer, 2 Cor. 12:2. Existæ un loc færæ de
glorie øi cu osândæ nepieritoare, D&L
76:30–38, 43–45. Existæ trei grade de
glorie, D&L 76:50–113; 88:20–32.
GRATITUDINE. Vezi
Recunoscætor, recunoøtinﬂæ
GRÆDINA EDENULUI. Vezi Eden
GRÆDINA GHETSIMANI. Vezi
Ghetsimani
HABACUC
Personaj din Vechiul Testament - profet
în Iudea care a vorbit despre pæcætoøenia oamenilor, probabil în perioada
domniei lui Iaochin (600 î.H.).

Golgota înseamnæ în aramaicæ „ﬂeastæ”.
Este numele locului unde a fost ræstignit Isus Hristos (Mat. 27:33; Marcu
15:22; Ioan 19:17). Numele latin al locului este Calvar (Cæpæﬂânæ) (Luca 23:33).

Cartea lui Habacuc: Capitolul 1 este o
discuﬂie dintre Domnul øi profetul
Lui, asemænætoare acelora din Ieremia
12 øi D&L 121. Habacuc era neliniøtit
pentru cæ cei ræi pæreau sæ prospere.
În capitolul 2 Domnul îl sfætuieøte pe
Habacuc sæ fie ræbdætor—cei drepﬂi
trebuie sæ înveﬂe sæ træiascæ prin credinﬂæ. Capitolul 3 consemneazæ rugæciunea
lui Habacuc în care el recunoaøte dreptatea lui Dumnezeu.

GOLIAT. Vezi, de asemenea, David

HAGAI

Personaj din Vechiul Testament - un
uriaø filistean care a înfruntat armatele israelite. David a acceptat înfruntarea øi l-a ucis cu ajutorul Domnului
(1 Sam. 17).

Profet din Vechiul Testament care a
profeﬂit în Ierusalim în jurul anului
520 î.H., curând dupæ ce poporul iudeu s-a reîntors din exilul în Babilonia
(Ezra 5:1; 6:14). El a vorbit despre reclædirea templului Domnului în Ierusalim
øi i-a mustrat pe oameni pentru cæ nu
l-au isprævit. El a scris, de asemenea,
despre templul milenar øi despre
domnia Salvatorului.

GOLGOTA. Vezi, de asemenea, Isus
Hristos; Ræstignire

GOMORA. Vezi, de asemenea, Sodoma
În Vechiul Testament, un oraø ræu care a
fost nimicit de Domnul (Gen. 19:12–29).
GRADELE DE GLORIE. Vezi, de
asemenea, Gloria celestialæ; Gloria
telestialæ; Gloria terestrialæ

Cartea lui Hagai: În capitolul 1 Domnul
îi mustræ pe oameni pentru cæ træiesc

Hagot
în casele lor terminate, în timp ce templul a ræmas neclædit. Capitolul 2
consemneazæ profeﬂia lui Hagai, øi
anume, cæ Domnul va aduce pace în
templul Lui.
HAGOT
Un constructor de coræbii nefit din
Cartea lui Mormon (Alma 63:5–7).
HAM. Vezi, de asemenea, Noe,
patriarh biblic
Personaj din Vechiul Testament - al
treilea fiu al lui Noe (Gen. 5:32; 6:10;
Moise 8:12, 27).
Noe, fiii lui øi familiile lor au intrat în
arcæ, Gen. 7:13. Canaan, fiul lui Ham,
a fost blestemat, Gen. 9:18–25. Cârmuirea lui Ham a fost patriarhalæ øi a
fost binecuvântatæ în ce priveøte lucrurile pæmânteøti øi înﬂelepciunea, dar nu
în ce priveøte preoﬂia, Avr. 1:21–27. Soﬂia
lui Ham, Egyptus, era o urmaøæ a lui
Cain; fiii fiicei lor, Egyptus, s-au stabilit în Egipt, Avr. 1:23, 25 (Ps. 105:23;
106:21–22).
HAR. Vezi, de asemenea, Ispæøire, (a)
ispæøi; Isus Hristos; Milostiv,
milæ; Salvare
Putere datæ de Dumnezeu care permite
bærbaﬂilor øi femeilor sæ obﬂinæ binecuvântæri în aceastæ viaﬂæ øi sæ dobândeascæ viaﬂa veønicæ øi exaltarea dupæ
ce au fost credincioøi, s-au pocæit øi s-au
stræduit din ræsputeri sæ ﬂinæ poruncile.
Astfel de ajutor sau tærie divinæ este
datæ prin milostenia øi dragostea lui
Dumnezeu. Fiecare muritor are nevoie
de harul divin din cauza Cæderii lui
Adam øi din cauza slæbiciunilor omului.
Harul øi adeværul au venit prin Isus
Hristos, Ioan 1:17. Prin harul lui Hristos,
noi vom fi salvaﬂi, Fapte 15:11 (Rom.
3:23–24; D&L 138:14). Putem ajunge
prin credinﬂæ la harul Lui, Rom. 5:2.
Prin har sunteﬂi salvaﬂi prin credinﬂæ,
Ef. 2:8. Harul lui Dumnezeu aduce salvarea, Tit 2:11. Apropiaﬂi-væ încrezætori de scaunul harului, Evr. 4:16.
Dumnezeu dæ har celor umili, 1 Pet.
5:5. Nimeni nu poate sta în prezenﬂa
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lui Dumnezeu decât prin meritele, mila øi harul lui Mesia cel Sfânt, 2 Ne. 2:8.
Doar în øi prin harul lui Dumnezeu
sunt salvaﬂi oamenii, 2 Ne. 10:24. Suntem salvaﬂi prin har, dupæ toate câte le
putem face noi, 2 Ne. 25:23. Prin har
avem puterea sæ facem aceste lucruri,
Iacov 4:7. Oamenii pot fi întorøi la har
prin har, potrivit cu faptele lor, Hel.
12:24. Harul Meu este îndeajuns pentru cei umili øi pentru toﬂi acei care
se smeresc, Eter 12:26–27. Moroni s-a
rugat ca neamurilor sæ le fie dat har ca
sæ poatæ avea milostenie, Eter 12:36,
41. Prin harul lui Dumnezeu sunteﬂi
voi perfecﬂi în Hristos, Moro. 10:32–
33. Isus a primit har pentru har, D&L
93:12–13, 20.
HARRIS, MARTIN. Vezi, de
asemenea, Martori ai Cærﬂii lui
Mormon
Unul dintre cei Trei Martori ai originii
divine øi ai veridicitæﬂii Cærﬂii lui Mormon. El a ajutat financiar Biserica øi pe
Joseph Smith. Domnul i-a cerut lui
Martin Harris sæ-øi vândæ proprietatea
øi sæ dea fondurile sale pentru a plæti
publicarea Cærﬂii lui Mormon (D&L
19:26–27, 34–35); sæ fie un exemplu în
Bisericæ (D&L 58:35); øi sæ contribuie la
plata costurilor slujirii (D&L 104:26).
Martin Harris a fost excomunicat
din Bisericæ, dar a revenit mai târziu
ca membru deplin. Pânæ la sfârøitul
vieﬂii el a mærturisit cæ l-a væzut pe
îngerul Moroni øi plæcile de aur de pe
care Joseph Smith a tradus Cartea lui
Mormon.
HELAMAN, FIII LUI. Vezi, de
asemenea, Anti-nefi-lehiﬂi;
Helaman, fiul lui Alma
În Cartea lui Mormon, fiii lamaniﬂilor
convertiﬂi, cunoscuﬂi ca amoniﬂi, care
au devenit ræzboinici sub conducerea
lui Helaman (Alma 53:16–22).
Helaman i-a considerat demni de a fi
numiﬂi fiii lui, Alma 56:10. Mamele lor
îi învæﬂaseræ sæ nu se îndoiascæ de
putinﬂa Domnului de a-i scæpa, Alma
56:47. Ei i-au învins pe lamaniﬂi øi au
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Homosexualitate

fost scæpaﬂi prin credinﬂa lor, într-atât
încât nici unul nu a fost ucis, Alma
56:52–54, 56; 57:26.

HELAMAN, FIUL REGELUI
BENIAMIN. Vezi, de asemenea,
Beniamin, tatæl lui Mosia

HELAMAN, FIUL LUI ALMA. Vezi,
de asemenea, Alma, fiul lui Alma;
Anti-nefi-lehiﬂi; Helaman, fiii lui

Personaj din Cartea lui Mormon - unul
dintre cei trei fii ai Regelui Beniamin
(Mosia 1:2–8).

Personaj din Cartea lui Mormon - fiul
cel mai mare al lui Alma, fiul lui Alma
(Alma 31:7). Helaman a fost un profet
øi un conducætor militar.

HERUVIM

Alma i-a încredinﬂat fiului lui, Helaman, cronicile poporului lui øi plæcile
iarediﬂilor, Alma 37:1–2, 21. Alma i-a
poruncit lui Helaman sæ continue
scrierea istoriei poporului lui, Alma
45–62. Helaman a restabilit Biserica,
Alma 45:22–23. Douæ mii de tineri ræzboinici amoniﬂi au dorit ca Helaman
sæ le fie conducætor, Alma 53:19, 22.
Helaman øi tinerii amoniﬂi s-au luptat
cu lamaniﬂii øi au fost scæpaﬂi prin credinﬂæ, Alma 57:19–27.
HELAMAN, FIUL LUI HELAMAN
Profet øi istoric din Cartea lui Mormon, care l-a instruit pe poporul nefit.
El a fost nepotul lui Alma cel Tânær øi
tatæl lui Nefi cæruia i s-a dat putere
asupra tuturor elementelor (Hel. 5–10).
Împreunæ cu fiul lui, Nefi, Helaman a
scris cartea lui Helaman.
Cartea lui Helaman: Capitolele 1–2 descriu o perioadæ de mari tulburæri politice. Capitolele 3–4 consemneazæ cum
Helaman øi Moroniha, cæpitanul øef al
armatelor nefite, au putut, în sfârøit,
sæ aducæ pacea pentru o vreme. Totuøi,
în ciuda conducerii acestor oameni
buni, oamenii deveneau tot mai ræi. În
capitolele 5–6 Nefi renunﬂæ la scaunul
judecætoresc, aøa cum fæcuse øi bunicul
lui, Alma, pentru a-i învæﬂa pe oameni.
Pentru o vreme oamenii s-au pocæit.
Totuøi, în capitolele 6–12 poporul
nefit devine ræu. Capitolele finale, 13–
16, conﬂin relatarea extraordinaræ despre un profet numit Samuel Lamanitul care a prezis naøterea øi ræstignirea
Salvatorului øi semnele care vor marca
aceste evenimente.

Figuri reprezentând creaturi cereøti,
forma exactæ nefiind cunoscutæ. Heruvimii au fost chemaﬂi sæ pæzeascæ locurile sacre.
Domnul a pus heruvimi pentru a pæzi
drumul spre pomul vieﬂii, Gen. 3:24
(Alma 12:21–29; 42:2–3; Moise 4:31).
Reprezentanﬂi simbolici ai heruvimilor au fost puøi pe capacul ispæøirii,
Ex. 25:18, 22 (1 Regi 6:23–28; Evr. 9:5).
Heruvimii sunt menﬂionaﬂi în viziunile lui Ezechiel, Ezec. 10; 11:22.
HIMNI. Vezi, de asemenea, Mosia,
fiii lui; Mosia, fiul lui Beniamin
Un fiu al Regelui Mosia din Cartea lui
Mormon. Himni a mers cu fraﬂii lui sæ
predice lamaniﬂilor (Mosia 27:8–11,
34–37; 28:1–9).
HOMOSEXUALITATE. Vezi, de
asemenea, Adulter; Senzual,
senzualitate
Asociere sexualæ a indivizilor de acelaøi gen. Dumnezeu interzice activitatea sexualæ de acest fel.
Scoate-i afaræ la noi, ca sæ ne împreunæm cu ei, Gen. 19:1–11 (Moise 5:51–
53). Sæ nu te culci cu un bærbat cum se
culcæ cineva cu o femeie. Este o urâciune, Lev. 18:22 (Lev. 20:13). Sæ nu fie
nici un sodomit din fiii lui Israel,
Deut. 23:17. Îøi dau pe faﬂæ nelegiuirea
de sodomiﬂi, færæ sæ o ascundæ, Isa. 3:9
(2 Ne. 13:9). Bærbaﬂii s-au aprins în
poftele lor unii pentru alﬂii, Rom. 1:27.
Cei ce abuzeazæ de ei înøiøi cu bærbaﬂii
nu vor moøteni împæræﬂia lui Dumnezeu, 1 Cor. 6:9–10. Legea nu este fæcutæ
pentru cel neprihænit, ci pentru cei care
se pângæresc cu bærbaﬂii, 1 Tim. 1:9–10.
Cei care au poftit dupæ trupul altuia ne

Hristos
stau înainte ca o pildæ, suferind pedeapsa unui foc veønic, Iuda 1:7.
HRISTOS. Vezi Isus Hristos
HYDE, ORSON
Membru al primului Cvorum al Celor
Doisprezece Apostoli numit în aceastæ
dispensaﬂie (D&L 68:1–3; 75:13; 102:3;
124:128–129). El a îndeplinit multe misiuni pentru Bisericæ, inclusiv aceea
de dedicare a Pæmântului Sfânt în 1841
pentru întoarcerea poporului evreu.
IACOV, FIUL LUI ALFEU
Unul dintre cei Doisprezece Apostoli
aleøi de Isus în timpul slujirii Lui muritoare (Mat. 10:3; Marcu 3:18; Luca
6:15; Fapte 1:13).
IACOV, FIUL LUI ISAAC. Vezi, de
asemenea, Esau; Isaac; Israel
Patriarh øi profet în Vechiul Testament;
cel mai mic dintre cei doi fii gemeni ai
lui Isaac øi ai Rebecæi (Gen. 25:19–26).
Iacov a obﬂinut dreptul primului næscut în locul fratelui sæu Esau. Aceasta
s-a datorat meritelor øi cæsætoriei în
legæmânt ale lui Iacov, în timp ce Esau
øi-a dispreﬂuit dreptul primului næscut øi s-a cæsætorit în afara legæmântului (Gen. 25:30–34; 26:34–35; 27; 28:6–
9; Evr. 12:16).
Rebeca a aflat de la Domnul cæ Esau îl
va sluji pe Iacov, Gen. 25:23. A obﬂinut
dreptul primului næscut de la Esau,
Gen. 25:29–34. A visat o scaræ la cer,
Gen. 28. S-a cæsætorit cu Lea øi Rahela,
Gen. 29:1–30. A avut doisprezece fii øi
o fiicæ, Gen. 29:31–30:24; 35:16–20. S-a
cæsætorit cu Bilha øi Zilpa, Gen. 30:3–
4, 9. Numele i-a fost schimbat în Israel,
Gen. 32:28. L-a væzut pe Dumnezeu la
faﬂæ, Gen. 32:30. L-a favorizat pe Iosif,
Gen. 37:3. A plecat în Egipt cu familia
lui, Gen. 46:1–7. I-a binecuvântat pe
fiii lui øi pe urmaøii lor, Gen. 49. A
murit, Gen. 49:33. A ﬂinut poruncile øi
este astæzi exaltat pe un tron în cer,
alæturi de Avraam øi Isaac, D&L 132:37.
IACOV, FIUL LUI LEHI. Vezi, de
asemenea, Lehi, Tatæl lui Nefi
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Profet în Cartea lui Mormon øi autorul
mai multor predici din cærﬂile 2 Nefi øi
Iacov (2 Ne. 6–11; Iacov 1–7).
Cartea lui Iacov: A treia carte din Cartea lui Mormon. Capitolul 1 relateazæ
cæ Nefi i-a dat însemnærile lui Iacov øi,
dupæ aceea, i-a sfinﬂit pe Iacov øi pe
fratele lui, Iosif, sæ fie preoﬂi øi învæﬂætori ai oamenilor. Capitolele 2–4 sunt
predici care îi avertizeazæ pe oameni
sæ fie curaﬂi moral. De asemenea, Iacov
îi învaﬂæ despre venirea unui Mesia
mântuitor øi dæ motivele pentru care
unii din Israel nu-L vor accepta la venirea Sa. Capitolele 5–6 conﬂin mærturia
lui Iacov øi o alegorie profeticæ despre
istoria øi misiunea poporului lui Israel.
Capitolul 7 conﬂine o relatare despre un
rebel învæﬂat, pe nume Øerem, care a fost
copleøit de mærturia divinæ a lui Iacov.
IACOV, FIUL LUI ZEBEDEU
Unul dintre cei Doisprezece Apostoli
aleøi de Isus în timpul slujirii lui muritoare. El era fratele lui Ioan. El a fost
unul dintre cei trei Apostoli aleøi sæ fie
cu Isus la anumite ocazii deosebite: la
învierea fiicei lui Iair (Marcu 5:37), la
Schimbarea la Faﬂæ (Mat. 17:1; Marcu
9:2; Luca 9:28) øi la Ghetsimani (Mat.
26:37; Marcu 14:33). Împreunæ cu Petru
øi Ioan, el a restaurat Preoﬂia lui Melhisedec pe pæmânt rânduindu-l pe Joseph
Smith (D&L 27:12; 128:20; JS—I 1:72).
IACOV, FRATELE DOMNULUI
Personaj din Noul Testament - un
frate al Domnului (Gal. 1:19) øi al lui
Iosis, Simion, Iuda øi al câtorva surori
(Mat. 13:55–56; Marcu 6:3; Iuda 1:1). El
mai era cunoscut ca Iacov cel Drept øi
a deﬂinut o poziﬂie importantæ în Biserica din Ierusalim (Fapte 12:17; 15:13;
1 Cor. 15:7; Gal. 2:9–12). A scris probabil epistola lui Iacov.
Epistola lui Iacov: O carte din Noul Testament. La origine a fost o scrisoare
adresatæ celor douæsprezece triburi
ale Israelului împræøtiate în alte ﬂæri øi
a fost scrisæ probabil în Ierusalim.
Epistola conﬂine câteva idei clar enunﬂate privind religia practicæ, incluzând
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sfatul important din capitolul 1 øi anume cæ dacæ cuiva îi lipseøte înﬂelepciune, sæ-i cearæ ajutorul lui Dumnezeu
(Iac. 1:5–6; JS—I 1:9–20). Capitolul 2 se
referæ la credinﬂæ øi fapte. Capitolele 3–4
vorbesc despre nevoia de a controla
limbajul øi îi sfætuieøte pe sfinﬂi sæ nu
vorbeascæ de ræu unul despre celælalt.
Capitolul 5 îi încurajeazæ pe sfinﬂi sæ
aibæ ræbdare øi sæ îi cheme pe vârstnici
pentru binecuvântare când sunt bolnavi; de asemenea, îi învaﬂæ despre
binecuvântærile de ajutor pentru convertirea altora.
IAD. Vezi, de asemenea, Condamnare;
Moarte Spiritualæ; Diavol; Fiii
pierzaniei
Revelaﬂiile zilelor din urmæ vorbesc
de iad în cel puﬂin douæ sensuri. Mai
întâi, este læcaøul vremelnic al lumii
spirituale pentru cei care au fost nesupuøi în viaﬂa muritoare. În acest sens,
iadul are un sfârøit. Acolo spiritele vor
fi învæﬂate Evanghelia øi, la un moment
dat, dupæ pocæinﬂa lor, ele vor fi înviate la un grad de slavæ de care sunt
demne. Aceia care nu se vor pocæi, dar
care nu sunt totuøi fii ai pierzaniei, vor
ræmâne în iad de-a lungul Mileniului.
Dupæ aceastæ mie de ani de chin, ei vor
fi înviaﬂi într-o glorie telestialæ (D&L
76:81–86; 88:100–101).
În al doilea rând, este locul permanent pentru acei care nu sunt mântuiﬂi
prin Ispæøirea lui Hristos. În acest sens,
iadul este permanent. El este pentru
aceia care sunt gæsiﬂi „întinaﬂi” (D&L
88:35, 102). Acesta este locul în care
Satana, îngerii lui øi fiii pierzaniei—
aceia care L-au negat pe Fiul dupæ ce
Tatæl L-a dezvæluit—vor ræmâne veønic (D&L 76:43–46).
Uneori scripturile se referæ la iad ca
la întunericul de afaræ.
Sufletul lui David nu va fi læsat în iad,
Ps. 16:10 (Ps. 86:13). Mergi în iad, în
focul care nu se stinge, Marcu 9:43
(Mosia 2:38). Bogatul în iad îøi ridicæ
ochii, fiind în chinuri, Luca 16:22–23
(D&L 104:18). Moartea øi iadul i-au

Iared
slobozit pe cei morﬂi, Apoc. 20:13. Existæ
un loc pregætit, da, chiar iadul cel înfricoøætor, 1 Ne. 15:35. Voinﬂa cærnii dæ
spiritului diavolului putere sæ ne ducæ
în iad, 2 Ne. 2:29. Hristos a pregætit calea pentru scæparea noastræ din moarte
øi iad, 2 Ne. 9:10–12. Aceia care ræmân
necuraﬂi vor merge în chinurile veønice,
2 Ne. 9:16. Diavolul le înøealæ sufletele
øi îi conduce cu grijæ jos în iad, 2 Ne.
28:21. Isus mi-a mântuit sufletul din iad,
2 Ne. 33:6. Depærtaﬂi-væ de chinurile
iadului, Iacov 3:11. A fi înrobit de diavol
øi condus de voinﬂa lui spre nimicire
înseamnæ lanﬂurile iadului, Alma 12:11.
Cei ticæloøi sunt aruncaﬂi în întunericul
din afaræ pânæ la vremea învierii lor,
Alma 40:13–14. Cei necuraﬂi vor fi mai
nenorociﬂi sæ stea alæturi de Dumnezeu
decât sæ stea în iad, Morm. 9:4. Osânda
datæ din mâna Mea este osândæ veønicæ,
D&L 19:10–12. Iadul este un loc pregætit
pentru diavol øi pentru îngerii lui, D&L
29:37–38. Aceia care Îl recunosc pe
Dumnezeu scapæ de moarte øi de lanﬂurile iadului, D&L 138:23.
IAFET. Vezi, de asemenea, Noe,
Patriarh biblic
Fiul cel mai mare al lui Noe, profet din
Vechiul Testament (Moise 8:12).
Noe l-a avut pe Iafet, Gen. 5:32 (Gen.
6:10; Moise 8:12). Iafet øi soﬂia lui au
intrat în arca lui Noe, Gen. 7:13. Iafet a
ieøit din arcæ, Gen. 9:18. Dumnezeu sæ
lærgeascæ locurile stæpânite de Iafet,
Gen. 9:27.
IARED. Vezi, de asemenea, Iared,
fratele lui; Iarediﬂi
Conducætor în Cartea lui Mormon
care, împreunæ cu fratele lui, a condus
o colonie de oameni din Turnul lui
Babel spre pæmântul fægæduinﬂei în
emisfera de vest (Eter 1:33–2:1).
Iared i-a cerut fratelui lui sæ se roage
ca Domnul sæ nu încurce graiul familiilor øi prietenilor lor, Eter 1:34–37. A
cælætorit spre mare øi a stat acolo patru
ani, Eter 2:13. A navigat spre pæmântul fægæduinﬂei, Eter 6:4–12.

Iared, Fratele Lui
IARED, FRATELE LUI. Vezi, de
asemenea, Iared; Iarediﬂi
Profet din Cartea lui Mormon. El øi
fratele lui au întemeiat neamul iaredit
când au condus o colonie de oameni
din Turnul lui Babel spre un pæmânt
fægæduit în emisfera vesticæ (Eter 1–6).
Credinﬂa lui era atât de mare încât a
vorbit cu Domnul faﬂæ în faﬂæ (D&L
17:1). Povestirea lui este consemnatæ
în cartea lui Eter.
Fratele lui Iared era un om mare øi
puternic øi mult favorizat de cætre
Domnul, Eter 1:34. Datoritæ credinﬂei
lui, fratele lui Iared a væzut degetul
Domnului, Eter 3:6–9 (Eter 12:20).
Hristos øi-a arætat trupul spiritual fratelui lui Iared, Eter 3:13–20. Nicicând
nu au fost dezvæluite lucruri mai mæreﬂe decât cele dezvæluite fratelui lui
Iared, Eter 4:4. Fratele lui Iared a prevenit poporul lui împotriva monarhiei, Eter 6:22–23. Domnul a arætat toate
lucrurile fratelui lui Iared, Eter 12:21.
Fratele lui Iared era puternic la scris,
Eter 12:24. Prin credinﬂæ, fratele lui Iared a mutat muntele Zerin, Eter 12:30.
IAREDIﬁI. Vezi, de asemenea, Cartea
lui Mormon; Iared; Iared, fratele lui
Popor din Cartea lui Mormon care era
format din urmaøii lui Iared, ai fratelui
sæu øi ai prietenilor lor (Eter 1:33–41).
Ei au fost conduøi de Dumnezeu din
Turnul lui Babel în America, pæmântul
fægæduinﬂei, (Eter 1:42–43; 2–3; 6:1–18).
Deøi neamul lor avea la un moment
dat milioane de oameni, ei au fost cu
toﬂii nimiciﬂi de ræzboiul civil cauzat
de ræutate (Eter 14–15).
IAROM
Personaj din Cartea lui Mormon - un
fiu al lui Enos øi strænepot al lui Lehi.
El a ﬂinut însemnærile nefiﬂilor timp de
60 de ani, 420–361 î.H. (Enos 1:25; Iarom 1:13). El a fost un bærbat credincios care a crezut de cuviinﬂæ sæ nu
scrie prea mult în însemnarea istoricæ
(Iarom 1:2).
Cartea lui Iarom: Sunt doar 15 versete
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în aceastæ carte din Cartea lui Mormon.
Iarom a consemnat cæ nefiﬂii au continuat sæ træiascæ legea lui Moise øi sæ
aøtepte venirea lui Hristos. Ei au fost
conduøi de regi care erau bærbaﬂi cu
mare credinﬂæ. Ei au prosperat ascultând de profeﬂii, preoﬂii øi învæﬂætorii lor.
IDOLATRIE
Preaslævirea idolilor ori ataøamentul
sau devotamentul excesiv faﬂæ de orice.
Sæ nu ai alﬂi dumnezei afaræ de Mine,
Ex. 20:3 (Mosia 12:35; 13:12–13). Dacæ
veﬂi merge dupæ alﬂi dumnezei, cu siguranﬂæ cæ veﬂi pieri, Deut. 8:19. Împotrivirea este ca neascultarea øi idolatria,
1 Sam. 15:23. Te-ai descoperit altuia
decât Mie, Isa. 57:8. Ai læudat pe dumnezeii de argint øi aur, Dan. 5:23. Nu
puteﬂi sluji lui Dumnezeu øi lui Mamona, Mat. 6:24. Pofta rea este închinare
la idoli, Col. 3:5. Copilaøilor, pæziﬂi-væ
de idoli, 1 Ioan 5:21. Vai de acei care
preaslævesc idoli, 2 Ne. 9:37. Închinarea
la idoli a poporului lui Nefi i-a adus
asupra-i ræzboaie øi distrugere, Alma
50:21. Fiece om merge dupæ imaginea
propriului lui dumnezeu, D&L 1:16.
Fie ca ei sæ trudeascæ cu mâinile lor ca
sæ nu fie nici o închinare la idoli, D&L
52:39. Tatæl lui Avraam a fost ispitit
prin închinarea la idoli, Avr. 1:27.
IEHOVA. Vezi, de asemenea, Eu
Sunt; Isus Hristos
Numele propriu sau de legæmânt al
Dumnezeului lui Israel. El denumeøte
„veønicul EU SUNT” (Ex. 3:14; Ioan
8:58). Iehova este Isus Hristos din viaﬂa premuritoare øi a venit pe pæmânt
ca fiul Mariei (Mosia 3:8; 15:1; 3 Ne.
15:1–5). De obicei, când apare cuvântul Domnul în Vechiul Testament, el
înseamnæ Iehova.
Iehova este Hristos: Iehova era cunoscut
profeﬂilor strævechi (Ex. 6:3; Avr. 1:16).
Apostolul Pavel ne-a învæﬂat cæ Hristos
este Iehova din Vechiul Testament (Ex.
17:6; 1 Cor. 10:1–4). Fratele lui Iared din
Cartea lui Mormon L-a væzut pe Hristos
Cel din viaﬂa premuritoare øi L-a preaslævit (Eter 3:13–15). Øi Moroni L-a numit
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pe Hristos Iehova (Moro. 10:34). La
Templul din Kirtland, Joseph Smith øi
Oliver Cowdery L-au væzut pe Iehova
cel Înviat (D&L 110:3–4).
IEREMIA. Vezi, de asemenea ,
Plângerile
Profet în Vechiul Testament care s-a
næscut într-o familie de preoﬂi øi a profeﬂit în Iuda între 626–586 î.H. El a træit
aproape de vremea altor mari profeﬂi:
Lehi, Ezechiel, Osea øi Daniel.
Ieremia a fost rânduit sæ fie profet în
viaﬂa premuritoare (Ier. 1:4–5). Ca
profet, În timpul celor aproximativ
patruzeci de ani, el a propovæduit poporului evreu împotriva idolatriei øi a
imoralitæﬂii (Ier. 3:1–5; 7:8–10). El a
trebuit sæ facæ faﬂæ insultelor øi opoziﬂiei continue (Ier. 20:2; 36:18–19; 38:4).
Dupæ cæderea Ierusalimului, iudeii
care au scæpat în Egipt l-au luat pe
Ieremia cu ei (Ier. 43:5–6) øi acolo, conform legendei, l-au omorât cu pietre.
Cartea lui Ieremia: Capitolele 1–6 conﬂin profeﬂii fæcute în timpul domniei
lui Iosia. Capitolele 7–20 sunt profeﬂii
din timpul domniei lui Ioiachim. Capitolele 21–38 se ocupæ de domnia lui
Zedechia. Capitolele 39–44 conﬂin profeﬂii øi descriu evenimentele istorice de
dupæ cæderea Ierusalimului. Capitolul
45 conﬂine o promisiune pentru Baruc,
scribul lui, øi anume cæ viaﬂa lui Baruc
va fi pæstratæ. În final, capitolele 46–51
sunt profeﬂii împotriva neamurilor
stræine. Capitolul 52 este o concluzie
istoricæ. Unele dintre profeﬂiile lui
Ieremia erau cuprinse în plæcile de
aramæ ale lui Laban, salvate de Nefi
(1 Ne. 5:10–13). Ieremia mai este menﬂionat de douæ ori în Cartea lui Mormon
(1 Ne. 7:14; Hel. 8:20).
Cartea lui Ieremia mai include o
confirmare a existenﬂei premuritoare a
omului øi a predestinærii lui Ieremia
(Ier. 1:4–5), o profeﬂie despre întoarcerea lui Israel din starea sa de împræøtiere, adunând unul dintr-un oraø øi doi
dintr-o familie, în Sion, un loc plæcut
unde Israel øi Iuda pot sta în siguranﬂæ
øi în pace (Ier. 3:12–19) øi o profeﬂie

(a) Ierta
despre adunarea de cætre Domnul a
Israelului din ﬂærile de nord prin trimiterea multor „pescari” øi „vânætori”
pentru a-i gæsi (Ier. 16:14–21). Acest
eveniment din zilele din urmæ va fi
mai amplu ca proporﬂii chiar decât
scoaterea Israelului din Egipt de cætre
Moise (Ier. 16:13–15; 23:8).
IERIHON
Oraø cetate în valea Iordanului, la 245
m sub nivelul mærii. Ierihon se aflæ
aproape de locul unde israeliﬂii au traversat râul când au intrat prima datæ
pe pæmântul fægæduinﬂei (Ios. 2:1–3;
3:16; 6).
Israeliﬂii au dat o bætælie la Ierihon,
Ios. 6:1–20. Iosua a dat un blestem
asupra Ierihonului, Ios. 6:26 (1 Regi
16:34). Ierihon se aflæ în teritoriul atribuit lui Beniamin, Ios. 18:11–12, 21.
Domnul a vizitat Ierihonul în ultima
lui cælætorie la Ierusalim, Marcu 10:46
(Luca 18:35; 19:1).
IEROBOAM
Personaj din Vechiul Testament - Ieroboam a fost primul rege al pærﬂii de
nord a Israelului împærﬂit. El era membru al tribului lui Efraim. Ieroboam cel
ticælos a condus o revoltæ împotriva
casei lui Iuda øi a familiei lui David.
Ieroboam a înælﬂat idoli pe care
poporul sæ-i preaslæveascæ, în Dan øi
Betel, 1 Regi 12:28–29. Ahia îl dojeneøte pe Ieroboam, 1 Regi 14:6–16. De
Ieroboam se aminteøte pentru cæ el
a adus un pæcat cumplit Israelului,
1 Regi 15:34 (1 Regi 12:30).
(A) IERTA. Vezi, de asemenea,
Iertarea Pæcatelor; Ispæøire, (a)
ispæøi; Mærturisire, (a) mærturisi;
Pocæinﬂæ, (a) se pocæi
Aøa cum este folosit în scripturi, a
ierta înseamnæ în general unul dintre
urmætoarele douæ lucruri: (1) Când
Dumnezeu îi iartæ pe oameni, El anuleazæ sau îndepærteazæ pedeapsa cerutæ pentru pæcat. Prin ispæøirea lui
Hristos, iertarea pæcatelor este posibilæ pentru toﬂi aceia care se pocæiesc, în

Iertarea Pæcatelor
afara acelora vinovaﬂi de crimæ sau de
pæcatul de neiertat împotriva Duhului
Sfânt. (2) Dacæ oamenii se iartæ unul
pe celælalt, ei se poartæ cu dragoste
creøtineascæ unul faﬂæ de celælalt øi nu
au sentimente rele faﬂæ de aceia care
i-au ofensat (Mat. 5:43–45; 6:12–15;
Luca 17:3–4; 1 Ne. 7:19–21).
Domnul este încet la mânie øi bogat în
bunætate, iartæ færædelegea øi ræzvrætirea, Num. 14:18. De vor fi pæcatele
voastre cum e cârmâzul, se vor face
albe ca zæpada, Isa. 1:18. Iartæ-ne nouæ
greøelile noastre, precum øi noi iertæm
greøiﬂilor noøtri, Mat. 6:12 (Luca 11:4;
3 Ne. 13:11). Fiul Omului are putere sæ
ierte pæcatele, Mat. 9:6 (Mat. 18:35;
Marcu 2:10; Luca 5:20–24). De câte ori
va mai greøi fratele meu faﬂæ de mine,
iar eu îl voi ierta? Mat. 18:21–22 (D&L
98:40). Cel care huleøte împotriva Duhului Sfânt, nu va afla iertare niciodatæ,
Marcu 3:29 (Alma 39:6). Dacæ fratele
tæu te nedreptæﬂeøte øi se pocæieøte,
iartæ-l, Luca 17:3. Iartæ-i Tatæ, pentru
cæ nu øtiu ce fac, Luca 23:34. Rugaﬂi-væ
pentru iertare, 1 Ne. 7:21. Folosiﬂi sângele ispæøitor al lui Hristos ca sæ primim iertarea pæcatelor noastre, Mosia
4:2. Acela care mærturiseøte pæcatele
lui înaintea ta øi a Mea, øi se pocæieøte,
acela va fi iertat, Mosia 26:29–31. Acela care se pocæieøte øi îndeplineøte
poruncile va fi iertat, D&L 1:32. Împlântæ secera ta, iar pæcatele îﬂi sunt
iertate, D&L 31:5 (D&L 84:61). Acela
care s-a pocæit de pæcatele lui este iertat øi Eu, Domnul, nu-Mi mai amintesc
de ele, D&L 58:42. Eu, Domnul, voi
ierta pe cine vreau Eu sæ iert, dar vouæ
vi se cere sæ iertaﬂi toﬂii oamenii, D&L
64:10. În mæsura în care aﬂi iertat unul
altuia greøelile voastre, tot aøa, Eu,
Domnul, væ iert pe voi, D&L 82:1. Aceia pe care îi iubesc, îi dojenesc pentru
ca pæcatele lor sæ le fie iertate, D&L 95:1.
ﬁi-am iertat încælcarea ta, Moise 6:53.
IERTAREA PÆCATELOR. Vezi, de
asemenea, (a) Ierta; Ispæøire, (a)
ispæøi; Isus Hristos; Pocæinﬂæ, (a)
se pocæi
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Iertarea unei fapte rele cu condiﬂia
pocæinﬂei. Iertarea pæcatelor a fost fæcutæ posibilæ prin Ispæøirea lui Isus
Hristos. O persoanæ obﬂine iertarea pæcatelor ei dacæ are credinﬂæ în Hristos,
dacæ se pocæieøte de pæcate, dacæ primeøte rânduielile botezului øi aøezærii
mâinilor pentru darul Duhului Sfânt
øi se supune poruncilor lui Dumnezeu
(A de C 1:3–4).
De vor fi pæcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zæpada, Isa.
1:16–18. Acesta este sângele Meu care
se varsæ pentru mulﬂi, spre iertarea pæcatelor, Mat. 26:28 (Evr. 9:22–28; D&L
27:2). Pocæiﬂi-væ øi fiﬂi botezaﬂi pentru
iertarea pæcatelor, Fapte 2:38 (Luca 3:3;
D&L 107:20). Aceia care cred în Isus
vor primi iertarea pæcatelor, Fapte
10:43 (Mosia 3:13). Hristos este izvorul
la care pot privi pentru iertarea pæcatelor, 2 Ne. 25:26. Pentru a menﬂine
iertarea pæcatelor noastre, trebuie sæ
ne îngrijim de cei særaci øi nevoiaøi,
Mosia 4:11–12, 26. Oricine se pocæieøte va avea drept la milæ pentru iertarea
pæcatelor lui, Alma 12:34. Împlinirea
poruncilor aduce iertarea pæcatelor,
Moro. 8:25. Preoﬂia lui Aaron deﬂine
cheile botezului prin scufundare pentru iertarea pæcatelor, D&L 13:1 (D&L
84:64, 74; A de C 1:4). Eu, Domnul, nu
îmi mai amintesc pæcatele lor, D&L
58:42–43 (Ezec. 18:21–22). Aceøtia au
fost învæﬂaﬂi despre botezul indirect
pentru iertarea pæcatelor, D&L 138:33.
IERUBAAL. Vezi, de asemenea,
Ghedeon (Vechiul Testament)
Nume dat lui Ghedeon în Vechiul
Testament, dupæ ce a distrus altarul
lui Baal (Jud. 6:32; 7:1; 9; 1 Sam. 12:11).
IERUSALIM
Oraø aflat în Israelul modern. Este cel
mai important oraø din istoria biblicæ.
Câteva dintre cele mai sacre locuri
pentru creøtini, evrei øi musulmani se
aflæ în acest oraø øi sunt vizitate în
mod regulat de mulﬂi credincioøi. Se
face de multe ori referinﬂæ la el ca fiind
oraøul sfânt.
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Cunoscut odinioaræ ca Salem (Gen.
14:18; Ps. 76:2), Ierusalimul a fost o
cetate iebusitæ pânæ când a fost cucerit
de David (Ios. 10:1; 15:8; 2 Sam. 5:6–7),
care l-a fæcut capitala lui. Pânæ atunci
slujise mai ales drept fortæreaﬂæ montanæ, la cca. 800 m peste nivelul mærii.
Este împrejmuit de væi adânci în toate
pærﬂile, cu excepﬂia nordului.
În timpul domniei regelui David în
Ierusalim, el a ocupat un palat de lemn.
Totuøi, în timpul domniei lui Solomon,
oamenii au construit multe lucruri
frumoase în oraø, inclusiv palatul
regelui øi templul.
Dupæ ce s-au despærﬂit regatul lui
Iuda øi al lui Israel, Ierusalimul a ræmas capitala Iudei. Era adesea atacat
de oøtiri invadatoare (1 Regi 14:25;
2 Regi 14:13; 16:5; 18–19; 24:10; 25).
Sub Ezechia, Ierusalimul a devenit
centrul preaslævirii religioase, dar a
fost distrus parﬂial în 320 î.H., 168 î.H.
øi 65 î.H. Irod a reconstruit zidurile øi
templul, dar în anul 70 d.H. romanii
l-au distrus în întregime.
Melhisedec era rege în Salem, Gen.
14:18 (Evr. 7:2). Isaia a chemat Ierusalimul sæ-øi punæ straie frumoase, Isa.
52:1. Cuvântul Domnului avea sæ vinæ
de la Ierusalim, Mica 4:2. Hristos a
deplâns soarta Ierusalimului, Mat.
23:37–39 (Luca 13:34). Ierusalimul
este cetatea Dumnezeului cel viu, Evr.
12:22. Ierusalimul avea sæ fie distrus,
dacæ nu se pocæia, 1 Ne. 1:4, 13, 18
(2 Ne. 1:4; Hel. 8:20). Ierusalimul va fi
locuit din nou dupæ distrugere, 3 Ne.
20:46. Ierusalimul va fi clædit din nou,
Eter 13:5. Hristos i-a prevenit pe Sfinﬂii Zilelor din Urmæ aøa cum a prevenit
øi poporul Ierusalimului, D&L 5:20.
Cei ai lui Iuda sæ fugæ la Ierusalim,
D&L 133:13. Domnul va vorbi de la
Ierusalim, D&L 133:21.
IETRO. Vezi, de asemenea, Moise
Personaj din Vechiul Testament - prinﬂ
øi preot al Madianului care i-a dat lui
Moise o casæ dupæ ce Moise a fugit din
Egipt.

Ilie
El se mai numea Reuel (Ex. 2:18). Mai
târziu, Moise s-a cæsætorit cu fiica
lui Ietro, Sefora (Ex. 3:1; 4:18; 18:1–
12). Ietro l-a învæﬂat pe Moise sæ conducæ (Ex. 18:13–27). Moise a primit
Preoﬂia lui Melhisedec de la Ietro
(D&L 84:6–7).
ILIE. Vezi, de asemenea , Elias;
Pecetluire, (a) pecetlui; Salvare
Un profet din Vechiul Testament care
s-a întors în zilele din urmæ pentru a
conferi cheile puterii de pecetluire lui
Joseph Smith øi lui Oliver Cowdery. În
zilele lui, Ilie, a slujit în Regatul de
Nord al Israelului (1 Regi 17–2 Regi 2).
El avea mare credinﬂæ în Domnul øi
este cunoscut pentru multe minuni. El
a împiedicat sæ cadæ ploaia trei ani øi
jumætate. El a înviat un bæiat din morﬂi
øi a chemat focul din cer (1 Regi 17–18).
Evreii încæ îl mai aøteaptæ pe Ilie sæ se
întoarcæ aøa cum a profeﬂit Maleahi
(Mal. 4:5). El ræmâne un oaspete invitat la særbætoarea paøtelui evreiesc,
unde îl aøteaptæ mereu uøa deschisæ øi
un loc liber.
Profetul Joseph Smith a spus cæ Ilie
deﬂinea puterea de pecetluire a Preoﬂiei lui Melhisedec øi cæ a fost ultimul
profet care a deﬂinut-o înainte de vremea lui Isus Hristos. El a apærut pe
Muntele Schimbærii la Faﬂæ, împreunæ
cu Moise, øi a conferit cheile preoﬂiei
lui Petru, Iacov øi Ioan (Mat. 17:3). El a
apærut din nou împreunæ cu Moise øi
cu alﬂii, la 3 Aprilie 1836, în Templul din
Kirtland, Ohio øi a conferit aceleaøi chei
lui Joseph Smith øi lui Oliver Cowdery
(D&L 110:13–16). Toate acestea au fost
în vederea pregætirii celei de a Doua
Veniri a Domnului, aøa cum se spune
în Maleahi 4:5–6.
Puterea lui Ilie este puterea de pecetluire a preoﬂiei prin care lucrurile
sunt legate sau dezlegate pe pæmânt øi
legate sau dezlegate în cer (D&L 128:8–
18). Astæzi, slujitorii aleøi ai Domnului
pe pæmânt au aceastæ putere de pecetluire øi îndeplinesc rânduielile sfinte
ale Evangheliei pentru cei vii øi cei
morﬂi (D&L 128:8).

Imn
A pecetluit cerurile øi a fost hrænit de
corbi, 1 Regi 17:1–7. El a poruncit ca
fæina øi untdelemnul væduvei sæ nu se
împuﬂineze, 1 Regi 17:8–16. L-a înviat
pe fiul væduvei dintre morﬂi, 1 Regi
17:17–24. I-a învins pe profeﬂii lui
Baal, 1 Regi 18:21–39. Glasul blând i-a
vorbit, 1 Regi 19:11–12. S-a înælﬂat la
cer într-o caleaøcæ de foc, 2 Regi 2:11.
Maleahi a profeﬂit întoarcerea lui în
zilele din urmæ, Mal. 4:5–6 (3 Ne. 25:5).
A apærut în Templul din Kirtland,
Ohio în 1836, D&L 110:13–16.
IMN. Vezi, de asemenea, (a) Cânta;
Muzicæ
Cântec de preaslævire a lui Dumnezeu.
Înainte ca Domnul sæ se retragæ la
Ghetsimani, cei Doisprezece Apostoli
au cântat un imn, Mat. 26:30. Domnul
a chemat-o pe Emma Smith sæ facæ o
culegere de imnuri sacre, D&L 25:11.
Cântecul celor drepﬂi este o rugæciune
pentru Mine, øi i se va ræspunde cu o
binecuvântare asupra capetelor lor,
D&L 25:12. Laudæ-L pe Domnul prin
cântec øi muzicæ, D&L 136:28.
IMORALITATE. Vezi, de asemenea,
Adulter; Castitate; Imoralitate
sexualæ; Ræutate, ræu; Senzual,
senzualitate
Relaﬂie sexualæ între doi oameni necæsætoriﬂi unul cu celælalt. În scripturi
este folosit ocazional ca simbol pentru
apostazie.
Nu mæ necinsti, pentru cæ nu se face aøa,
2 Sam. 13:12. Fereøte-te de imoralitate,
Fapte 15:20. Trupul nu este pentru imoralitate, el este pentru Domnul, 1 Cor.
6:13–18. Pentru a împiedica imoralitatea, fiecare bærbat sæ-øi aibæ nevasta
lui, 1 Cor. 7:2–3. Voia lui Dumnezeu:
sæ væ feriﬂi de imoralitate, 1 Tes. 4:3.
Iacov a avertizat poporul lui Nefi împotriva imoralitæﬂii, Iacov 3:12. Sunteﬂi
gata pentru nimicire, din cauza crimelor
voastre øi a imoralitæﬂii, Hel. 8:26. Cel
care este vinovat de imoralitate trebuie sæ se pocæiascæ pentru a se alætura
Bisericii, D&L 42:74–78.
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IMORALITATE SEXUALÆ. Vezi,
de asemenea, Adulter; Imoralitate;
Senzual, senzualitate
Participare de bunævoie la adulter, imoralitate, homosexualitate, lesbianism,
incest sau orice altæ activitate sexualæ
nesfântæ, nenaturalæ sau impuræ.
Sæ-l facem pe tatæl nostru sæ bea vin øi
ne vom culca cu el, Gen. 19:30–36. Ruben s-a dus øi s-a culcat cu Bilha, concubina tatælui sæu, Gen. 35:22 (Gen.
49:4; 1 Cron. 5:1). Homosexualitatea øi
alte perversiuni sexuale sunt o urâciune, Lev. 18:22–23. Dacæ un bærbat forﬂeazæ o femeie sæ se culce cu el, numai
bærbatul este vinovat de pæcat, Deut.
22:25–27. Oricine priveøte o femeie, ca
s-o pofteascæ a øi sævârøit adulter cu ea
în inima lui, Mat. 5:28 (3 Ne. 12:28).
Curvia, necuræﬂia, patima sunt idolatrie,
Col. 3:5. În zilele din urmæ, oamenii vor
fi færæ dragoste fireascæ, 2 Tim. 3:1–3.
Pæcatul sexual este o urâciune, Alma
39:3–5.
IMPERIUL ROMAN. Vezi, de
asemenea, Roma
Imperiul vechii Rome. În epoca Apostolicæ, Imperiul Roman era cea mai
mare putere a lumii. El includea tot
ce era cuprins între Eufrat, Dunære,
Rin, Atlantic øi deøertul Saharei. Palestina i-a devenit satelit în anul 63
î.H. când Pompei a cucerit Ierusalimul. Deøi romanii au acordat evreilor
multe privilegii, evreii urau conducerea romanæ øi erau în permanentæ
revoltæ.
Pavel, cetæﬂean roman, a folosit
greaca, limba cea mai folositæ a imperiului, pentru a ræspândi Evanghelia
pe cuprinsul imperiului.
Daﬂi Cezarului ce este al Cezarului,
Mat. 22:17–22. Pavel øi-a cerut drepturile de cetæﬂean roman, Fapte 16:37–39
(Fapte 22:25–29).
INDIRECT. Vezi Rânduieli—
Rânduialæ indirect; Salvarea
pentru morﬂi
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INIMÆ. Vezi, de asemenea, Inimæ
frântæ; Næscut din nou, næscut
din Dumnezeu
Simbol al minﬂii øi voinﬂei omului øi
sursa figurativæ a tuturor emoﬂiilor øi
a tuturor sentimentelor.
Sæ iubeøti pe Domnul Dumnezeul tæu
cu toatæ inima ta, Deut. 6:5 (Deut. 6:3–7;
Mat. 22:37; Luca 10:27; D&L 59:5). Domnul cerceteazæ omul dupæ inima lui,
1 Sam. 13:14. Omul se uitæ la înfæﬂiøarea
din afaræ, dar Domnul se uitæ la inimæ,
1 Sam. 16:7. Cel ce are mâinile curate øi
inima neprihænitæ va urca pe dealul
Domnului øi va fi binecuvântat, Ps.
24:3–5 (2 Ne. 25:16). Omul este aøa
cum gândeøte în inima lui, Prov. 23:7.
Ilie, va întoarce inimile pærinﬂilor cætre
copii, øi inimile copiilor cætre pærinﬂi,
Mal. 4:5–6 (Luca 1:17; D&L 2:2; 110:14–
15; 138:47; JS—I 1:39). Binecuvântaﬂi cei
cu inima neprihænitæ, Mat. 5:8 (3 Ne.
12:8). Omul vorbeøte dupæ binele sau
ræul din inima lui, Luca 6:45. Urmaﬂi-L
pe Fiu din toatæ inima, 2 Ne. 31:13. V-aﬂi
næscut voi spiritual din Dumnezeu øi aﬂi
primit voi imaginea Lui în înfæﬂiøarea
voastræ? Alma 5:14. Oferiﬂi ca jertfæ
Domnului o inimæ frântæ øi un spirit
smerit, 3 Ne. 9:20 (3 Ne. 12:19; Eter 4:15;
Moro. 6:2). Eu îﬂi voi spune în inima øi în
mintea ta prin Duhul Sfânt, D&L 8:2.
INIMÆ FRÂNTÆ. Vezi, de asemenea,
Inimæ; Pocæinﬂæ, (a) se pocæi;
Sacrificiu; Supus, supunere;
Umil, umilinﬂæ
Avea o inimæ frântæ înseamnæ a fi
umil, plin de remuøcare øi de pocæinﬂæ
øi milostiv, adicæ receptiv la voinﬂa lui
Dumnezeu.
Sunt alæturi de omul zdrobit øi smerit,
Isa. 57:15. Hristos s-a oferit pentru acei
care au o inimæ frântæ øi spiritul smerit, 2 Ne. 2:7. Oferiﬂi ca jertfæ Domnului o inimæ frântæ øi spiritul umil, 3 Ne.
9:20 (D&L 59:8). Doar acei cu inimi
frânte øi spiritul smerit sunt primiﬂi la
botez, Moro. 6:2. Isus a fost ræstignit
pentru iertarea pæcatelor inimii smerite, D&L 21:9. Cel al cærui spirit este

Inteligenﬂa, Inteligenﬂe
smerit este acceptat, D&L 52:15. Spiritul Sfânt este promis acelora care sunt
smeriﬂi, D&L 55:3. Spiritul Meu este
trimis înainte în lume pentru a-i lumina pe cei umili øi smeriﬂi, D&L 136:33.
INIMÆ SMERITÆ. Vezi Inimæ
frântæ
INSPIRAﬁIE, (A) INSPIRA. Vezi, de
asemenea, Duhul Sfânt; Revelaﬂie
Îndrumare divinæ datæ omului de cætre Dumnezeu. Adesea, inspiraﬂia vine
prin Spirit în diferite feluri cætre mintea sau inima cuiva.
Dupæ foc, a venit un susur blând,
1 Regi 19:12. Duhul Sfânt væ va învæﬂa
toate lucrurile øi væ va aduce aminte
de tot, Ioan 14:26. Spiritul Adeværului
are sæ væ cælæuzeascæ în tot adeværul,
Ioan 16:13. Am fost condus de Spirit,
færæ sæ øtiu dinainte lucrurile pe care
trebuia sæ le fac, 1 Ne. 4:6. Glasul
Domnului a venit în mintea mea, Enos
1:10. Orice te cheamæ øi te îndeamnæ sæ
faci bine este inspiraﬂie de la Dumnezeu, Moro. 7:13–16. Nu ﬂi-am transmis
Eu pace în mintea ta? D&L 6:23. Îﬂi voi
spune în inima øi în mintea ta, D&L
8:2. Spiritul Meu îﬂi va lumina mintea,
care îﬂi va umple sufletul de bucurie,
D&L 11:13. Îﬂi va fi dat chiar în ceasul
acela ceea ce vei avea de spus øi de
scris, D&L 24:6 (D&L 84:85). Glasul
slab øi liniøtit care øopteøte øi pætrunde
toate lucrurile, D&L 85:6.
INTEGRITATE. Vezi, de asemenea,
Cinstit, cinste; Drept, dreptate
Drept, cinstit øi sincer.
Pânæ la cea din urmæ suflare îmi voi
apæra nevinovæﬂia, Iov 27:5. Omul drept
merge în neprihænirea lui, Prov. 20:7.
Ei erau oameni adeværaﬂi oricând, în
orice lucru li se încredinﬂa, Alma 53:20.
Domnul l-a iubit pe Hyrum Smith pentru integritatea inimii lui, D&L 124:15.
INTELIGENﬁA, INTELIGENﬁE.
Vezi, de asemenea, Adevær; Luminæ,
Lumina lui Hristos; Spirit
Inteligenﬂa are mai multe semnificaﬂii,

Invidie
trei dintre ele fiind: (1) Este lumina
adeværului care dæ viaﬂæ øi luminæ
tuturor lucrurilor din univers. Ea a
existat dintotdeauna. (2) Cuvântul inteligenﬂe se poate referi, de asemenea,
la copiii de spirit ai lui Dumnezeu. (3)
Scripturile mai vorbesc de inteligenﬂæ
când se referæ la elementul spiritual
care a existat înainte de a fi fost noi
plæsmuiﬂi copii spirituali.
Inteligenﬂa este atrasæ de inteligenﬂæ,
D&L 88:40. Inteligenﬂa nu a fost creatæ
sau fæcutæ, D&L 93:29. Tot adeværul este
independent în sfera în care Dumnezeu
l-a plasat, D&L 93:30. Slava lui Dumnezeu este inteligenﬂa, D&L 93:36–37.
Înﬂelegerea acumulatæ în aceastæ viaﬂæ
se înalﬂæ cu noi în înviere, D&L 130:18–
19. Domnul domneøte peste toate inteligenﬂele, Avr. 3:21. Domnul i-a arætat lui
Avraam inteligenﬂele care au fost organizate înainte sæ existe lumea, Avr. 3:22.
INVIDIE. Vezi, de asemenea, Gelos,
gelozie; (a) Râvni
Potrivit scripturilor, este greøit a dori
ceva ce aparﬂine altuia.
Patriarhii, cuprinøi de invidie, l-au
vândut pe Iosif în Egipt, Fapte 7:9.
Dragostea nu invidiazæ, 1 Cor. 13:4
(Moro. 7:45). Invidia vine din mândrie,
1 Tim. 6:4. Acolo unde existæ invidie,
existæ tulburare øi tot felul de fapte rele,
Iac. 3:16. Domnul a poruncit oamenilor
sæ nu invidieze, 2 Ne. 26:32. Nu existæ
invidie printre oamenii lui Nefi, 4 Ne.
1:15–18. Invidia øi mânia omului au
fost condiﬂiile mele obiønuite în toate
zilele vieﬂii mele, D&L 127:2.
IOAN BOTEZÆTORUL. Vezi, de
asemenea, Eli; Preoﬂia aaronicæ
Fiul lui Zaharia øi al Elisabetei din
Noul Testament. Ioan a fost trimis sæ
pregæteascæ oamenii pentru a-L primi
pe Mesia (Ioan 1:19–27). El a deﬂinut
cheile Preoﬂiei aaronice øi L-a botezat
pe Isus Hristos.
Isaia øi alﬂii au profeﬂit despre misiunea lui Ioan, Isa. 40:3 (Mal. 3:1; 1 Ne.
10:7–10; 2 Ne. 31:4). A fost întemniﬂat
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øi decapitat, Mat. 14:3–12 (Marcu 6:17–
29). Gavril i-a anunﬂat lui Zaharia naøterea øi rostul lui Ioan, Luca 1:5–25.
Isus ne-a învæﬂat cæ Ioan Botezætorul a
fost un mare profet, Luca 7:24–28. L-a
recunoscut pe Isus ca fiind Fiul lui
Dumnezeu, Ioan 1:29–34. Discipolii lui
Ioan au devenit discipolii lui Isus, Ioan
1:25–29, 35–42 (Fapte 1:21–22). N-a
fæcut nici o minune, Ioan 10:41. Ca fiinﬂæ
înviatæ, a fost trimis sæ-i rânduiascæ în
Preoﬂia lui Aaron pe Joseph Smith øi
Oliver Cowdery, D&L 13 (D&L 27:7–8;
JS—I 1:68–72). A fost rânduit de un
înger pe când avea opt zile, D&L 84:28.
IOAN, FIUL LUI ZEBEDEI. Vezi, de
asemenea, Apostol; Evanghelii;
Fiinﬂe schimbate; Preoﬂia lui
Melhisedec; Revelaﬂia lui Ioan
Unul dintre cei Doisprezece Apostoli
din Noul Testament, fiu al lui Zebedei
øi frate cu Iacov. În tinereﬂe a fost pescar (Marcu 1:17–20). Este probabil ucenicul nenumit al lui Ioan Botezætorul
menﬂionat în Ioan 1:40. Mai târziu el a
primit chemarea de a fi ucenic al lui
Isus Hristos (Mat. 4:21–22; Luca 5:1–11).
El a scris Evanghelia lui Ioan, trei epistole, øi Cartea Apocalipsei. El a fost
unul dintre cei trei care L-au însoﬂit pe
Domnul la învierea fiicei lui Iair (Marcu 5:35–42), la Muntele Schimbærii la
Faﬂæ (Mat. 17:1–9) øi la Ghetsimani (Mat.
26:36–46). În scrierile lui el se referæ la
persoana sa ca la ucenicul pe care Îl
iubea Isus (Ioan 13:23; 21:20) øi ca la
„alt ucenic” (Ioan 20:2–8). Isus i-a mai
numit pe el øi pe fratele lui, Boanerghes,
„fiii tunetului” (Marcu 3:17). Existæ dese
referiri la el în relatærile despre ræstignire øi înviere (Luca 22:8; Ioan 18:15;
19:26–27; 20:2–8; 21:1–2). Ioan a fost
mai târziu exilat la Patmos, unde a
scris cartea Apocalipsei (Apoc. 1:9).
Ioan este menﬂionat adesea în revelaﬂiile zilelor din urmæ (1 Ne. 14:18–27;
3 Ne. 28:6; Eter 4:16; D&L 7; 27:12;
61:14; 77; 88:141). Aceste pasaje confirmæ relatarea biblicæ a lui Ioan øi, de
asemenea, oferæ o aprofundare a mæreﬂiei øi importanﬂei lucrærii pe care
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Domnul i-a dat-o sæ o îndeplineascæ pe
pæmânt în vremurile Noului Testament
øi în ultimele zile. Scripturile zilelor din
urmæ aratæ clar cæ Ioan nu a murit, lui
fiindu-i permis sæ ræmânæ pe pæmânt
ca slujitor pânæ la vremea celei de a
Doua Veniri a Domnului (Ioan 21:20–
23; 3 Ne. 28:6–7; D&L 7).
Epistolele lui Ioan: Deøi autorul acestor
trei epistole nu face menﬂiunea numelui lui, limbajul se aseamænæ atât de
mult cu cel al Apostolului Ioan încât se
presupune cæ el le-a scris pe toate trei.
1 Ioan 1 îi îndeamnæ pe sfinﬂi sæ se
alæture lui Dumnezeu. Capitolul 2 subliniazæ cæ sfinﬂii Îl cunosc pe Dumnezeu prin supunere øi îi îndeamnæ sæ nu
iubeascæ lucrurile lumeøti. Capitolul 3
îi cheamæ pe toﬂi sæ devinæ copiii lui
Dumnezeu øi sæ se iubeascæ unul pe
celælalt. În capitolul 4 se explicæ cum
Dumnezeu înseamnæ dragoste øi locuieøte în aceia care Îl iubesc. Capitolul 5
aratæ cum se nasc sfinﬂii din Dumnezeu prin credinﬂæ în Hristos.
2 Ioan se aseamænæ cu 1 Ioan. Ioan
se bucuræ pentru credinﬂa copiilor
„doamnei alese”.
3 Ioan laudæ pe cineva pe nume
Gaiu pentru credinﬂa lui øi ajutorul dat
acelora care iubesc adeværul.
Evanghelia lui Ioan: În aceastæ carte din
Noul Testament, Apostolul Ioan dæ
mærturie cæ: (1) Isus este Hristosul sau
Mesia øi (2) cæ Isus este Fiul lui Dumnezeu (Ioan 20:31). Scenele din viaﬂa
lui Isus pe care le descrie el sunt alese
cu grijæ øi aranjate având în vedere
acest scop. Cartea începe cu o declaraﬂie
despre situaﬂia lui Hristos în existenﬂa
premuritoare: El era cu Dumnezeu, El
era Dumnezeu øi a fost Creatorul tuturor lucrurilor. El s-a næscut în trup ca
Singurul Fiu Næscut al Tatælui. Ioan traseazæ cursul slujirii lui Isus subliniind în
special divinitatea Lui øi învierea Lui
din morﬂi. El afirmæ clar cæ Isus este Fiul
Lui Dumnezeu, atestat prin minuni,
prin mærturii, prin profeﬂi øi prin chiar
glasul lui Hristos. Ioan predicæ punând
în contrast lumina øi întunericul, ade-

Iona
værul øi greøeala, binele øi ræul øi pe
Dumnezeu cu diavolul. Poate cæ în nici
o altæ însemnare nu sunt arætate atât
de clar sfinﬂenia lui Isus øi lipsa de
credinﬂæ a conducætorilor iudei.
Ioan a scris, mai ales, despre slujirea
lui Hristos în Iudea, îndeosebi despre
ultima sæptæmânæ a slujirii Lui muritoare, în vreme ce Matei, Marcu øi
Luca au scris mai ales despre slujirea
Lui în Galilea. Mai multe aspecte din
aceastæ Evanghelie au fost læmurite
prin revelaﬂiile zilelor din urmæ (D&L
7 øi D&L 88:138–141).
Pentru sumarul capitolelor, vezi
„Evanghelii”.
Cartea Apocalipsei: Vezi Apocalipsa lui
Ioan
IOEL
Profet din ﬂinutul Iudei în Vechiul
Testament. Perioada vieﬂii lui este nesiguræ, se pare cæ a træit cam între
domnia lui Ioas, înainte de 850 î.H., øi
întoarcerea tribului lui Iuda din robia
Babilonului.
Cartea lui Ioel: Cartea este centratæ pe
profeﬂia pe care Ioel a fæcut-o dupæ ce
ﬂinutul Iudei a fost lovit de o mare
secetæ øi de læcuste (Ioel 1:4–20). Ioel a
asigurat oamenii cæ prin pocæinﬂæ vor
primi din nou binecuvântærile lui
Dumnezeu (Ioel 2:12–14).
Capitolul 1 este o chemare pentru o
adunare solemnæ în casa Domnului.
Capitolul 2 vorbeøte de ræzboiul øi
pustiirea care vor precede Mileniul.
Capitolul 3 vorbeøte despre zilele din
urmæ øi afirmæ cæ toate naﬂiunile se
vor afla în ræzboi, dar cæ, în final,
Domnul va locui în Sion.
Petru a citat profeﬂia lui Ioel despre
reværsarea Spiritului în ziua Cincizecimii (Ioel 2:28–32; Fapte 2:16–21).
Îngerul Moroni de asemenea i-a citat
acest pasaj lui Joseph Smith (JS—I
1:41).
IONA. Vezi, de asemenea, Ninive
Profet în Vechiul Testament, care a
fost chemat de Domnul sæ predice pocæinﬂa în oraøul Ninive (Iona 1:1–2).

Ionatan
Cartea lui Iona: O carte din Vechiul
Testament care povesteøte o experienﬂæ din viaﬂa lui Iona. Probabil cæ Iona
nu a scris el însuøi cartea. Ideea principalæ a cærﬂii lui Iona este cæ Iehova
domneøte pretutindeni øi nu îøi restrânge dragostea la un singur neam
sau popor.
În capitolul 1, Domnul îl cheamæ pe
Iona sæ predice în Ninive. În loc sæ facæ
aøa cum i-a poruncit Domnul, Iona a
fugit cu barca øi a fost înghiﬂit de un
peøte mare. În capitolul 2, Iona se roagæ Domnului, iar peøtele îl varsæ pe
uscat. Capitolul 3 consemneazæ cum
Iona a mers în Ninive øi a profeﬂit cæderea sa. Însæ oamenii s-au pocæit. În
capitolul 4 Domnul îl mustræ pe Iona
pentru cæ s-a supærat pentru cæ Domnul i-a salvat pe oameni.
Isus ne-a învæﬂat cæ faptul cæ Iona a
fost înghiﬂit de un peøte slujeøte drept
prevestire a morﬂii øi a învierii lui Isus
(Mat. 12:39–40; 16:4; Luca 11:29–30).
IONATAN. Vezi, de asemenea,
David; Saul, rege al Israelului
Personaj din Vechiul Testament - fiu al
lui Saul, rege al Israelului. Ionatan i-a
fost prieten apropiat lui David (1 Sam.
13–23, 31).
IOSAFAT
Personaj din Vechiul Testament - un
rege credincios care a domnit peste
Iuda (1 Regi 15:24; 22).
IOSIA
Rege drept al Iudei între anii 641–610
î.H. (2 Regi 22–24; 2 Cron. 34–35). În
timpul domniei lui s-a gæsit cartea legii
în casa Domnului (2 Regi 22:8–13).
IOSIF DIN ARIMATEA
Iosif din Arimatea era membru al Sinedriului, ucenic al lui Hristos øi un
israelit bogat øi credincios care nu a
luat parte la condamnarea Domnului
nostru. Dupæ ræstignire, Iosif a pus sæ
se înveleascæ trupul Salvatorului în
pânzæ curatæ øi l-a depus în propriul sæu
mormânt (Mat. 27:57–60; Marcu 15:43–
46; Luca 23:50–53; Ioan 19:38–42).
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IOSIF, FIUL LUI IACOV. Vezi, de
asemenea, Iacov, fiul lui Isaac; Israel
Personaj din Vechiul Testament - primul næscut al lui Iacov øi al Rahelei
(Gen. 30:22–24; 37:3).
Iosif a obﬂinut dreptul întâiului
næscut în Israel pentru cæ Ruben, întâiul næscut al lui Iacov cu prima soﬂie,
pierduse acest privilegiu prin pæcat
(1 Cron. 5:1–2). Fiind demn, Iosif, ca
primul næscut al lui Iacov cu cea de a
doua soﬂie, era urmætorul în linie pentru aceastæ binecuvântare. Iosif a mai
primit o binecuvântare de la tatæl lui,
puﬂin timp înainte ca Iacov sæ moaræ
(Gen. 49:22–26).
Iosif era un bærbat de mare caracter,
un om „priceput øi înﬂelept” (Gen.
41:39). Faptul cæ el a respins-o pe soﬂia
lui Potifar este un exemplu de credinﬂæ, castitate øi integritate personalæ
(Gen. 39:7–12). În Egipt, când Iosif øi-a
dezvæluit adeværata identitate fraﬂilor
lui, el le-a mulﬂumit în loc sæ-i învinuiascæ pentru felul cum l-au tratat. El
credea cæ faptele lor au ajutat la împlinirea voinﬂei divine a lui Dumnezeu
(Gen. 45:4–15).
Revelaﬂiile zilelor din urmæ dezvæluie misiunea mai amplæ a familiei lui
Iosif în ultimele zile (2 Ne. 3:3–24;
3 Ne. 20:25–27; TJS Gen. 50).
Iacov îl iubea pe Iosif foarte mult øi i-a
dat o hainæ în multe culori, Gen. 37:3.
Din cauza geloziei, fraﬂii lui Iosif au
început sæ-l urascæ øi au complotat sæ-l
omoare, dar, în cele din urmæ, l-au
vândut unor negustori, care se aflau în
drum spre Egipt, Gen. 37:5–36. În Egipt,
Domnul a fæcut ca Iosif sæ prospere øi
el a devenit conducætorul casei lui
Potifar, Gen. 39:1–4. Soﬂia lui Potifar a
minﬂit spunând cæ Iosif a încercat sæ o
seducæ; Iosif a fost condamnat øi întemniﬂat pe nedrept, Gen. 39:7–20. Iosif a
tælmæcit visurile paharnicului øi ale
pitarului lui Faraon, Gen. 40. Faraon a
început sæ-l favorizeze pe Iosif pentru
cæ Iosif tælmæcise unul din visurile
Faraonului; el l-a fæcut pe Iosif conducætor peste Egipt, Gen. 41:14–45. Se
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nasc Efraim øi Manase, Gen. 41:50–52.
Iosif se regæseøte cu tatæl øi fraﬂii lui,
Gen. 45–46. Iosif moare în Egipt la
vârsta de 110 ani, Gen. 50:22–26.
IOSIF, SOﬁUL MARIEI. Vezi, de
asemenea, Isus Hristos; Maria,
mama lui Isus
Soﬂul Mariei, mama lui Isus. Iosif era
urmaø al lui David (Mat. 1:1–16; Luca
3:23–38) øi a træit în Nazaret. El s-a
cæsætorit cu Maria. Chiar înaintea cæsætoriei lor, Maria a primit vizita îngerului Gavril, care a anunﬂat cæ ea a fost
aleasæ sæ fie mama Salvatorului (Luca
1:26–35). Iosif a primit, de asemenea,
revelaﬂia acestei naøteri divine (Mat.
1:20–25).
Maria a fost singurul pærinte pæmântesc al lui Isus pentru cæ Dumnezeu
Tatæl era tatæl lui Isus. Dar iudeii l-au
crezut pe Iosif tatæl lui Isus øi Isus se
purta cu el ca fiind astfel (Luca 2:48,
51). Prevenit prin visuri cereøti, Iosif a
scæpat viaﬂa pruncului Isus fugind în
Egipt (Mat. 2:13–14). Dupæ moartea
lui Irod, un înger l-a îndrumat pe Iosif
sæ-L ducæ pe copilul Hristos înapoi în
Israel (Mat. 2:19–23).
IOSIF, TOIAGUL LUI. Vezi Cartea
lui Mormon; Efraim—Toiagul lui
Efraim sau al lui Iosif
IOSUA. Vezi, de asemenea, Ierihon
Profet øi conducætor din Vechiul Testament, urmaøul lui Moise. El s-a næscut
în Egipt înainte de plecarea copiilor
lui Israel (Num. 14:26–31). El øi Caleb
au fost printre cei 12 spioni trimiøi în
Canaan. Numai ei au dat un raport bun
despre ﬂinut (Num. 13:8; 17–14:10). El
a murit la vârsta de 110 ani (Ios. 24:29).
Iosua a fost un mare exemplu de profet-ræzboinic devotat.
Cartea lui Iosua: Aceastæ carte poartæ
numele lui Iosua pentru cæ el este
principalul personaj din ea, øi nu pentru cæ el este autorul. Potrivit tradiﬂiei
evreieøti, Ieremia a scris Cartea lui
Iosua, care are la bazæ cronicile din
vechime. Capitolele 1–12 descriu cu-

Iov
cerirea Canaanului; capitolele 13–24
vorbesc despre cum au împærﬂit ﬂinutul triburile Israelului øi despre ultimile sfaturi ale lui Iosua.
Douæ versete notabile din cartea lui
Iosua sunt porunca Domnului cætre el
de a medita asupra scripturilor (Ios.
1:8) øi chemarea lui Iosua cætre popor
pentru a fi credincios Domnului (Ios.
24:15).
IOV
Personaj din Vechiul Testament - un
om drept care a îndurat nenorociri
cumplite, dar a ræmas totuøi fidel credinﬂei lui în Dumnezeu. Povestirea lui
se aflæ în cartea lui Iov.
Cartea lui Iov: Deøi cartea vorbeøte
despre suferinﬂele lui Iov, ea nu ræspunde pe de-a-întregul întrebærii de ce
Iov (sau oricine altcineva) suferæ durerea øi pierderea familiei øi a bunurilor
lui. Cartea clarificæ cæ a avea nenorociri
nu înseamnæ neapærat cæ acea persoanæ a pæcætuit. Domnul se poate folosi
de nenorociri pentru experienﬂæ, disciplinæ øi instruire la fel de bine ca øi
pentru a pedepsi (D&L 122).
Cartea poate fi împærﬂitæ în patru
pærﬂi. Capitolele 1–2 sunt un prolog la
povestire. Capitolele 3–31 relateazæ o
serie de discuﬂii între Iov øi trei prieteni.
Capitolele 32–37 conﬂin discursurile
lui Elihu, un al patrulea prieten, care îl
condamnæ pe Iov pentru alte motive
decât acelea ale primilor trei prieteni.
Capitolele 38–42 încheie cartea asigurându-l pe Iov cæ drumul lui în viaﬂæ
a fost bun de la început.
Cartea lui Iov ne învaﬂæ cæ, dacæ cineva are o cunoaøtere corectæ a lui
Dumnezeu øi træieøte o viaﬂæ pe placul
lui Dumnezeu, el va fi în stare sæ îndure
mai bine încercærile la care este supus.
Credinﬂa de nezdruncinat a lui Iov este
caracterizatæ prin exclamaﬂii cum ar fi:
„Domnul a dat, øi Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului” (Iov
1:21). Iov mai este menﬂionat în Ezechiel
14:14; Iac. 5:11; Doctrinæ øi Legæminte
121:10.
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Irod

Arhelau
(Mat. 2:22)

Drusila, soﬂia lui Felix
(Fapte 24:24)

Irod Antipa,
cârmuitorul
(Mat. 14:1;
Luca 9:7;
Marcu 6:14,
regele Irod)

Berenice
(Fapte 25:13)

ISAI. Vezi, de asemenea, David
Personaj din Vechiul Testament - tatæl

Irod Agrippa II
(Fapte 25:13)

Tribul lui Isahar: Binecuvântarea lui
Iacov cætre Isahar se aflæ în Genesa
49:14–15. Dupæ aøezarea în Canaan,
tribul a primit parte din pæmânturile
cele mai bogate din Palestina, inclusiv
câmpia Esraelonului. Între hotarele Isaharului se aflau mai multe locuri importante din istoria iudaicæ, de exemplu:
Carmel, Meghidou, Dotan, Ghilboa,
Izreel, Tabor øi Nazaret (Ios. 19:17–23).

Irodiada
(Mat. 14:3;
Marcu 6:17)

Un fiu al lui Iacov øi al Leii în Vechiul
Testament (Gen. 30:17–18; 35:23; 46:13).
Urmaøii lui au devenit unul dintre cele
douæsprezece triburi ale Israelului.

Irod Agrippa 1
(Fapte 12:1–23)

ISAHAR. Vezi, de asemenea, Iacov,
fiul lui Isaac; Israel

Irod Filip
(Mat. 14:3;
Marcu 6:17)

Se naøte Isaac, Gen. 21:1–7. Trebuia sæ
fie jertfit pe Muntele Moria, Gen. 22:1–
19 (D&L 101:4). S-a cæsætorit, Gen. 24.
S-a ocupat de fiii lui, Gen. 27:1–28:9. A
primit exaltarea împreunæ cu Avraam
si Iacov, D&L 132:37 (Mat. 8:11).

Aristobul

Patriarh din Vechiul Testament. Naøterea lui, când Avraam øi Sara erau
bætrâni, a fost o minune (Gen. 15:4–6;
17:15–21; 21:1–8). Consimﬂirea lui
Avraam de a-l oferi pe Isaac a fost o
asemænare cu Dumnezeu øi Singurul
Lui Fiu Næscut (Iacov 4:5). Isaac a fost
moøtenitorul promisiunilor legæmântului lui Avraam (Gen. 21:9–12; 1 Ne.
17:40; D&L 27:10).

Irod, regele (Mat. 2:3)

ISAAC. Vezi, de asemenea, Avraam

Prin Mariamne,
fiica lui Simion,
înaltul preot

Sora lui Irod Agrippa din Noul Testament. Ea s-a cæsætorit cu unchiul ei,
Irod Filip, de la care a avut o fiicæ, pe
Salomeea. Ea øi Salomeea au conspirat
pentru decapitarea lui Ioan Botezætorul (Mat. 14:3–11).

Prin Mariamne,
prinﬂesa
macabeanæ

IRODIADA

Prin Maltace, un samaritean

Prin Cleopatra

Familie de conducætori în Iudea
aproape de vremea lui Isus Hristos. Ei
au fost personaje importante în multe
dintre evenimentele din Noul Testament. Vezi schema de alæturi.

Filip,
cârmuitor
al Ituriei
(Luca 3:1)

IROD
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Ispæøire, (a) Ispæøi

lui David øi stræmoø al lui Hristos øi al
tuturor regilor Iudei.

ISMAEL, FIUL LUI AVRAAM.
Vezi, de asemenea, Agar; Avraam

Fiul lui Rut, Obed, a fost tatæl lui Isai,
Rut 4:17, 22. Stræmoøii lui Isai se numæræ pânæ la Iuda, 1 Cron. 2:5–12
(Mat. 1:5–6).

Personaj din Vechiul Testament - fiu al
lui Avraam øi al lui Agar, slujnica
egipteancæ a Sarei (Gen. 16:11–16).
Domnul le-a promis lui Avraam øi lui
Agar cæ Ismael va deveni pærintele
unei mari naﬂiuni (Gen. 21:8–21).

ISAIA
Profet din Vechiul Testament care
a profeﬂit între anii 740–701 î.H. Ca
principal sfætuitor al Regelui Ezechia,
Isaia a avut o mare influenﬂæ religioasæ
øi politicæ.
Isus l-a citat pe Isaia mai des decât
pe oricare alt profet. Isaia mai este citat frecvent de Petru, Ioan øi Pavel în
Noul Testament. Cartea lui Mormon øi
Doctrinæ øi Legæminte conﬂin mai multe citate din Isaia decât din orice alt
profet øi oferæ mare ajutor în interpretarea lui Isaia. Nefi a propovæduit
poporului sæu din scrierile lui Isaia
(2 Ne. 12–24; Isa. 2–14). Domnul le-a
spus nefiﬂilor: „mari sunt cuvintele lui
Isaia” øi a adæugat cæ toate lucrurile pe
care le-a profeﬂit Isaia se vor îndeplini
(3 Ne. 23:1–3).
Cartea lui Isaia: Carte în Vechiul Testament. Multe din profeﬂiile lui Isaia se
ocupæ de venirea Mântuitorului, atât
în slujirea lui pæmânteascæ (Isa. 9:6),
cât øi ca Marele Împærat din ultima zi
(Isa. 63). De asemenea, el a profeﬂit mult
despre viitorul Israelului.
Capitolul 1 este prolog la restul cærﬂii. Isaia 7:14; 9:6–7; 11:1–5; 53:1–12; øi
61:1–3 vestesc misiunea Salvatorului.
Capitolele 2, 11, 12 øi 35 se ocupæ de
evenimentele din zilele din urmæ, când
Evanghelia va fi restauratæ, Israelul va
fi adunat, iar pæmântul însetat va înflori ca trandafirul. Capitolul 29 conﬂine o profeﬂie despre apariﬂia Cærﬂii lui
Mormon (2 Ne. 27). Capitolele 40–46
anunﬂæ superioritatea lui Iehova ca adeværatul Dumnezeu peste dumnezeii
idoli ai credincioøilor pægâni. Restul
capitolelor, 47–66, se ocupæ de evenimentele restaurærii finale a Israelului
øi a întemeierii Sionului, când Domnul
va locui printre oamenii Sæi.

Legæmântul a venit mai degrabæ prin
Isaac decât prin Ismael, Gen. 17:19–21
(Gal. 4:22–5:1). Dumnezeu l-a binecuvântat pe Ismael ca sæ se înmulﬂeascæ,
Gen. 17:20. Ismael a ajutat la înmormântarea lui Avraam, Gen. 25:8–9. Sunt
numiﬂi cei doisprezece fii ai lui Ismael,
Gen. 25:12–16. Moare Ismael, Gen.
25:17–18. Esau a luat-o pe fiica lui
Ismael, Mahalat, de nevastæ, Gen. 28:9.
ISMAEL, SOCRUL LUI NEFI. Vezi,
de asemenea , Lehi, tatæl lui Nefi
Personaj din Cartea lui Mormon, care,
cu familia lui, s-a alæturat familiei lui
Lehi în cælætoria acesteia spre pæmântul fægæduinﬂei.
Nefi øi fraﬂii lui s-au întors la Ierusalim øi i-au convins pe Ismael øi pe familia lui sæ-i însoﬂeascæ pe Lehi øi pe
familia acestuia spre pæmântul fægæduinﬂei, 1 Ne. 7:2–5. Cele douæ familii
s-au cæsætorit între ele, 1 Ne. 16:7. Ismael
a murit în pustietate, 1 Ne. 16:34.
ISPÆØIRE, (A) ISPÆØI. Vezi, de
asemenea, Cæderea lui Adam
øi a Evei; Copiii lui Hristos;
Cruce; Fii øi fiice ale lui
Dumnezeu; Ghetsimani; Har;
(a) Ierta; Iertarea pæcatelor;
Împærtæøanie; Înviere;
Îndreptæﬂire, (a) îndreptæﬂi; Isus
Hristos; Mântuire, (a)mântui,
mântuit; Milostiv, Milæ; Nemuritor,
nemurire; Planul mântuirii;
Pocæinﬂæ, (a) se pocæi; Ræstignire;
Sacrificiu; Salvare; Sânge; Sfinﬂire
Împæcarea omului cu Dumnezeu.
Aøa cum este folosit în scripturi,
cuvântul „a ispæøi” înseamnæ a suferi
pedeapsa pentru un act de vinovæﬂie,
îndepærtând, astfel, efectele pæcatului

Ispitæ, (a) Ispiti
de la pæcætosul care se pocæieøte, permiﬂându-i sæ se reîmpace cu Dumnezeu.
Isus Hristos a fost singurul în stare sæ
îndeplineascæ ispæøirea desævârøitæ pentru întreaga omenire. El a putut sæ facæ
aceasta datoritæ alegerii øi a predestinærii Sale în Marele Consiliu înainte
de crearea lumii (Eter 3:14; Moise 4:1–2;
Avr. 3:27), datoritæ obârøiei Lui divine
øi a vieﬂii Lui færæ pæcat. Ispæøirea Lui
a inclus suferinﬂele Lui pentru pæcatele omenirii din Grædina Ghetsimani,
værsarea sângelui Sæu øi moartea Sa
urmatæ de învierea Lui din mormânt
(Isa. 53:3–12; Mosia 3:5–11; Alma 7:10–
13). Datoritæ Ispæøirii, toﬂi oamenii se
vor înælﬂa din moarte cu trupuri nemuritoare (1 Cor. 15:22). Ispæøirea ne asiguræ, de asemenea, calea de a ni se ierta
pæcatele øi de a træi pentru totdeauna
împreunæ cu Dumnezeu. Dar acela
care a ajuns la vârsta responsabilitæﬂii
øi a primit legea, poate primi aceste
binecuvântæri, doar dacæ are credinﬂæ
în Isus Hristos, se pocæieøte de pæcatele lui, primeøte rânduielile salværii øi
se supune poruncilor lui Dumnezeu.
Aceia care nu ajung la vârsta responsabilitæﬂii øi aceia care nu cunosc legea,
sunt mântuiﬂi prin Ispæøire (Mosia
15:24–25; Moro. 8:22). Scripturile ne
învaﬂæ clar cæ, dacæ Hristos nu ar fi
ispæøit pentru pæcatele noastre, nici o
lege, nici o rânduialæ, nici o jertfæ nu
ar fi putut satisface cerinﬂele de dreptate, iar omul nu ar fi putut sæ se afle
niciodatæ din nou în prezenﬂa lui
Dumnezeu (2 Ne. 2:9).
Acesta este sângele Meu, care se varsæ
pentru cei mulﬂi pentru iertarea pæcatelor, Mat. 26:28. Sudoarea Lui era ca
mari picæturi de sânge, Luca 22:39–44.
Eu îmi voi da trupul pentru viaﬂa lumii,
Ioan 6:51. Eu sunt învierea øi viaﬂa, Ioan
11:25. Hristos este autorul salværii veønice pentru toﬂi acei care se supun, Evr.
5:9. Suntem sfinﬂiﬂi prin værsarea sângelui lui Hristos, Evr. 9; 10:1–10. Øi
Hristos a suferit o datæ pentru pæcate,
1 Pet. 3:18. Sângele lui Isus Hristos ne
curæﬂæ de orice pæcat, 1 Ioan 1:7. El a fost
ræstignit pe cruce øi a fost ucis pentru
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pæcatele lumii, Mântuirea vine acelora
care au o inimæ frântæ øi un spirit smerit, 2 Ne. 2:3–10; 25–27. El s-a oferit ca
jertfæ pentru pæcat, 2 Ne. 2:7. Ispæøirea
îi ræscumpæræ pe oameni din Cædere øi
îi salveazæ de moarte øi iad, 2 Ne. 9:5–
24. Trebuie sæ existe o ispæøire nesfârøitæ, 2 Ne. 9:7. Împæcaﬂi-væ întru Dumnezeu prin ispæøirea lui Hristos, Iacov
4:11. Sângele Lui ispæøeøte pentru pæcatele acelora care au pæcætuit færæ
øtiinﬂæ, Mosia 3:11–18. Omul a primit
salvarea prin Ispæøire, Mosia 4:6–8. De
nu ar fi Ispæøirea, ei ar trebui neîndoielnic sæ piaræ, Mosia 13:27–32. El va
ispæøi pentru pæcatele lumii, Alma 34:8–
16. Dumnezeu însuøi ispæøeøte pentru
pæcatele lumii, pentru a îndeplini planul milosteniei, Alma 42:11–30. Eu sunt
Dumnezeul întregului pæmânt, ucis
pentru pæcatele lumii, 3 Ne. 11:14. Eu,
Dumnezeu, am suferit aceste lucruri
pentru toﬂi, D&L 19:16. Copiii mici sunt
mântuiﬂi prin Singurul Meu Næscut,
D&L 29:46–47. Iatæ suferinﬂele øi moartea Celui care nu a pæcætuit, D&L 45:3–
5. Acest lucru este asemenea jertfei
Singurului Næscut, Moise 5:7. Prin
Ispæøirea lui Hristos, toﬂi oamenii pot
fi salvaﬂi, A de C 1:3.
ISPITÆ, (A) ISPITI. Vezi, de
asemenea, Diavol; (a) Îndura;
Libertatea de a Alege
Încercare a capacitæﬂii unei persoane
de a alege binele în locul ræului; ademenire pentru a pæcætui øi pentru a-l
urma pe Satana în loc de a-L urma pe
Dumnezeu.
Nu ne duce pe noi în ispitæ, ci ne izbæveøte de cel ræu, Mat. 6:13 (3 Ne. 13:12).
Dumnezeu nu va îndura ca voi sæ fiﬂi
ispitiﬂi mai mult decât puteﬂi suporta,
1 Cor. 10:13. Hristos a fost ispitit aøa
cum suntem øi noi, Evr. 4:14–15. Binecuvântat este omul care rabdæ ispita, Iac.
1:12–14. Ispitele potrivnicului nu pot
izbândi asupra acelora care ascultæ de
cuvântul lui Dumnezeu, 1 Ne. 15:24
(Hel. 5:12). Omul nu putea acﬂiona
pentru el însuøi, decât îndemnat de
unul sau de celælalt, 2 Ne. 2:11–16.
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Pæziﬂi-væ øi rugaﬂi-væ continuu, ca sæ
nu fiﬂi ispitiﬂi mai mult decât puteﬂi
îndura, Alma 13:28. Învæﬂaﬂi-i sæ reziste
oricærei ispite a diavolului, cu credinﬂa
lor în Domnul Isus Hristos, Alma
37:33. Rugaﬂi-væ întotdeauna ca sæ nu
cædeﬂi în ispitæ, 3 Ne. 18:15, 18 (D&L
20:33; 31:12; 61:39). Feriﬂi-væ de mândrie, ca sæ nu cædeﬂi în ispitæ, D&L
23:1. Adam a devenit supus voinﬂei
diavolului, pentru cæ a cedat ispitei,
D&L 29:39–40. Am fost læsat la tot
felul de ispite, JS—I 1:28.
ISRAEL. Vezi, de asemenea, Avraam—
Seminﬂia lui Avraam; Iacov, fiul
lui Isaac; Înfiere
Domnul i-a dat numele de Israel lui
Iacov, fiul lui Isaac øi nepotul lui
Avraam din Vechiul Testament (Gen.
32:28; 35:10). Numele Israel se poate
referi la Iacov însuøi, la urmaøii lui sau
la împæræﬂia pe care acei urmaøi au
avut-o în vremea Vechiului Testament
(2 Sam. 1:24; 23:3). Dupæ ce Moise i-a
condus pe copiii lui Israel afaræ din
robia egipteanæ (Ex. 3–14), ei au fost
conduøi de judecætori mai bine de trei
sute de ani. Începând cu Regele Saul,
regii au domnit peste Israelul unit pânæ la moartea lui Solomon, când zece
triburi s-au ræsculat împotriva lui Roboam pentru a forma un neam separat.
Dupæ ce s-a împærﬂit împæræﬂia lui
Israel, triburile de nord, fiind cele mai
numeroase, au pæstrat numele de Israel,
în timp ce regatul de sud s-a numit
Iuda. ﬁinutul Canaanului este numit,
astæzi, Israel. În alt sens, Israel desemneazæ pe cineva care crede cu adeværat
în Hristos (Rom. 10:1; 11:7; Gal. 6:16;
Ef. 2:12).
Cele douæsprezece triburi ale lui Israel:
Nepotul lui Avraam, Iacov, al cærui
nume a fost schimbat în Israel, a avut
doisprezece fii. Urmaøii lor au fost cunoscuﬂi ca cele douæsprezece triburi
ale lui Israel sau copiii lui Israel. Cele
douæsprezece triburi sunt urmætoarele: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar
øi Zabulon (fiii lui Iacov øi ai Leii); Dan
øi Neftali (fii lui Iacov øi ai Bilhei); Gad

Israel
øi Aøer (fiii lui Iacov øi ai Zilpei); Iosif
øi Beniamin (fiii lui Iacov øi ai Rahelei)
(Gen. 29:32–30:24; 35:16–18).
Înaintea morﬂii lui, Iacov a dat fiecærui conducætor de trib o binecuvântare
(Gen. 49:1–28). Pentru informaﬂii suplimentare, vezi numele fiecærui fiu al
lui Iacov.
Ruben, primul næscut cu prima soﬂie
a lui Iacov, Lea, øi-a pierdut binecuvântarea de drept a primului næscut øi
o parte dublæ din moøtenire datoritæ
imoralitæﬂii (Gen. 49:3–4). Dreptul primului næscut i s-a dat lui Iosif, care era
primul næscut cu cea de a doua soﬂie a
lui Iacov, Rahela (1 Cron. 5:1–2). Levi,
al cærui trib Domnul l-a ales pentru a-I
sluji drept slujitori preoﬂeøti, nu a primit moøtenire datoritæ chemærii speciale de a sluji pentru toate triburile.
Aceasta a permis ca partea dublæ a lui
Iosif sæ fie împærﬂitæ de fiii lui Iosif,
Efraim øi Manase (1 Cron. 5:1; Ier. 31:9),
care au fost numæraﬂi ca triburi separate ale lui Israel (TJS, Gen. 48:5–6).
Membrii tribului lui Iuda urmau sæ
fie conducætori pânæ la venirea lui
Mesia (Gen. 49:10; TJS, Gen. 50:24). În
ultimele zile, tribul lui Efraim are privilegiul de a purta mesajul restaurærii
Evangheliei în lume øi de a aduna
Israelul împræøtiat (Deut. 33:13–17).
Va veni vremea când, prin Evanghelia
lui Isus Hristos, Efraim va avea rolul
conducætor în unirea tuturor triburilor Israelului (Isa. 11:12 – 13; D&L
133:26–34).
Împræøtierea Israelului: Domnul a împræøtiat øi a lovit cele douæsprezece triburi
ale Israelului datoritæ nedreptæﬂii øi
a revoltei lor. Totuøi, Domnul s-a folosit, de asemenea, de împræøtierea
poporului Sæu ales printre neamurile
lumii pentru a binecuvânta aceste
neamuri.
Væ voi împræøtia printre neamuri, Lev.
26:33. Domnul te va împræøtia printre
toate neamurile, Deut. 28:25, 37, 64. Îi
voi izgoni printre toate neamurile pæmântului, Ier. 29:18–19. Voi vântura
casa lui Israel între toate neamurile,

Istoria Familiei
Amos 9:9 (Zah. 10:9). Isus a fost trimis
la oile pierdute ale casei lui Israel,
Mat. 15:24. Mai am øi alte oi care nu
sunt din staulul acesta, Ioan 10:16.
Israel va fi împræøtiat pe toatæ faﬂa pæmântului, 1 Ne. 22:3–8. Iacov aratæ
alegoria lui Zenos despre mæslinul
sælbatic øi cel de culturæ, Iacov 5–6.
Lucrarea Tatælui va începe printre triburile pierdute, 3 Ne. 21:26.
Adunarea lui Israel: Casa lui Israel va
fi adunatæ în ultimele zile înainte de
venirea lui Hristos (A de C 1:10). Domnul adunæ poporul lui Israel, când el Îl
acceptæ øi ﬂine poruncile Lui.
El va ridica un steag øi ele vor veni, Isa.
5:26. Cu mare dragoste te voi primi înapoi, Isa. 54:7. Israel øi Iuda vor fi aduøi
înapoi, în ﬂara lor, Ier. 30:3. Domnul va
strânge casa lui Israel din mijlocul
popoarelor la care este risipitæ, Ezec.
28:25. La vremea împlinirii vremilor
El va uni într-unul toate lucrurile în
Hristos, Ef. 1:10. Dupæ ce va fi împræøtiat, Israelul va fi adunat, 1 Ne. 15:12–17.
Domnul va aduna toate neamurile casei
lui Israel, 1 Ne. 19:16 (3 Ne. 16:5). Ei vor
fi scoøi din întuneric øi vor cunoaøte cæ
Domnul este Salvatorul lor, 1 Ne. 22:12.
Dumnezeu Îøi adunæ øi Îøi numæræ copiii, 1 Ne. 22:25. Popoarele neamurilor
pægâne vor duce Israelul în ﬂærile moøtenirii lor, 2 Ne. 10:8 (3 Ne. 16:4). Poporul øi cuvântul Meu vor fi adunate
într-unul, 2 Ne. 29:13–14. Vârstnicii
sunt chemaﬂi sæ-i adune pe cei aleøi,
D&L 29:7 (D&L 39:11). Îi voi aduna pe
aleøii Mei, D&L 33:6. Adunaﬂi-væ ca sæ
væ dau legea Mea øi ca sæ fiﬂi înzestraﬂi,
D&L 38:31–33. Îmi voi aduce înapoi poporul, cei care sunt din casa lui Israel,
D&L 39:11. Sfinﬂii vor veni, D&L 45:46.
Moise a predat cheile adunærii, D&L
110:11. Dreptatea øi adeværul vor mætura pæmântul øi vor aduna pe aleøii
Domnului, Moise 7:62. Adunarea este
comparatæ cu adunarea vulturilor în
jurul unui stârv, JS—M 1:27.
Cele zece triburi pierdute ale lui Israel:
Cele zece triburi ale Israelului au format regatul de nord al Israelului øi au
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fost duse în robie în Asiria în anul 721
î.H. Atunci ele au mers în „ﬂærile de
nord” øi s-au pierdut de celelalte. În
ultimele zile ele se vor întoarce.
Voi zice miazæ-noaptei, dæ încoace,
Isa. 43:6. Iatæ-i cæ vin de la miazæ-noapte, Isa. 49:12 (1 Ne. 21:12). Iuda øi Israel
vor veni împreunæ de la miazæ-noapte,
Ier. 3:18. Viu este Domnul care a scos
pe copiii lui Israel din ﬂara de la miazæ-noapte, Ier. 16:14–16. Îi aduc înapoi
din ﬂara de la miazæ-noapte, Ier. 31:8.
Nefiﬂii øi evreii vor avea cuvintele triburilor pierdute ale Israelului, 2 Ne.
29:12–13. Merg sæ mæ aræt triburilor
pierdute ale Israelului, 3 Ne. 17:4.
Când Evanghelia va fi propovæduitæ
ræmæøiﬂei casei lui Israel, triburile rætæcite vor fi aduse înapoi acasæ pe pæmântul moøtenirii lor, 3 Ne. 21:26–29.
Moise a încredinﬂat cheile adunærii Israelului lui Joseph Smith øi Oliver
Cowdery, D&L 110:11. Cei care sunt
în ﬂærile de nord vor veni în amintire
înaintea Domnului, D&L 133:26–32.
Credem în adunarea adeværatæ a lui
Israel, A de C 1:10.
ISTORIA FAMILIEI. Vezi
Genealogie; Salvarea pentru morﬂi
ISUS HRISTOS. Vezi, de asemenea,
Alfa; Apa vie; Avocat; Cale;
Cæderea lui Adam øi a Evei;
Conøtiinﬂæ; (a) Crea, creaﬂie;
Credinﬂæ; Cruce; Dumnezeu,
Dumnezeire; Domnul; (a) Doua
Venire a lui Isus Hristos; Emanuel;
Eu Sunt; Evanghelii; Færæ de
Sfârøit; Fiul Omului; Golgota; Har;
Iehova; Iertarea pæcatelor; Ispæøire,
(a) ispæøi; Izbævitor; Împærtæøanie;
Înælﬂare; Început; Înviere; Luminæ,
Lumina lui Hristos; Maria, mama
lui Isus; Mângâietorul; Mântuire,
(a) mântui; mântuit; Mântuitor;
Mielul lui Dumnezeu; Mijlocitorul;
Mire; Mesia; (a) Naøte; Omega;
Pæstorul cel Bun; Pâinea vieﬂii;
Piatra din capul unghiului;
Planul mântuirii; Pocæinﬂæ, (a) se
pocæi; Primul Næscut; Ræstignire;
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Salvator; Sacrificiu; Sânge;
Schimbarea la faﬂæ—Schimbarea
la faﬂæ a lui Hristos; Slujba de pe
Munte; Stâncæ; Øarpe de aramæ;
Unsul
Hristos (cuvânt grecesc) øi Mesia (cuvânt
ebraic) înseamnæ „cel uns”. Isus Hristos
este Primul Næscut al Tatælui în spirit
(Evr. 1:6; D&L 93:21). El este Singurul
Fiu Næscut al Tatælui în carne (Ioan
1:14; 3:16). El este Iehova øi a fost predestinat pentru mæreaﬂa Lui chemare
înainte de întemeierea lumii (D&L
110:3–4). Sub îndrumarea Tatælui, Isus a
creat pæmântul øi tot ceea ce se aflæ pe
el (Ioan 1:3, 14; Moise 1:31–33). El s-a
næscut la Betleem din Maria, a træit o
viaﬂæ færæ pæcat øi a împlinit o ispæøire
desævârøitæ pentru pæcatele întregii
omeniri, værsându-Øi sângele øi dându-Øi viaﬂa pe cruce (Mat. 2:1; 1 Ne.
11:13–33; 3 Ne. 27:13–16; D&L 76:40–
42). El s-a înælﬂat din morﬂi, asigurând
astfel învierea finalæ a întregii omeniri. Prin Ispæøirea øi Învierea lui Isus
Hristos, aceia care se pocæiesc de pæcatele lor øi se supun poruncilor lui
Dumnezeu pot locui veønic în prezenﬂa lui Isus øi a Tatælui (2 Ne. 9:10–12;
21–22; D&L 76:50–53, 62).
Isus Hristos este cea mai mæreaﬂæ
fiinﬂæ næscutæ pe acest pæmânt. Viaﬂa
Lui este un exemplu desævârøit de
cum trebuie sæ træiascæ întreaga omenire. Toate rugæciunile, binecuvântærile øi rânduielile preoﬂeøti trebuie
fæcute în numele Lui. El este Domnul
domnilor, Împæratul împæraﬂilor,
Creatorul, Salvatorul øi Dumnezeul
întregului pæmânt.
Isus Hristos va veni din nou în putere øi slavæ pentru a domni pe pæmânt
în timpul Mileniului. În ultima zi, El
va judeca întreaga omenire (Alma
11:40–41; JS—M 1).
Rezumat cronologic al vieﬂii Sale : Naøterea
øi misiunea lui Hristos au fost prezise,
Luca 1:26–38 (Isa. 7:14; 9:6–7; 1 Ne. 11).
S-a næscut, Luca 2:1–7 (Mat. 1:18–25).
A fost circumcis, Luca 2:21. A fost dus
la templu, Luca 2:22–38. A fost væzut

Isus Hristos
de magi, Mat. 2:1–12. Iosif øi Maria au
fugit cu El în Egipt, Mat. 2:13–18. A fost
adus la Nazaret, Mat. 2:19–23. A mers
la templu la doisprezece ani, Luca 2:41–
50. A avut fraﬂi øi surori, Mat. 13:55–56
(Marcu 6:3). A fost botezat, Mat. 3:13–
17 (Marcu 1:9–11; Luca 3:21–22). A fost
ispitit de diavol, Mat. 4:1–11 (Marcu
1:12–13; Luca 4:1–13). Øi-a chemat discipolii, Mat. 4:18–22 (Mat. 9:9; Marcu
1:16–20; 2:13–14; Luca 5:1–11, 27–28;
6:12–16; Ioan 1:35–51). I-a numit pe cei
doisprezece, Mat. 10:1–4 (Marcu 3:13–
19; Luca 6:12–16). A rostit cuvântarea
de pe munte, Mat. 5–7. Øi-a prezis
moartea øi învierea, Mat. 16:21 (Mat.
17:22–23; 20:17–19; Marcu 8:31; 9:30–
32; 10:32–34; Luca 9:22; 18:31–34). S-a
schimbat la faﬂæ, Mat. 17:1–9 (Marcu
9:2–8; Luca 9:28–36). I-a trimis pe cei
øaptezeci, Luca 10:1–20. Øi-a fæcut intrarea triumfalæ în Ierusalim, Mat.
21:1–11 (Marcu 11:1–11; Luca 19:29–40;
Ioan 12:12–15). A introdus împærtæøania, Mat. 26:26–29 (Marcu 14:22–25;
Luca 22:19–20). A suferit øi s-a rugat
în Ghetsimani, Mat. 26:36–46 (Marcu
14:32–42; Luca 22:39–46). A fost trædat, prins øi abandonat, Mat. 26:47–56
(Marcu 14:43–53; Luca 22:47–54; Ioan
18:2–13). A fost ræstignit, Mat. 27:31–
54 (Marcu 15:20–41; Luca 23:26–28,
32–49; Ioan 19:16–30). A înviat, Mat.
28:1–8 (Marcu 16:1–8; Luca 24:1–12;
Ioan 20:1–10). A apærut dupæ înviere,
Mat. 28:9–20 (Marcu 16:9–18; Luca
24:13–48; Ioan 20:11–31; Fapte 1:3–8;
1 Cor. 15:5–8). S-a înælﬂat la cer, Marcu
16:19–20 (Luca 24:51–53; Fapte 1:9–12).
Le-a apærut nefiﬂilor, 3 Ne. 11:1–17
(3 Ne. 11–26). I-a apærut lui Joseph
Smith, JS—I 1:15–20.
Autoritate: Domnia va fi pe umærul
Lui, Isa. 9:6 (2 Ne. 19:6). Isus îi învæﬂa
ca unul ce avea putere, Mat. 7:28–29
(Marcu 1:22). Fiul omului are putere
pe pæmânt sæ ierte pæcatele, Mat. 9:6.
Isus a poruncit spiritelor necurate cu
autoritate øi ele I s-au supus, Marcu 1:27
(Luca 4:33–36). Isus a rânduit doisprezece care sæ aibæ putere, Marcu 3:14–15.
Cuvântul lui Isus era cu putere, Luca
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4:32. Tatæl a dat toatæ judecata Fiului,
Ioan 5:22, 27. Dumnezeu L-a uns pe
Isus cu Duhul Sfânt øi cu putere, Fapte
10:38. Hristos a fost predestinat dinainte
de întemeierea lumii, 1 Pet. 1:20 (Eter
3:14). Isus are cheile iadului øi ale morﬂii, Apoc. 1:18. Toﬂi oamenii devin supuøi lui Hristos, 2 Ne. 9:5. Isus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, este Tatæl cerului
øi al pæmântului de la început, Hel.
14:12. Hristos a venit din voinﬂa Tatælui pentru a înfæptui voinﬂa Lui, D&L
19:24. Isus a primit din plenitudinea
slavei Tatælui øi a primit toatæ puterea,
D&L 93:3–4, 16–17 (Ioan 3:35–36).
Exemplul lui Isus Hristos: V-am dat o
pildæ, Ioan 13:15. Eu sunt calea, adeværul øi viaﬂa, Ioan 14:6. Øi Hristos a
suferit pentru noi øi ne-a læsat o pildæ,
ca sæ cælcæm pe urmele Lui, 1 Pet. 2:21.
Dacæ un om nu urmeazæ exemplul
Fiului Dumnezeului cel Viu, el nu
poate fi salvat, 2 Ne. 31:16. Vreau sæ
fiﬂi perfecﬂi, aøa cum sunt Eu, 3 Ne.
12:48. Sæ aveﬂi grijæ, sæ faceﬂi mereu,
aøa cum am fæcut Eu, 3 Ne. 18:6. Eu
v-am dat un exemplu, 3 Ne. 18:16. Faptele pe care M-aﬂi væzut cæ le fac Eu,
acelea sæ le faceﬂi øi voi, 3 Ne. 27:21, 27.
Cei care Îl urmeazæ cu adeværat pe
Isus Hristos vor fi ca El, Moro. 7:48.
Slava lui Isus Hristos: Slava Domnului
a umplut tabernacolul, Ex. 40:34–38.
Pæmântul întreg este plin de slava Lui,
Isa. 6:3 (2 Ne. 16:3). Slava Domnului
s-a înælﬂat asupra ta, Isa. 60:1–2. Fiul
omului va veni în slava Tatælui Sæu,
Mat. 16:27. Proslæveøte-Mæ la Tine însuﬂi cu slava, pe care o aveam la Tine,
înainte de a fi lumea, Ioan 17:5. Cel
Sfânt al Israelului trebuie sæ domneascæ în mare slavæ, 1 Ne. 22:24. Am avut
speranﬂæ în slava Lui, Iacov 4:4. Fiul
lui Dumnezeu vine în slava Lui, Alma
5:50. El a explicat toate lucrurile, de la
început øi pânæ când avea sæ vinæ El în
slavæ, 3 Ne. 26:3. Apostolii Mei vor sta
înveømântaﬂi în slavæ ca øi Mine, D&L
29:12 (D&L 45:44). Am væzut slava
Fiului de-a dreapta Tatælui, D&L 76:19–
23. Ioan a væzut øi a dat mærturie de
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deplinætatea slavei Mele, D&L 93:6
(Ioan 1:14). Înfæﬂiøarea Lui strælucea
mai presus de strælucirea soarelui, D&L
110:3. Slava Lui era asupra mea øi I-am
væzut faﬂa, Moise 1:1–11. Aceasta este
lucrarea øi slava Mea, Moise 1:39.
Capul Bisericii: Hristos este capul Bisericii, Ef. 5:23 (Ef. 1:22; 4:15). El este capul
trupului, al Bisericii, Col. 1:18. Aceasta
este Biserica Mea, Mosia 26:22 (Mosia
27:13). Hristos a fost Cæpetenia øi Desævârøirea credinﬂei lor, Moro. 6:1–4.
Aceastæ Bisericæ am întemeiat-o Eu,
D&L 33:5 (3 Ne. 27:3–8).
Judecætor: El judecæ lumea cu dreptate,
Ps. 9:8 (3 Ne. 27:16). El vine sæ judece
pæmântul, Ps. 96:13. Dumnezeu va judeca øi pe cel bun øi pe cel ræu, Ecl. 3:17. El
va fi judecætorul neamurilor, Isa. 2:4
(Mica 4:3; 2 Ne. 12:4). Cu dreptate va
judeca El pe cei særaci, Isa. 11:2–4. Tatæl
a dat toatæ judecata Fiului, Ioan 5:22.
Dacæ judec Eu, judecata Mea este adeværatæ, Ioan 8:16. El a fost rânduit de
Dumnezeu Judecætorul celor vii øi al
celor morﬂi, Fapte 10:42 (2 Tim. 4:1).
Dumnezeu va judeca tainele oamenilor
prin Isus Hristos, Rom. 2:16. Cu toﬂii
vom sta înaintea scaunului de judecatæ
al lui Hristos, Rom. 14:10 (2 Cor. 5:10;
Alma 12:12; Morm. 3:20; 7:6; Eter 12:38;
D&L 135:5). Toﬂi oamenii vin la Dumnezeu sæ fie judecaﬂi de El potrivit adeværului øi sfinﬂeniei care se aflæ în El, 2 Ne.
2:10. Staﬂi înaintea lui Dumnezeu ca sæ
fiﬂi judecaﬂi potrivit faptelor, Alma 5:15
(Alma 12:15; 33:22; 3 Ne. 27:14). Dumnezeu øi Hristos sunt judecætorii tuturor,
D&L 76:68.
Domnia milenaræ a lui Hristos: Domnia
va fi pe umærul Lui, Isa. 9:6 (2 Ne. 19:6).
Voi fi în mijlocul vostru, spune Domnul,
Zah. 2:10–12 (Zah. 14:9). Dumnezeu Îi
va da lui Isus tronul tatælui Sæu, David,
Luca 1:30–33. Hristos va împæræﬂi în
vecii vecilor, Apoc. 11:15. Sfinﬂii vor
domni împreunæ cu Hristos o mie de
ani, Apoc. 20:4 (D&L 76:63). Datoritæ
neprihænirii poporului Sæu, Satana nu
va avea nici o putere, 1 Ne. 22:26
(Apoc. 20:1–3). Voi træi în neprihænire
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cu oamenii pe pæmânt o mie de ani,
D&L 29:11 (D&L 43:29–30). Fiﬂi supuøi
puterilor care existæ pânæ când domneøte Cel care are dreptul sæ domneascæ,
D&L 58:22 (1 Cor. 15:25). Hristos va
domni în persoanæ pe pæmânt, A de C
1:10 (Isa. 32:1).
Apariﬂii ale lui Hristos dupæ moarte: Dupæ
ce s-a înælﬂat, Isus i-a apærut mai întâi
Mariei, Marcu 16:9 (Ioan 20:11–18).
Isus a mers øi a vorbit cu doi dintre
discipoli pe drumul spre Emaus, Luca
24:13–34. Isus le-a apærut Apostolilor
care i-au pipæit mâinile øi picioarele,
Luca 24:36–43 (Ioan 20:19–20). Isus i-a
apærut lui Toma, Ioan 20:24–29. Isus
le-a apærut ucenicilor la marea Tiberiadei, Ioan 21:1–14. Isus a slujit patruzeci
de zile dupæ înviere, Fapte 1:2–3. Øtefan
L-a væzut pe Isus stând de-a dreapta lui
Dumnezeu, Fapte 7:55–56. Isus i-a
apærut lui Saul, Fapte 9:1–8 (TJS, Fapte
9:7; Fapte 26:9–17). Isus a fost væzut de
mai bine de 500 de oameni, 1 Cor. 15:3–
8. Isus Hristos s-a arætat poporului lui
Nefi, 3 Ne. 17:1–17. 2.500 de oameni
L-au væzut øi L-au auzit pe Isus, 3 Ne.
17:16–25. Mormon a fost vizitat de
Domnul, Morm. 1:15. Joseph Smith øi
Sidney Rigdon L-au væzut pe Isus de-a
dreapta lui Dumnezeu, D&L 76:22–23.
Joseph Smith øi Oliver Cowdery L-au
væzut pe Domnul la Templul din Kirtland, D&L 110:1–4. Joseph Smith L-a
væzut pe Isus, JS—I 1:15–17.
Existenﬂa premuritoare a lui Hristos:
Domnul i-a apærut lui Avram, Gen.
12:7 (Gen. 17:1; 18:1; Avr. 2:6–8). Domnul i-a vorbit lui Moise faﬂæ în faﬂæ, Ex.
33:11 (Deut. 34:10; Moise 1:1–2). L-am
væzut pe Domnul stând pe altar, Amos
9:1. La început Cuvântul a fost cu
Dumnezeu. Øi Cuvântul s-a fæcut trup
øi a locuit printre noi, Ioan 1:1, 14
(1 Ioan 1:1–3). Înainte sæ fie Avraam,
am fost Eu, Ioan 8:58. Proslæveøte-Mæ
la Tine însuﬂi cu slava, pe care o aveam
la Tine, înainte de a fi lumea, Ioan 17:5.
Isaia L-a væzut cu adeværat pe Mântuitorul meu, tot aøa cum L-am væzut eu
øi fratele meu Iacov, 2 Ne. 11:2–3. Mâine
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Eu voi veni în lume, 3 Ne. 1:12–14.
Hristos a fost înainte sæ înceapæ lumea,
3 Ne. 26:5 (Ioan 6:62). Aøa cum Mæ aræt
ﬂie, tot aøa Mæ voi aræta poporului Meu
în carne, Eter 3:14–17. Enoh L-a væzut
pe Domnul øi a mers cu El, D&L 107:48–
49. Fiul Meu iubit care a fost de la început Preaiubitul øi Alesul, Moise 4:2.
Domnul a spus: Pe cine sæ trimit? Øi
unul a ræspuns la fel ca Fiul Omului:
Aici sunt, trimite-mæ, Avr. 3:27.
Profeﬂii despre naøterea øi moartea lui
Isus Hristos: O fecioaræ va ræmânea
însærcinatæ øi va naøte un fiu, Isa. 7:14
(1 Ne. 11:13–20). Din Betleem va ieøi un
conducætor în Israel, Mica 5:2. Samuel
Lamanitul a profeﬂit o zi, o noapte øi o
zi de luminæ; o nouæ stea; øi alte semne, Hel. 14:2–6. Samuel Lamanitul a
profeﬂit întuneric, tunete øi fulgere øi
cutremur de pæmânt, Hel. 14:20–27.
Semnele naøterii lui Isus s-au împlinit,
3 Ne. 1:15–21. Semnele morﬂii lui Isus
s-au împlinit, 3 Ne. 8:5–23.
A lua numele lui Isus Hristos asupra
noastræ: Nu existæ alt nume prin care
trebuie sæ fim salvaﬂi, Fapte 4:12 (2 Ne.
31:21). Apostolii s-au bucurat cæ ei au
fost numæraﬂi demni sæ îndure ruøinea
pentru Numele Lui, Fapte 5:38–42.
Aceasta este porunca, sæ credeﬂi în numele Fiului Lui, Isus Hristos, 1 Ioan
3:23. Daﬂi mærturie cæ sunteﬂi dornici
sæ luaﬂi asupra voastræ numele lui
Hristos prin botez, 2 Ne. 31:13. Vreau
sæ luaﬂi asupra voastræ numele lui
Hristos, Mosia 5:6–12 (Mosia 1:11). Aceia care voiau sæ ia asupra lor numele lui
Hristos s-au unit cu bisericile lui Dumnezeu, Mosia 25:23. Toﬂi aceia care
erau credincioøi adeværaﬂi în Hristos
au luat asupra lor numele lui Hristos,
Alma 46:15. Poarta cerului este deschisæ
acelora care vor crede în numele lui Isus
Hristos, Hel. 3:28. Binecuvântat este
acela care este gæsit credincios numelui
Meu în ziua din urmæ, Eter 4:19. Ei
doresc sæ ia asupra lor numele Fiului,
Moro. 4:3 (D&L 20:77). Luaﬂi asupra
voastræ numele lui Hristos, D&L
18:21–25.

Iuda
Mærturii date despre Isus Hristos: Pavel
a dat mærturie cæ Isus este Hristosul,
Fapte 18:5. Chiar øi spiritele rele dau
mærturie cæ Îl cunosc pe Isus, Fapte
19:15. Nimeni nu poate spune cæ Isus
este Domnul decât prin Duhul Sfânt,
1 Cor. 12:3. Fiece genunchi se va îndoi
øi fiecare limbæ va mærturisi cæ Isus
Hristos este Domnul, Filip. 2:10–11.
Vorbim despre Hristos, ne bucuræm în
Hristos, predicæm despre Hristos,
profeﬂim despre Hristos, 2 Ne. 25:26.
Cartea lui Mormon existæ pentru a-i
convinge pe evrei øi pe neamuri
cæ Isus este Hristos, 2 Ne. 26:12 (Titlu
în Cartea lui Mormon). Profeﬂii øi
scripturile mærturisesc despre Hristos, Iacov 7:11, 19. Cæutaﬂi pe acest
Isus despre care au scris profeﬂii øi
Apostolii, Eter 12:41. L-am væzut øi
i-am auzit glasul depunând mærturie
cæ El este Singurul Fiu Næscut, D&L
76:20–24. Aceasta înseamnæ vieﬂi veønice: a cunoaøte pe Dumnezeu øi pe
Isus Hristos, D&L 132:24. Noi credem
în Dumnezeu, Tatæl Etern, øi în Fiul
Sæu, Isus Hristos, A de C 1:1. Noi
credem cæ Hristos va domni în persoanæ pe pæmânt, A de C 1:10.
Semne sau simboluri ale lui Hristos: Abel
a oferit primii næscuﬂi ai turmei lui,
Gen. 4:4 (Moise 5:20). Ia-l pe singurul
tæu fiu, Isaac, øi oferæ-Mi-l ca jertfæ, Gen.
22:1–13 (Iacov 4:5). Domnul a poruncit
copiilor lui Israel sæ jertfeascæ miei færæ
de patæ, Ex. 12:5, 21, 46 (Num. 9:12; Ioan
1:29; 19:33; 1 Pet. 1:19; Apoc. 5:6). Aceasta este pâinea pe care Domnul ﬂi-a dat-o
s-o mænânci, Ex. 16:2–15 (Ioan 6:51).
Loveøte piatra, øi din ea va ieøi apæ ca
poporul sæ poatæ bea, Ex. 17:6 (Ioan
4:6–14; 1 Cor. 10:1–4). ﬁapul va duce
asupra lui toate færædelegile lor, Lev.
16:20–22 (Isa. 53:11; Mosia 14:11; 15:6–
9). Moise a ridicat øarpele de aramæ ca
sæ-i salveze pe acei care îl priveau,
Num. 21:8–9 (Ioan 3:14–15; Alma 33:19;
Hel. 8:14–15). Iona a stat în pântecul
peøtelui trei zile, Iona 1:17 (Mat. 12:40).
Acest lucru este o reprezentare a sacrificiului Singurului Næscut al Tatælui,
Moise 5:4–8.
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IUDA
Personaj din Noul Testament - unul dintre fraﬂii lui Isus øi probabil autor al
epistolei lui Iuda (Mat. 13:55; Iuda 1:1).
Epistola lui Iuda: Aceastæ carte constæ
într-o scrisoare a lui Iuda cætre anumiﬂi sfinﬂi care slæbiseræ în credinﬂæ. Ei
erau slæbiﬂi de aceia dintre ei care pretindeau cæ sunt creøtini, dar care practicau o preaslævire pægânæ, imoralæ øi
susﬂineau cæ sunt scutiﬂi de supunere
faﬂæ de legile morale. Iuda dorea sæ-i
trezeascæ pe sfinﬂi pentru a simﬂi pericolul spiritual în care se gæseau øi sæ-i
încurajeze sæ ræmânæ credincioøi.
Câteva pasaje notabile din Iuda sunt
versetul 6, care povesteøte despre ræzboiul din cer øi alungarea lui Lucifer øi
a îngerilor lui din acea stare premuritoare (Avr. 3:26–28) øi versetele 14–15
care citeazæ o profeﬂie fæcutæ de Enoh.
IUDA. Vezi, de asemenea, Biblie;
Israel; Iudei
Personaj din Vechiul Testament - al
patrulea fiu al lui Iacov øi al Leii (Gen.
29:35; 37:26–27; 43:3, 8; 44:16; 49:8).
Iacov l-a binecuvântat pe Iuda sæ fie
conducætor natural printre fiii lui Iacov
øi ca Øilo (Isus Hristos) sæ îi fie urmaø
(Gen. 49:10).
Tribul lui Iuda: Tribul lui Iuda a luat
conducerea dupæ stabilirea în Canaan.
Principalul rival era tribul lui Efraim.
Moise a binecuvântat tribul lui Iuda
(Deut. 33:7). Dupæ domnia lui Solomon, tribul lui Iuda a devenit regatul
lui Iuda.
Regatul lui Iuda: Sub domnia lui Roboam, stæpânirile lui Solomon s-au
împærﬂit în douæ regate separate, în
principal datoritæ geloziei dintre triburile lui Efraim øi Iuda. Regatul de
Sud, sau Regatul lui Iuda, includea tribul lui Iuda øi cea mai mare parte a lui
Beniamin. Capitala lui era Ierusalimul.
În ansamblu, el a ræmas mai credincios
preaslævirii lui Iehova decât a fæcut-o
Regatul de Nord. Iuda a fost mai puﬂin
expus atacurilor din nord øi din est, iar
puterea supremæ a ræmas în mâinile
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familiei lui David pânæ la înrobirea
babilonianæ. Regatul lui Iuda a reuøit
sæ existe timp de 135 de ani dupæ cæderea celui mai populat øi puternic regat
al Israelului.
Toiagul lui Iuda: Se referæ la Biblie ca
fiind însemnærile casei lui Iuda (Ezec.
37:15–19). În ultimele zile, când diferitele ramuri ale casei lui Israel vor fi
adunate, însemnærile lor sacre vor fi,
de asemenea, adunate. Aceste însemnæri scripturale se completeazæ una pe
cealaltæ øi formeazæ o mærturie unitæ
cæ Isus este Hristosul, Dumnezeul Israelului øi Dumnezeul întregului pæmânt
(2 Ne. 3; 29; TJS Gen. 50:24–36).
IUDA, FRATELE LUI IACOV
Personaj din Noul Testament - unul
dintre primii Doisprezece Apostoli ai
lui Isus Hristos (Luca 6:13–16). El a
mai fost, probabil, cunoscut ca Levi
Tadeu (Mat. 10:2–4).
IUDA ISCARIOTEANUL
Unul dintre cei Doisprezece Apostoli
ai lui Isus în Noul Testament (Mat.
10:4; Marcu 14:10; Ioan 6:71; 12:4). Porecla lui însemna „omul din Cariot”. El
era din tribul lui Iuda øi era singurul
Apostol care nu era galilean. Iuda L-a
trædat pe Domnul.
A primit treizeci de bani de argint ca
sæ-L dea pe Hristos unuia dintre preoﬂii conducætori, Mat. 26:14–16 (Zah.
11:12–13). L-a trædat pe Domnul cu un
særut, Mat. 26:47–50 (Marcu 14:43–45;
Luca 22:47–48; Ioan 18:2–5). S-a spânzurat, Mat. 27:5. Satana a intrat în Iuda,
Luca 22:3 (Ioan 13:2, 26–30). David a
vorbit de trædarea lui Isus de cætre
Iuda, Fapte 1:16 (Ps. 41:9).
IUDEI. Vezi, de asemenea, Israel; Iuda;
Iudei pot fi, fie: (1) urmaøii lui Iuda,
unul dintre cei doisprezece fii ai lui
Iacov, fie: (2) popor din vechiul regat
de sud al Iudeii, sau: (3) poporul care
practicæ religia, felul de viaﬂæ øi tradiﬂiile
iudaismului, fiind sau nu iudei prin
naøtere. A devenit o obiønuinﬂæ folosirea cuvântului iudeu pentru a indica
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toﬂi urmaøii lui Iacov, dar este o greøealæ. El trebuie limitat la aceia din regatul
Iudeii, sau, mai ales astæzi, la aceia din
tribul lui Iuda øi al tovaræøilor lui.
Toiagul de domnie nu se va depærta
din Iuda pânæ va veni Øilo, Gen. 49:10.
Evanghelia lui Hristos este puterea lui
Dumnezeu de mântuire, mai întâi a
iudeului, Rom. 1:16. Domnul va înælﬂa
un profet printre iudei—pe Însuøi
Mesia, 1 Ne. 10:4. Când cartea ieøea din
gura iudeilor, lucrurile erau clare øi
pure, 1 Ne. 14:23. Iudeii vor fi împræøtiaﬂi printre toate neamurile, 2 Ne. 25:15.
Iudeii sunt vechiul Meu popor de legæmânt, 2 Ne. 29:4. Iudeii care sunt împræøtiaﬂi vor începe sæ creadæ în Hristos,
2 Ne. 30:7. Iudeii vor respinge piatra pe
care sæ zideascæ, Iacov 4:14–16. Iudeii
vor avea altæ mærturie cæ Isus a fost
chiar Hristosul, Morm. 3:20–21. Doi
profeﬂi vor fi înælﬂaﬂi în ultimele zile
pentru naﬂiunea iudaicæ, D&L 77:15.
Chemaﬂi toate naﬂiunile, întâi neamurile øi dupæ aceea pe iudei, D&L 133:8.
În acele zile, va fi mare necaz asupra
iudeilor, JS—M 1:18.
IZABELA. Vezi, de asemenea, Ahab
Personaj din Vechiul Testament - o femeie rea din ﬂinutul Feniciei. Ea a fost
soﬂia lui Ahab (1 Regi 16:30–31), rege
al Israelului care a domnit pe vremea
profetului Ilie.
Mai mult decât oricare alt eveniment,
cæsætoria lui Ahab cu Izabela a cauzat
cæderea Regatului de Nord al Israelului; Izabela a introdus în Israel cele
mai rele forme de preaslævire a idolilor din ﬂinutul ei, în locul preaslævirii
lui Iehova (1 Regi 18:13, 19).
Izabela a omorât pe mulﬂi dintre profeﬂii lui Dumnezeu, 1 Regi 18:4. Izabela l-a condamnat la moarte pe Ilie,
1 Regi 19:1–3. Ticæloøia Izabelei s-a
sfârøit odatæ cu moartea ei groaznicæ,
2 Regi 9:30–37.
IZBÆVITOR. Vezi Eliberator
ÎMBÆTRÂNIT DE ZILE. Vezi Adam

Împæræﬂia Lui Dumnezeu Sau Împæræﬂia Cerului
ÎMPÆRÆﬁIA LUI DUMNEZEU
SAU ÎMPÆRÆﬁIA CERULUI.
Vezi, de asemenea, Gloria Celestialæ;
Biserica lui Isus Hristos
Împæræﬂia lui Dumnezeu pe pæmânt
este Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor
din Zilele din Urmæ (D&L 65). Scopul
Bisericii este sæ-i pregæteascæ pe membrii ei sæ træiascæ veønic în împæræﬂia
celestialæ sau în împæræﬂia cerului.
Cu toate acestea, scripturile numesc
uneori Biserica împæræﬂia cerului, însemnând cæ Biserica este împæræﬂia
cerului pe pæmânt.
Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor
din Zilele din Urmæ este împæræﬂia
lui Dumnezeu pe pæmânt, dar este în
prezent limitatæ la o împæræﬂie ecleziasticæ. În timpul Mileniului, împæræﬂia lui Dumnezeu va fi øi politicæ øi
ecleziasticæ.
Domnul este Împærat în veci de veci,
Ps. 10:16 (Ps. 11:4). Dumnezeul cerurilor va ridica o împæræﬂie care nu va fi
nimicitæ niciodatæ, Dan. 2:44 (D&L
138:44). Pocæiﬂi-væ, pentru cæ împæræﬂia cerurilor este aproape, Mat. 3:2 (Mat.
4:17). Vie împæræﬂia Ta, facæ-se voia Ta
pe pæmânt, Mat. 6:10. Cæutaﬂi mai întâi împæræﬂia lui Dumnezeu, Mat. 6:33
(3 Ne. 13:33). Îﬂi voi da cheile împæræﬂiei, Mat. 16:19. Veniﬂi de moøteniﬂi
împæræﬂia care v-a fost pregætitæ, Mat.
25:34. Când voi lua din împærtæøanie
cu voi în împæræﬂia Tatælui meu, Mat.
26:26–29. Veﬂi vedea pe toﬂi profeﬂii în
împæræﬂia lui Dumnezeu, Luca 13:28.
Cei nedrepﬂi nu vor moøteni împæræﬂia
lui Dumnezeu, 1 Cor. 6:9. Carnea øi
sângele nu pot moøteni împæræﬂia lui
Dumnezeu, 1 Cor. 15:50. Înainte de a
cæuta bogæﬂii, cæutaﬂi împæræﬂia lui
Dumnezeu, Iacov 2:18. Nici un lucru
necurat nu poate moøteni împæræﬂia
cerului, Alma 11:37. Veﬂi putea odihni
cu ei în împæræﬂia Tatælui meu, D&L
15:6. Vouæ vi s-a dat împæræﬂia sau
cheile Bisericii, D&L 42:69 (D&L 65:2).
Fie ca împæræﬂia lui Dumnezeu sæ
meargæ înainte, ca sæ vinæ împæræﬂia
cerurilor, D&L 65:5–6. Cheile acestei
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împæræﬂii nu-ﬂi vor fi luate niciodatæ,
D&L 90:3. Oricine te primeøte ca pe un
copilaø, primeøte împæræﬂia mea, D&L
99:3. Aøa va fi chematæ Biserica Mea în
ultimele zile, chiar Biserica lui Isus
Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ,
D&L 115:4. Cerurile s-au deschis øi eu
am væzut împæræﬂia celestialæ a lui
Dumnezeu, D&L 137:1–4.
ÎMPÆRTÆØANIE. Vezi, de asemenea,
Apa vie; Botez, (a) boteza; Cina
cea de tainæ; Cruce; Ispæøire, (a)
ispæøi; Isus Hristos; Pâinea vieﬂii;
Sacrificiu
Pentru Sfinﬂii din Zilele din Urmæ,
împærtæøania se referæ la rânduiala de a
lua din pâine øi apæ în amintirea sacrificiului ispæøitor al lui Hristos. Pâinea
frântæ reprezintæ trupul Lui frânt; apa
reprezintæ sângele pe care El l-a værsat
ca sæ ispæøeascæ pentru pæcatele noastre (1 Cor. 11:23–25; D&L 27:2). Când
membrii demni ai Bisericii iau împærtæøania, ei promit sæ ia asupra lor
numele lui Hristos, sæ-øi aminteascæ
întotdeauna de El øi sæ ﬂinæ poruncile
Lui. Prin aceastæ rânduialæ, membrii
Bisericii reînnoiesc legæmintele fæcute
la botez.
La Cina cea de tainæ, Isus a explicat
rânduiala împærtæøaniei când a mâncat cu cei Doisprezece Apostoli (Mat.
26:17–28; Luca 22:1–20).
Isus a luat o pâine øi a binecuvântat-o;
øi a luat un pahar øi a dat mulﬂumiri,
Mat. 26:26–28 (Marcu 14:22–24; Luca
22:19–20). Oricine mænâncæ trupul Meu
øi bea sângele Meu are viaﬂa veønicæ,
Ioan 6:54. Acela care mænâncæ øi bea,
nedemn, mænâncæ øi bea condamnarea
sufletului sæu, 1 Cor. 11:29 (3 Ne. 18:29).
Isus i-a învæﬂat pe cei doisprezece
Apostoli nefiﬂi despre împærtæøanie,
3 Ne. 18:1–11. Isus i-a învæﬂat pe ucenicii Lui sæ interzicæ oamenilor nedemni
sæ ia din împærtæøanie, 3 Ne. 18:28–29
(Morm. 9:29). Sunt date rugæciunile de
împærtæøanie, Moro. 4–5 (D&L 20:75–
79). Împærtæøania trebuie administratæ de cætre un preot sau de cætre un
vârstnic, D&L 20:46, 76. Învæﬂætorii øi
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diaconii nu au autoritate sæ binecuvânteze împærtæøania, D&L 20:58. Lichide
altele decât vinul pot fi folosite pentru
împærtæøanie, D&L 27:1–4.
ÎMPRÆØTIEREA ISRAELULUI. Vezi
Israel—Împræøtierea Israelului
ÎNALT PREOT. Vezi, de asemenea,
Preoﬂia aaronicæ; Preoﬂia lui
Melhisedec
Oficiu al preoﬂiei. Scripturile vorbesc
de „înalt preot” în douæ înﬂelesuri: (1)
un oficiu în preoﬂia lui Melhisedec øi
(2) sub legea lui Moise, oficiant al
Preoﬂiei aaronice care prezideazæ.
Primul înﬂeles se aplicæ lui Isus
Hristos ca marele Înalt Preot. Adam øi
toﬂi patriarhii au fost de asemenea înalﬂi
preoﬂi. Astæzi, trei înalﬂi preoﬂi conducætori alcætuiesc Preøedinﬂia Bisericii
øi conduc peste toﬂi ceilalﬂi deﬂinætori
ai preoﬂiei øi membri ai Bisericii. În plus,
bærbaﬂii demni sunt rânduiﬂi înalﬂi
preoﬂi, aøa cum se cuvine, în întreaga
Bisericæ astæzi. Înalﬂii preoﬂi pot fi
chemaﬂi, puøi deoparte øi rânduiﬂi ca
episcopi (D&L 68:19; 107:69–71).
În al doilea înﬂeles, sub legea lui
Moise, oficiantul în Preoﬂia aaronicæ
care prezida se numea înalt preot. Oficiul era ereditar øi se transmitea primului næscut din familia lui Aaron,
Aaron însuøi fiind primul înalt preot
din ordinul aaronic (Ex. 28; 29; Lev. 8;
D&L 84:18).
Melhisedec a fost un preot al lui Dumnezeu Cel Prea Înalt, Gen. 14:18 (Alma
13:14). Înalﬂii preoﬂi au fost chemaﬂi øi
pregætiﬂi de la facerea lumii, Alma 13:1–
10. Înalﬂii preoﬂi au slujit în lucrurile
spirituale, D&L 107:10, 12, 17.
ÎNALTA PREOﬁIE. Vezi Preoﬂia lui
Melhisedec

Apostoli ai Bisericii (D&L 107:33, 38);
øi (2) înaltul consiliu ce slujeøte în fiecare stâlp (D&L 102; 107:36).
ÎNALﬁARE. Vezi, de asemenea, (a)
Doua Venire a lui Isus Hristos;
Isus Hristos
Plecarea formalæ a Salvatorului de pe
pæmânt la patruzeci de zile dupæ învierea Sa. Înælﬂarea a avut loc pe Muntele Mæslinilor în prezenﬂa ucenicilor
(Marcu 16:19; Luca 24:51). La acea vreme doi îngeri din cer au mærturisit cæ
în viitor Domnul se va întoarce „în
acelaøi fel” (Fapte 1:9–12).
ÎNCEPUT. Vezi, de asemenea, (a)
Crea, creaﬂie; Isus Hristos; Viaﬂæ
premuritoare
Se referæ în general la timpul de dinaintea acestei vieﬂi muritoare—adicæ
viaﬂa premuritoare. Uneori se vorbeøte de Isus Hristos ca de început.
La început Dumnezeu a fæcut cerul øi
pæmântul, Gen. 1:1 (Moise 2:1). La început a fost Cuvântul, Ioan 1:1. Eu
sunt Alfa øi Omega, începutul øi sfârøitul, 3 Ne. 9:18. Hristos este începutul
øi sfârøitul, D&L 19:1. Noul øi nepieritorul legæmânt de la începuturi, D&L
22:1. Omul a fost la început cu Dumnezeu, D&L 93:23, 29. Spirite mæreﬂe øi
nobile au fost alese la început sæ fie
conducætori, D&L 138:55. Singurul Meu
Næscut care a fost cu mine de la început, Moise 2:26.
ÎNCHISOAREA CARTHAGE
(SUA). Vezi, de asemenea, Smith,
Hyrum; Smith, Joseph, Jr.
Joseph øi Hyrum Smith au fost uciøi de
cætre ræufæcætori la 27 Iunie 1844 în
închisoarea din Carthage, Illinois, Statele Unite ale Americii (D&L 135).

ÎNALTUL CONSILIU
Un consiliu format din doisprezece
înalﬂi preoﬂi.
În zilele timpurii ale Bisericii restaurate termenul de înalt consiliu se referea
la douæ organisme diferite de guvernare: (1) Cvorumul celor Doisprezece

ÎNCHISOAREA LIBERTY,
MISSOURI (SUA). Vezi, de
asemenea, Smith, Joseph, Jr.
Micæ închisoare în care profetul Joseph
Smith øi alﬂii au fost închiøi, pe nedrept,
din noiembrie 1833 pânæ în aprilie 1839.

Închisoarea Spiritelor
În timp ce se afla în aceste condiﬂii grele,
Joseph a primit anumite revelaﬂii, a
fæcut profeﬂii øi a fost inspirat sæ scrie
o scrisoare importantæ sfinﬂilor; din
acestea, unele extrase se aflæ în D&L
121–123.
ÎNCHISOAREA SPIRITELOR.
Vezi Iad
(A SE) ÎNCREDE. Vezi, de asemenea,
Credinﬂæ; Încredere
A se bizui sau a pune bazæ pe cineva
sau pe ceva. În probleme spirituale,
încrederea implicæ a se bizui pe Dumnezeu øi pe Spiritul Sæu.
De mæ va ucide, eu tot mæ voi încrede
în El, Iov. 13:15. Încrede-te în Domnul
cu toatæ inima ta, Prov. 3:5. Dumnezeu
a izbævit pe slujitorii Sæi care s-au încrezut în El, Dan. 3:19–28. Mæ voi încrede
în Tine întotdeauna, 2 Ne. 4:34. Bucuraﬂi-væ øi încredeﬂi-væ în Dumnezeu,
Mosia 7:19. Cine se încrede în Dumnezeu va fi înælﬂat în ziua cea din urmæ,
Mosia 23:22. Cine se va încrede în
Dumnezeu va fi sprijinit în încercærile
sale, Alma 36:3, 27. Nu væ încredeﬂi în
braﬂul din carne, D&L 1:19. Încrede-te
în acel Spirit care conduce spre a face
bine, D&L 11:12. El sæ se încreadæ în
mine øi nu va fi distrus, D&L 84:116.
ÎNCREDERE. Vezi, de asemenea, (a)
Crede; Credinﬂæ; (a) se Încrede
A avea siguranﬂæ, încredere sau credinﬂæ în ceva, în special în Dumnezeu
øi în Isus Hristos.
Este mai bine sæ te încrezi în Domnul
decât sæ te încrezi în om, Ps. 118:8.
Domnul sæ fie speranﬂa ta, Prov. 3:26.
Când se va aræta Hristos, putem avea
încredere, 1 Ioan 2:28. Nefiﬂii cei ticæloøi øi-au pierdut încrederea copiilor
lor, Iacov 2:35. Atunci încrederea ta va
creøte puternic în prezenﬂa lui Dumnezeu, D&L 121:45.
(A) ÎNDURA. Vezi, de asemenea,
Adversitate; (a) Ispiti, ispitæ;
Ræbdare
A ræmâne ferm în promisiunea de a fi
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credincios poruncilor lui Dumnezeu, în
ciuda ispitei, opoziﬂiei øi potrivniciei.
Acela care înduræ pânæ la sfârøit va fi
salvat, Mat. 10:22 (Marcu 13:13). Ei nu
au rædæcini, de aceea înduræ doar pentru un timp, Marcu 4:17. Dragostea înduræ toate lucrurile, 1 Cor. 13:7. Dupæ
ce a îndurat cu ræbdare, Avraam a obﬂinut promisiunea, Evr. 6:15. Dacæ vor
îndura pânæ la sfârøit, ei vor fi înælﬂaﬂi
în ziua din urmæ, 1 Ne. 13:37. Dacæ veﬂi
fi supuøi poruncilor øi veﬂi îndura pânæ la sfârøit, veﬂi fi salvaﬂi, 1 Ne. 22:31
(Alma 5:13). Dacæ înaintaﬂi, ospætându-væ din cuvântul lui Hristos, øi ræbdaﬂi pânæ la sfârøit, veﬂi avea viaﬂæ veønicæ, 2 Ne. 31:20 (3 Ne. 15:9; D&L 14:7).
Acela care îøi ia asupra lui numele
Meu øi care înduræ pânæ la sfârøit, acela va fi salvat, 3 Ne. 27:6. Acela care
înduræ în Biserica Mea pânæ la sfârøit,
pe acela îl voi stabili pe stânca Mea,
D&L 10:69. Acela care înduræ în credinﬂæ va birui lumea, D&L 63:20, 47.
Toate tronurile øi stæpânirile vor fi revelate acelora care au îndurat cu curaj
pentru Evanghelia lui Isus Hristos,
D&L 121:29.
ÎNFÆﬁIØARE
Aspectul feﬂei cuiva, care reflectæ adesea atitudinea sau starea de spirit.
Înfæﬂiøarea feﬂei lor mærturisea împotriva lor, Isa. 3:9. Înfæﬂiøarea regelui era
schimbatæ, iar gândurile îl neliniøteau,
Dan. 5:6. Înfæﬂiøarea lui era ca fulgerul,
Mat. 28:3. Faﬂa lui era ca soarele, Apoc.
1:16. Aﬂi primit voi imaginea lui Dumnezeu în înfæﬂiøarea voastræ? Alma
5:14, 19. Amon a væzut cæ faﬂa regelui
era schimbatæ, Alma 18:12. Postiﬂi øi
rugaﬂi-væ cu inima bucuroasæ øi cu faﬂa
veselæ, D&L 59:14–15. Înfæﬂiøarea Sa
era mai strælucitoare decât soarele,
D&L 110:3.
ÎNFIERE. Vezi, de asemenea,
Avraam—Seminﬂia lui Avraam;
Copiii lui Hristos; Fii øi fiice ale
lui Dumnezeu; Israel
Scripturile vorbesc de douæ feluri de
înfiere.
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(1) O persoanæ care nu este din obârøia israelitæ devine membræ a familiei
lui Avraam øi a casei lui Israel având
credinﬂæ în Isus Hristos, pocæindu-se,
fiind botezatæ prin scufundare øi primindu-l pe Duhul Sfânt (2 Ne. 31:17–18;
D&L 84:73–74; Avr. 2:6, 11).
(2) Toﬂi cei care au primit rânduielile salværii din Evanghelie devin fii øi
fiice ale lui Isus Hristos prin supunere
continuæ faﬂæ de poruncile Lui (Rom.
8:15–17; Gal. 3:24–29; 4:5–7; Mosia
5:7–8).
ÎNFRÆﬁIRE. Vezi Toværæøie
ÎNGERI
Existæ douæ feluri de fiinﬂe în ceruri
care se numesc îngeri: cei care sunt
spirite øi cei care au trupuri din carne
øi din oase. Îngerii care sunt spirite
nu øi-au dobândit încæ un trup de carne øi oase sau sunt spirite care au avut
odinioaræ un trup muritor øi aøteaptæ
învierea. Îngerii care au trupuri de
carne øi oase au fost fie înviaﬂi din
morﬂi, fie înælﬂaﬂi.
În scripturæ existæ multe referinﬂe la
faptele îngerilor. Uneori îngerii vorbesc cu un glas ca de tunet atunci când
aduc mesajele lui Dumnezeu (Mosia
27:11–16). Oamenii muritori drepﬂi, de
asemenea, pot fi numiﬂi îngeri (TJS, Gen.
19:15). Unii îngeri slujesc în preajma tronului lui Dumnezeu în cer (Alma 36:22).
Scripturile vorbesc, de asemenea, de
îngerii diavolului. Aceøtia sunt acele
spirite care l-au urmat pe Lucifer øi au
fost alungaﬂi din prezenﬂa lui Dumnezeu în viaﬂa premuritoare, øi trimiøi pe
pæmânt (Apoc. 12:1–9; 2 Ne. 9:9, 16;
D&L 29:36–37).
Iacov a væzut îngerii lui Dumnezeu
coborând øi înælﬂându-se, Gen. 28:12.
Îngeri ai lui Dumnezeu s-au întâlnit
cu Iacov, Gen. 32:1–2. Ghedeon a stat
faﬂæ în faﬂæ cu un înger al Domnului,
Jud. 6:22. Un înger øi-a întins mâna
asupra Ierusalimului ca sæ-l nimiceascæ, 2 Sam. 24:16. Un înger l-a atins pe
Ilie, øi i-a spus: Ridicæ-te øi mænâncæ,
1 Regi 19:5–7. Daniel l-a væzut pe înge-

Înøelare, (a) Înøela, Înøelæciune
rul Gavril într-o viziune, Dan. 8:15–16.
Îngerul Mihail l-a ajutat pe Daniel, Dan.
10:13. Îngerul Gavril a fost trimis de
Dumnezeu, Luca 1:19, 26–27. Îngerii
diavolului vor fi puøi în lanﬂuri pentru
judecatæ, Iuda 1:6 (2 Pet. 2:4). Oamenii
au væzut îngeri coborând din cer, 3 Ne.
17:24. Moroni a scris despre slujirea
îngerilor, Moroni 7:25–32. Preoﬂia lui
Aaron deﬂine cheile slujirii îngerilor,
D&L 13. Moroni, Ioan Botezætorul,
Petru, Iacov, Ioan, Moise, Ilie øi Ilie, cu
toﬂii i-au slujit lui Joseph Smith ca îngeri, D&L 27:5–12. Voi nu puteﬂi sæ
suportaﬂi slujirea îngerilor, D&L 67:13.
Mihail, arhanghelul, este Adam, D&L
107:54. Îngerii sunt persoane înviate,
având trupuri de carne øi oase, D&L
129. Nu sunt îngeri care slujesc pe acest
pæmânt în afaræ de aceia care îi aparﬂin,
D&L 130:5. Bærbaﬂii care nu se supun
legii lui Dumnezeu privind cæsætoria
veønicæ, nici nu se cæsætoresc, nici nu
sunt cæsætoriﬂi; dar ei sunt desemnaﬂi
ca îngeri în cer, D&L 132:16–17.
ÎNGERI SLUJITORI. Vezi Îngeri
ÎNØELARE, (A) ÎNØELA,
ÎNØELÆCIUNE. Vezi, de
asemenea, Minciunæ; Viclenie
În scripturi, a înøela înseamnæ a face
pe cineva sæ creadæ ceva ce nu este
adeværat.
Cel ce nu a jurat strâmb va urca la
muntele Domnului, Ps. 24:4. Scapæ-mæ
de înøelæciune, Ps. 43:1. Vai de cei ce
numesc ræul bine, øi binele ræu, Isa. 5:20
(2 Ne. 15:20). Nici un om sæ nu se înøele
pe el însuøi, 1 Cor. 3:18. Nici un om sæ
nu væ înøele cu vorbe deøarte, Ef. 5:6.
Oamenii cei ræi vor înøela øi vor fi înøelaﬂi, 2 Tim. 3:13. Satana, care a înøelat
întreaga lume, a fost alungat, Apoc.
12:9. Satana a fost legat ca sæ nu mai
înøele popoarele, Apoc. 20:1–3. Domnul nu poate fi înøelat, 2 Ne. 9:41. Dacæ
Îl urmaﬂi pe Fiul, færæ sæ fæptuiﬂi vreo
înøelæciune înaintea lui Dumnezeu,
veﬂi primi Spiritul Sfânt, 2 Ne. 31:13.
Øerem a mærturisit cæ a fost înøelat de
puterea diavolului, Iacov 7:18. Poporul

Întunecime Spiritualæ
Regelui Noe a fost înøelat de cuvinte
linguøitoare, Mosia 11:7. Cei înﬂelepﬂi
au primit îndrumare de la Spirit Sânt,
øi nu au fost înøelaﬂi, D&L 45:57. Vai de
cei înøelætori, D&L 50:6. El a devenit
Satana, tatæl tuturor minciunilor, pentru
a înøela øi a minﬂi oamenii, Moise 4:4.
ÎNTUNECIME SPIRITUALÆ. Vezi,
de asemenea, Ræutate, ræu
Ræutate sau ignoranﬂæ asupra lucrurilor spirituale.
Vai de cei care spun cæ întunericul este
luminæ, Isa. 5:20 (2 Ne. 15:20). Întunericul va acoperi pæmântul øi negura
mare popoarele, Isa. 60:2. Isus va da
luminæ acelora care stau în întuneric,
Luca 1:79. Lumina stræluceøte în întuneric, iar întunericul n-a biruit-o, Ioan
1:5 (D&L 45:7). Sæ ne dezbræcæm de
faptele întunericului øi sæ ne îmbræcæm
cu armele luminii, Rom. 13:12. Nu te
întoværæøi cu lucrærile neroditoare ale
întunericului, Ef. 5:8–11. Pentru cæ nu
cereﬂi, nu sunteﬂi aduøi la luminæ, ci
trebuie sæ pieriﬂi în întuneric, 2 Ne. 32:4.
Satana ræspândeøte lucrærile întunericului, Hel. 6:28–31. Puterea întunericului predominæ pe pæmânt, D&L 38:8,
11–12. Lumea întreagæ suspinæ sub întuneric øi pæcat, D&L 84:49–54. Dacæ
aveﬂi ochiul îndreptat numai cætre
slava Mea, nu va fi întuneric în voi,
D&L 88:67. Lucrærile întunericului au
început sæ triumfe printre copiii oamenilor, Moise 5:55.
ÎNTUNECIMEA DIN AFARÆ. Vezi
Diavol; Iad; Fiii pierzaniei;
Moarte spiritualæ
ÎNﬁELEGERE. Vezi, de asemenea,
Adevær; Cunoaøtere; Înﬂelepciune
A obﬂine cunoaøtere sau a percepe înﬂelesul unui adevær, inclusiv aplicarea
lui în viaﬂæ.
Nu te bizui pe înﬂelepciunea ta, Prov.
3:5. Cu tot ce ai, dobândeøte priceperea, Prov. 4:7. Isus a vorbit în parabole
øi unii nu au înﬂeles, Mat. 13:12–17.
Domnul le-a deschis înﬂelegerea, Luca
24:45. Dacæ nu puteﬂi înﬂelege aceste
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cuvinte, este pentru cæ nu întrebaﬂi,
2 Ne. 32:4 (3 Ne. 17:3). Însemnærile au
fost pæstrate, ca noi sæ citim øi sæ înﬂelegem, Mosia 1:2–5. Din pricina necredinﬂei lor, ei nu puteau înﬂelege cuvântul
lui Dumnezeu, Mosia 26:3. Ei erau oameni cu bunæ înﬂelegere, Alma 17:2–3.
Cuvântul începe sæ-mi lumineze înﬂelegerea, Alma 32:28. Sæ judecæm împreunæ, ca sæ puteﬂi înﬂelege, D&L 50:10–
12, 19–23. Pærinﬂii trebuie sæ-øi înveﬂe
copiii, ca ei sæ înﬂeleagæ, D&L 68:25.
Lucrærile øi tainele Domnului nu pot fi
înﬂelese decât prin Spiritul Sfânt, D&L
76:114–116. Satana cautæ sæ întoarcæ
inimile oamenilor de la adevær, D&L
78:10. Lumina lui Hristos însufleﬂeøte
înﬂelegerea voastræ, D&L 88:11.
ÎNﬁELEPCIUNE. Vezi, de asemenea,
Adevær; Cunoaøtere; Înﬂelegere
Capacitatea sau darul de la Dumnezeu
de a judeca corect. O persoanæ dobândeøte înﬂelepciune prin experienﬂæ, prin
studiu øi urmând sfatul lui Dumnezeu.
Færæ ajutorul lui Dumnezeu, omul nu
are înﬂelepciune adeværatæ (2 Ne. 9:28;
27:26).
Dumnezeu i-a dat înﬂelepciune lui
Solomon, 1 Regi 4:29–30. Înﬂelepciunea
este lucrul principal, dobândiﬂi dar
înﬂelepciune, Prov. 4:7. Acela care
dobândeøte înﬂelepciune îøi iubeøte
sufletul, Prov. 19:8. Isus creøtea în
înﬂelepciune, Luca 2:40, 52. Dacæ vreunuia dintre voi îi lipseøte înﬂelepciunea, s-o cearæ de la Dumnezeu, Iac. 1:5
(D&L 42:68; JS—I 1:11). Væ spun aceste
lucruri ca sæ puteﬂi învæﬂa înﬂelepciune, Mosia 2:17. Învaﬂæ înﬂelepciune în
tinereﬂe, Alma 37:35. Sfinﬂii vor gæsi
înﬂelepciune øi mari comori de cunoøtinﬂe, D&L 89:19. Cel ignorant sæ înveﬂe înﬂelepciunea dând dovadæ de umilinﬂæ øi chemându-L pe Domnul, D&L
136:32.
(A) ÎNVÆﬁA, ÎNVÆﬁÆTOR. Vezi,
de asemenea, Duhul Sfânt
A oferi cunoøtinﬂe altora, mai ales despre adeværurile Evangheliei øi a-i îndruma cætre dreptate. Aceia care predau
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Evanghelia trebuie sæ fie îndrumaﬂi de
cætre Spirit. Toﬂi pærinﬂii sunt învæﬂætori
în cadrul familiilor lor. Sfinﬂii trebuie
sæ caute øi sæ accepte de bunævoie instrucﬂiunile de la Domnul øi de la conducætorii Lui.
Fæ-le cunoscute copiilor tæi, Deut. 4:8–
9. Cu sârguinﬂæ îi vei învæﬂa de acestea
pe copiii tæi, Deut. 6:7 (Deut. 11:18–19).
Învaﬂæ-l pe copil calea pe care trebuie
sæ meargæ, Prov. 22:6. Toﬂi copiii tæi sæ
fie învæﬂaﬂi despre Domnul, Isa. 54:13
(3 Ne. 22:13). Øtim cæ eøti un învæﬂætor
venit de la Dumnezeu, Ioan 3:2. Tu
care-i înveﬂi pe alﬂii, pe tine însuﬂi nu te
înveﬂi? Rom. 2:21. Am fost instruit întrucâtva în toate învæﬂæturile tatælui
meu, 1 Ne. 1:1 (Enos 1:1). Preoﬂii øi învæﬂætorii trebuie sæ predea cu sârguinﬂæ,
sau vor ræspunde cu capetele lor
de pæcatele oamenilor, Iacov 1:18–19.
Ascultaﬂi-mæ øi deschideﬂi-væ urechile,
Mosia 2:9. Îi veﬂi învæﬂa pe copiii voøtri
sæ se iubeascæ øi sæ se slujeascæ unul pe
celælalt, Mosia 4:15. Sæ nu aveﬂi încredere în nimeni sæ fie învæﬂætorul vostru,
decât dacæ este un om al lui Dumnezeu,
Mosia 23:14. Domnul Øi-a reværsat
Spiritul asupra întregului ﬂinut, ca sæ
le pregæteascæ inimile pentru a primi
cuvântul, Alma 16:16. Ei propovæduiau
cu puterea øi autoritatea lui Dumnezeu,
Alma 17:2–3. Ei fuseseræ învæﬂaﬂi de
cætre mamele lor, Alma 56:47 (Alma
57:21). În mæsura în care ei au cæutat
înﬂelepciune, sæ poatæ fi instruiﬂi, D&L
1:26. Învæﬂaﬂi-væ unii pe alﬂii potrivit
oficiului în care Eu v-am numit, D&L
38:23. Propovæduiﬂi principiile Evangheliei Mele, care sunt în Biblie øi în
Cartea lui Mormon, D&L 42:12. Trebuie
sæ fiﬂi învæﬂaﬂi de sus, D&L 43:15–16.
Pærinﬂii sæ-øi înveﬂe copiii, D&L 68:25–
28. Învæﬂaﬂi-væ unul pe altul doctrina
împæræﬂiei, D&L 88:77–78, 118. Numiﬂi
dintre voi un învæﬂætor, D&L 88:122. Nu
i-ai învæﬂat pe copiii tæi lumina øi adeværul øi aceasta este cauza suferinﬂei tale,
D&L 93:39–42. Învaﬂæ-i aceste lucruri
din plin pe copiii tæi, Moise 6:57–61.
A preda cu Spiritul: Nu voi vorbiﬂi, ci

Înviere
Spiritul vorbeøte în voi, Mat. 10:19–20.
Nu ne ardea inima în noi, când El ne
deschidea scripturile? Luca 24:32.
Evanghelia este propovæduitæ prin
puterea Spiritului, 1 Cor. 2:1–14. El a
vorbit cu putere øi autoritate de la
Dumnezeu, Mosia 13:5–9 (Alma 17:3;
Hel. 5:17). Vei avea Spiritul Meu pentru a convinge oamenii, D&L 11:21.
Vei fi ascultat în toate lucrurile pe care
tu îi vei învæﬂa prin Mângâietor, D&L
28:1 (D&L 52:9). Dacæ nu primiﬂi Spiritul, nu veﬂi propovædui, D&L 42:14
(D&L 42:6). Învæﬂaﬂi-i pe copiii oamenilor lucrurile prin puterea Spiritului
Meu, D&L 43:15. Vârstnicii vor propovædui Evanghelia prin Spirit, D&L
50:13–22. Væ va fi dat chiar în ceasul
acela ceea ce va trebui sæ spuneﬂi,
D&L 84:85 (D&L 100:5–8).
ÎNVÆﬁÆTOR, PREOﬁIA
AARONICÆ. Vezi, de asemenea,
Preoﬂia aaronicæ
Oficiu în Preoﬂia aaronicæ.
Datoria învæﬂætorului este de a veghea
asupra Bisericii, D&L 20:53–60. Oficiul
de învæﬂætor este o anexæ aparﬂinând
preoﬂiei celei mai mici, D&L 84:30, 111.
Preøedintele unui cvorum al învæﬂætorilor prezideazæ peste douæzeci øi patru
de învæﬂætori, D&L 107:86.
ÎNVIERE. Vezi, de asemenea,
Ispæøire, (a) ispæøi; Isus Hristos;
Moarte fizicæ; Nemuritor,
nemurire; Spirit; Trup
Reunirea trupului spiritual cu trupul
fizic din carne øi oase, dupæ moarte.
Dupæ înviere, spiritul øi trupul nu vor
mai fi niciodatæ despærﬂite øi persoana
va deveni nemuritoare. Fiecare persoanæ næscutæ pe pæmânt va fi înviatæ,
pentru cæ Isus Hristos a învins moartea (1 Cor. 15:20–22).
Isus Hristos a fost prima persoanæ
înviatæ pe acest pæmânt (Fapte 26:23;
Col. 1:18; Apoc. 1:5). Noul Testament
dæ dovezi ample privind înælﬂarea lui
Isus cu trupul Lui fizic: mormântul
Lui era gol, El a mâncat peøte øi miere,
El avea un trup în carne øi oase, oame-

Înzestrare
nii L-au atins øi îngerii au spus cæ El
S-a înælﬂat (Marcu 16:1–6; Luca 24:1–12,
36–43; Ioan 20:1–18). Revelaﬂiile zilelor
din urmæ confirmæ realitatea învierii
lui Hristos øi a întregii omeniri (Alma
11:40–45, 40; 3 Ne. 11:1–17; D&L 76;
Moise 7:62).
Nu toﬂi oamenii vor fi înviaﬂi în
aceeaøi glorie (1 Cor. 15:39–42; D&L
76:89–98), øi nici nu vor fi toﬂi înviaﬂi în
acelaøi timp (1 Cor. 15:22–23; Alma 40:8;
D&L 76:64–65, 85). Mulﬂi sfinﬂi au fost
înviaﬂi dupæ învierea lui Hristos (Mat.
27:52). Cei drepﬂi vor fi înviaﬂi înaintea
celor pæcætoøi øi vor veni înainte în
prima înviere (1 Tes. 4:16); pæcætoøii
care nu s-au pocæit vor veni în ultima
înviere (Apoc. 20:5–13; D&L 76:85).
Chiar dacæ acest trup va fi distrus,
totuøi, în carne, Îl voi vedea pe Dumnezeu, Iov. 19:26 (Moise 5:10). Voi
deschide mormintele voastre øi væ voi
scoate din morminte, Ezec. 37:12.
Mormintele s-au deschis øi multe trupuri au înviat, Mat. 27:52–53 (3 Ne.
33:9). Domnul a înviat, Luca 24:34.
Spiritul nu are nici carne, nici oase,
cum am Eu, Luca 24:39. Eu sunt învierea
øi viaﬂa, Ioan 11:25. Cei doisprezece
Apostoli au învæﬂat cæ Isus S-a înælﬂat,
Fapte 1:21–22 (Fapte 2:32; 3:15; 4:33).
Toﬂi vor fi fæcuﬂi vii în Hristos, 1 Cor.
15:1–22. Întâi vor învia cei morﬂi în
Hristos, 1 Tes. 4:16. Fericiﬂi øi sfinﬂi sunt
acei care au parte de întâia înviere,
Apoc. 20:6. Hristos Îøi dæ viaﬂa øi o
recapætæ ca sæ aducæ învierea celor
morﬂi, 2 Ne. 2:8 (Mosia 13:35; 15:20;
Alma 33:22; 40:3; Hel. 14:15). Færæ înviere am deveni supuøi Satanei, 2 Ne.
9:6–9. Învierea va veni tuturor oamenilor, 2 Ne. 9:22. Abinadi a învæﬂat despre prima înviere, Mosia 15:21–26.
Cei ticæloøi ræmân ca øi când nu s-ar fi
fæcut Mântuirea, cu excepﬂia dezlegærii legæturilor morﬂii, Alma 11:41–45.
Alma a explicat starea sufletelor între
moarte øi înviere, Alma 40:6, 11–24. La
venirea Domnului, cei morﬂi care au
murit în Hristos vor ieøi afaræ, D&L
29:13 (D&L 45:45–46; 88:97–98; 133:56).
Plângeﬂi mai ales pentru acei care nu
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au speranﬂa unei învieri glorioase, D&L
42:45. Cei ce nu au cunoscut legea vor
lua parte la prima înviere, D&L 45:54.
Ei vor învia dintre morﬂi øi nu vor
muri dupæ aceea, D&L 63:49. Învierea
dintre cei morﬂi este mântuirea sufletului, D&L 88:14–16. Spiritul øi elementele, inseparabil legate, primesc o
plenitudine de bucurie, D&L 93:33.
Îngerii care sunt personaje înviate au
trupuri din carne øi oase, D&L 129:1.
Oricare ar fi gradul de inteligenﬂæ pe
care îl atingem în aceastæ viaﬂæ acesta
va ræmâne cu noi la înviere, D&L
130:18–19.
ÎNZESTRARE. Vezi, de asemenea,
Templu, Casa Domnului
În sens general, un dar de putere de la
Dumnezeu. Membrii demni ai Bisericii
pot primi un dar de putere prin rânduielile din templu, care le dau îndrumarea øi legæmintele Sfintei Preoﬂii de
care au nevoie pentru a ajunge la exaltare. Înzestrarea include îndrumarea
privind planul salværii.
Acolo vei fi înzestrat cu putere de sus,
D&L 38:32, 38 (Luca 24:49; D&L 43:16).
Zidiﬂi o casæ, în care casæ Eu plænuiesc
sæ-i înzestrez pe aceia pe care i-am ales,
D&L 95:8. Am pregætit o mare înzestrare øi binecuvântare, D&L 105:12, 18, 33.
Mulﬂi se vor bucura datoritæ înzestrærii
cu care slujitorii Mei au fost înzestraﬂi,
D&L 110:9. Gloria, cinstirea øi înzestrarea sunt rânduite prin rânduiala
sfintei Mele case, D&L 124:39. Aceia
chemaﬂi de Tatæl, aøa cum a fost Aaron, sunt înzestraﬂi cu cheile preoﬂiei,
D&L 132:59.
JERTFÆ. Vezi Sacrificiu
(A) JIGNI. Vezi (a) Ofensa
JOSEPH SMITH, JR. Vezi Smith,
Joseph, Jr.
(A) JUDECA, JUDECATÆ. Vezi, de
asemenea, (a) Condamna,
condamnare; Isus Hristos—
Judecætor; Judecatæ, ultima
A evalua comportamentul în funcﬂie
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de principiile Evangheliei; a decide; a
deosebi binele de ræu.
Moise s-a aøezat sæ judece poporul, Ex.
18:13. În dreptate sæ-ﬂi judeci aproapele, Lev. 19:15. Nu judecaﬂi, ca sæ nu fiﬂi
judecaﬂi, Mat. 7:1 (TJS Mat. 7:1–2; Luca
6:37; 3 Ne. 14:1). Toﬂi aceia care au pæcætuit având lege, vor fi judecaﬂi dupæ
lege, Rom. 2:12. Sfinﬂii vor judeca
lumea, 1 Cor. 6:2–3. Fiul Dumnezeului
cel nepieritor era judecat de cætre lume,
1 Ne. 11:32. Cei doisprezece Apostoli
ai Mielului vor judeca cele douæsprezece triburi ale lui Israel, 1 Ne. 12:9
(D&L 29:12). Moartea, iadul, diavolul
øi toﬂi cei cuprinøi acolo trebuie judecaﬂi, 2 Ne. 28:23 (1 Ne. 15:33). Dacæ
judecaﬂi pe omul care væ cere din averea voastræ, cu atât mai dreaptæ va fi
condamnarea voastræ pentru cæ nu
împærﬂiﬂi din averea voastræ, Mosia
4:22. Oamenii vor fi judecaﬂi potrivit
cu faptele lor, Alma 41:3. Judecæ drept
øi vei avea dreptatea restauratæ iaræøi
pentru tine, Alma 41:14. Din cærﬂile
care se vor scrie va fi judecatæ lumea,
3 Ne. 27:23–26 (Apoc. 20:12). Ræmæøiﬂa
acestui popor va fi judecatæ de cætre
cei doisprezece pe care Isus i-a ales în
aceastæ ﬂaræ, Morm. 3:18–20. Mormon
a explicat calea de a judeca binele de
ræu, Moro. 7:14–18. Încrede-te în acel
Spirit care te conduce sæ judeci drept,
D&L 11:12. Trebuie sæ væ spuneﬂi în
inima voastræ: Dumnezeu sæ judece
între mine øi tine, D&L 64:11. Biserica
Domnului va judeca naﬂiunile, D&L
64:37–38. Fiul a vizitat spiritele din
temniﬂæ ca ele sæ poatæ fi judecate
dupæ cum sunt oamenii în trup, D&L
76:73 (1 Pet. 4:6). Un episcop va fi judecætorul obiønuit, D&L 107:72–74.
Domnul va judeca pe toﬂi oamenii
dupæ lucrærile lor, potrivit dorinﬂei
inimilor lor, D&L 137:9.
JUDECATÆ, ULTIMA. Vezi, de
asemenea, (a) Condamna,
condamnare; Isus Hristos—
Judecætor; Judecatæ
Ultima judecatæ care va avea loc dupæ
înviere. Dumnezeu, prin Isus Hristos,

Judecætori, Cartea Lor
va judeca pe fiecare persoanæ pentru a
stabili gloria veønicæ pe care o va primi.
Aceastæ judecatæ se va baza pe supunerea fiecæruia faﬂæ de poruncile lui
Dumnezeu, inclusiv acceptarea sacrificiului ispæøitor al lui Isus Hristos.
Tatæl a dat toatæ judecata Fiului, Ioan
5:22. Cu toﬂii vom sta înaintea scaunului de judecatæ al lui Hristos, Rom.
14:10. Cei morﬂi au fost judecaﬂi dupæ
cele care erau scrise, Apoc. 20:12 (D&L
128:6–7). Pentru toate faptele tale vei
fi adus la judecatæ, 1 Ne. 10:20. Cei
doisprezece Apostoli øi cei doisprezece ucenici nefiﬂi vor judeca Israelul,
1 Ne. 12:9 (D&L 29:12). Cu toﬂii trebuie
sæ aparæ în faﬂa scaunului de judecatæ
al Celui Sfânt, 2 Ne. 9:15. Pregætiﬂi-væ
sufletele pentru acea zi glorioasæ, 2 Ne.
9:46. Puteﬂi voi sæ væ imaginaﬂi înaintea
judecæﬂii lui Dumnezeu? Alma 5:17–
25. Isus Hristos va sta sæ judece lumea,
3 Ne. 27:16. Domnul se va coborî cu
blestem sæ judece pe cei nelegiuﬂi,
D&L 133:2.
JUDECÆTORI, CARTEA LOR
Carte în Vechiul Testament. Cartea
Judecætorilor se ocupæ de israeliﬂi de
la moartea lui Iosua øi pânæ la naøterea
lui Samuel.
Capitolele 1–3 sunt o prefaﬂæ la întreaga carte a Judecætorilor. Ele aratæ
cæ deoarece israeliﬂii nu øi-au alungat
duømanii (Jud. 1:16–35), ei trebuie sæ
sufere urmærile: pierderea credinﬂei,
cæsætorii cu necredincioøi øi idolatrie.
Capitolele 4–5 se referæ la experienﬂele
Deborei øi ale lui Barac, care au scæpat
Israelul de cananiﬂi. Capitolele 6–8
sunt experienﬂele promotoare de credinﬂæ ale lui Ghedeon, pe care Domnul
l-a binecuvântat sæ elibereze Israelul de
madianiﬂi. În capitolele 9–12 diferiﬂi
bærbaﬂi slujesc ca judecætori în Israel,
în mare parte în apostazie øi în oprimare. Capitolele 13–16 vorbesc de ascensiunea øi decæderea ultimului judecætor,
Samson. Ultimele capitole, 17–21, pot
fi descrise ca un adaos care dezvæluie
profunzimile pæcatelor Israelului.

Jug
JUG. Vezi, de asemenea, Ucenic
Dispozitiv pus în jurul gâtului animalelor sau al oamenilor pentru a-i înhæma
laolaltæ. Jugul lui Hristos este simbol
pentru calitatea de ucenic, în timp ce
jugul robiei este simbol pentru asuprire.
Jugul Meu este bun øi sarcina Mea este
uøoaræ, Mat. 11:29–30. Nu væ înjugaﬂi
la un jug nepotrivit cu cei necredincioøi,
2 Cor. 6:14. Nu væ plecaﬂi sub jugul
robiei, Gal. 5:1. Nici nu dorim sæ aducem pe vreunul sub jugul sclaviei, Alma
44:2. Suferinﬂele sfinﬂilor sunt un jug
de fier, o legæturæ puternicæ øi lanﬂurile iadului, D&L 123:1–3, 7–8.
(A) JURA. Vezi Blasfemie; Juræmânt;
Profanare
JURÆMÂNT. Vezi, de asemenea,
Juræmântul øi legæmântul
preoﬂiei; Legæmânt
Aøa cum este folosit în scripturi, de obicei un legæmânt sau promisiune sacræ.
Cu toate acestea, persoanele rele, inclusiv Satana øi îngerii lui, fac de asemenea
juræminte pentru a-øi atinge scopurile
rele. În Vechiul Testament, juræmintele erau acceptabile; cu toate acestea,
Isus ne-a învæﬂat cæ oamenii nu trebuie
sæ jure în numele lui Dumnezeu sau al
creaﬂiilor Sale. (Mat. 5:33–37).
Voi ﬂine juræmântul pe care l-am fæcut
lui Avraam, Gen. 26:3. Când un om va
face un juræmânt prin care îøi va lega
sufletul, sæ nu îl încalce, Num. 30:2. Ei
au intrat într-un legæmânt sæ meargæ
în legea lui Dumnezeu, Nee. 10:29. Sæ
împlineøti faﬂæ de Domnul juræmintele
tale, Mat. 5:33 (Ecl. 5:1–2; 3 Ne. 12:33).
Dumnezeu juræ cu juræmânt cæ cei credincioøi vor fi salvaﬂi, Evr. 6:13–18.
Când Zoram s-a legat cu juræmânt, temerile noastre au încetat, 1 Ne. 4:37.
Poporul lui Amon a fæcut juræmânt sæ
nu facæ niciodatæ værsare de sânge,
Alma 53:11. Nefiﬂii cei ticæloøi au fæcut
juræminte øi legæminte tainice cu Satana, Hel. 6:21–30. Bærbaﬂii obﬂin viaﬂa
veønicæ prin juræmântul øi legæmântul
preoﬂiei, D&L 84:33–42. Toate legæmintele, contractele, legæturile, obligaﬂiile,
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juræmintele, promisiunile, faptele, uniunile, care nu sunt pecetluite de Spiritul
Sfânt al fægæduinﬂei, se sfârøesc atunci
când oamenii mor, D&L 132:7.
JURÆMÂNTUL ØI LEGÆMÂNTUL
PREOﬁIEI. Vezi, de asemenea,
Legæmânt; Juræmânt; Preoﬂie
Un juræmânt este o afirmaﬂie solemnæ
de a fi loial øi credincios promisiunilor
fæcute. Un legæmânt este o promisiune
solemnæ între douæ pærﬂi. Preoﬂia lui
Aaron este primitæ doar prin legæmânt.
Deﬂinætorii Preoﬂiei lui Melhisedec primesc preoﬂia prin juræmânt nerostit, ca
øi prin legæmânt. În mæsura în care deﬂinætorii preoﬂiei sunt credincioøi øi îøi
mæresc chemærile aøa cum îi îndrumæ
Dumnezeu, El îi binecuvânteazæ. Aceia care sunt credincioøi pânæ la sfârøit
øi fac tot ceea ce le cere El, vor primi tot
ceea ce are Tatæl (D&L 84:33–39).
Domnul a fæcut un legæmânt cu
Avraam, iar Avraam s-a supus, Gen.
15:18; 17:1; 22:16–18. Preoﬂii din vremea
lui Ezechiel nu hræneau turma, Ezec.
34:2–3. Preoﬂii din vremea lui Maleahi
au corupt legæmântul, Mal. 1–2.
KIMBALL, SPENCER W. Vezi, de
asemenea, Declaraﬂia Oficialæ—2
Cel de al doisprezecelea preøedinte al
Bisericii de la întemeierea ei în 1830.
Spencer W. Kimball a slujit ca preøedinte din decembrie 1973 pânæ în noiembrie 1985. El s-a næscut în 1895 øi a
murit în 1985 la vârsta de 90 de ani.
În iunie 1978, Prima Preøedinﬂie a
anunﬂat cæ preøedintele Kimball a primit o revelaﬂie privind extinderea binecuvântærilor preoﬂiei øi ale templului cætre toﬂi membrii bærbaﬂi, demni.
D&L DO—2.
KOLOB
Steaua cea mai apropiatæ de tronul lui
Dumnezeu (Avr. 3:2–3, 9).
Avraam a væzut steaua Kolob øi stelele, Avr. 3:2–18. Timpul Domnului este
socotit dupæ timpul lui Kolob, Avr.
3:4, 9 (Avr. 5:13).
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Leacul Din Galaad

LABAN, FRATELE REBECÆI. Vezi,
de asemenea, Rebeca

d.H. lamaniﬂii au nimicit complet neamul nefit.

Personaj din Vechiul Testament, frate
al Rebecæi øi tatæl Leii øi al Rahelei,
soﬂiile lui Iacov (Gen. 24:29–60; 27:43–
44; 28:1–5; 29:4–29; 30:25–42; 31:1–55).

Lamaniﬂii au învins sæmânﬂa lui Nefi,
1 Ne. 12:19–20. Lamaniﬂii îi urau pe nefiﬂi, 2 Ne. 5:14. Lamaniﬂii vor fi osânda
pentru nefiﬂi, 2 Ne. 5:25. Cartea lui
Mormon va restabili lamaniﬂilor cunoaøterea stræmoøilor lor øi a Evangheliei lui Isus Hristos, 2 Ne. 30:3–6 (pagina
de titlu a Cærﬂii lui Mormon). Lamaniﬂii
sunt o ræmæøiﬂæ a iudeilor, D&L 19:27.
Lamaniﬂii vor înflori ca trandafirul
înaintea venirii Domnului, D&L 49:24.

LABAN, PÆSTRÆTORUL
PLÆCILOR DE ARAMÆ. Vezi, de
asemenea, Plæcile de aramæ
În Cartea lui Mormon, bærbatul care
ﬂinea plæcile de aramæ în Ierusalim
pe vremea familiei lui Lehi. Laban i-a
jefuit øi a încercat sæ-i omoare pe Nefi
øi pe fraﬂii lui (1 Ne. 3:1–27). Spiritul
l-a condus pe Nefi sæ-l omoare pe
Laban pentru a obﬂine plæcile (1 Ne.
4:1–26).
LAMAN. Vezi, de asemenea,
Lamaniﬂi; Lehi, tatæl lui Nefi
În Cartea lui Mormon, cel mai mare fiu
al lui Lehi øi al Sariei øi fratele mai mare
al lui Nefi (1 Ne. 2:5). În general, Laman
prefera sæ facæ ræu, în loc de bine.
Laman a protestat împotriva tatælui lui,
1 Ne. 2:11–12. S-a ræsculat împotriva
fratelui lui drept, Nefi, 1 Ne. 7:6 (1 Ne.
3:28–29). Nu au luat din rodul copacului
vieﬂii din viziunea lui Lehi, 1 Ne. 8:35–
36. Blestem a cæzut asupra lui Laman
øi a tovaræøilor lui, 2 Ne. 5:21 (Alma 3:7).
LAMANIﬁI. Vezi, de asemenea, Cartea
lui Mormon; Laman; Nefiﬂi
Un grup de oameni din Cartea lui
Mormon, mulﬂi dintre ei fiind urmaøi
ai lui Laman, cel mai mare fiu al lui
Lehi. Ei se simﬂeau nedreptæﬂiﬂi de
Nefi øi de urmaøii lui (Mosia 10:11–
17). Ca urmare, ei s-au ræsculat împotriva nefiﬂilor øi au respins, adesea,
învæﬂæturile Evangheliei. Cu toate acestea, cu puﬂin timp înainte de naøterea
lui Isus Hristos, lamaniﬂii au acceptat
Evanghelia øi au fost mai drepﬂi decât
nefiﬂii (Hel. 6:34–36). La douæ sute de
ani dupæ ce Hristos a vizitat America,
atât lamaniﬂii cât øi nefiﬂii s-au înræit
øi au început sæ poarte ræzboi unii împotriva celorlalﬂi. În jurul anului 400

LAMONI. Vezi, de asemenea, Amon,
fiul lui Mosia
În Cartea lui Mormon, rege lamanit
care a fost convertit de cætre Spiritul
Domnului øi de cætre munca øi învæﬂæturile inspirate ale lui Amon (Alma
17–19).
LAUDÆ. Vezi ; Recunoscætor,
mulﬂumiri, recunoøtinﬂæ; Slavæ
LAUDÆROØENIE. Vezi Mândrie
LAZÆR. Vezi, de asemenea, Maria
din Betania; Marta
Personaj din Noul Testament - fratele
Martei øi al Mariei. Isus l-a înviat din
morﬂi (Ioan 11:1–44; 12:1–2, 9–11). Acesta nu este acelaøi Lazær cu cerøetorul din
parabola spusæ de Isus (Luca 16:19–31).
LEA. Vezi, de asemenea, Iacov, fiul
lui Isaac; Laban, fratele Rebecæi
Personaj din Vechiul Testament, cea
mai mare fiicæ a lui Laban øi una dintre
soﬂiile lui Iacov (Gen. 29). Lea a devenit mamæ a øase fii øi a unei fiice (Gen.
29:31–35; 30:17–21).
LEACUL DIN GALAAD
O ræøinæ aromatæ sau o mirodenie folositæ pentru vindecarea rænilor (Gen.
43:11; Ier. 8:22; 46:11; 51:8). O tufæ care
produce ræøina din care se fæcea leacul
era atât de mult cultivatæ în Galaad în
vremea Vechiului Testament, încât
leacul a ajuns sæ fie cunoscut ca „leacul
din Galaad” (Gen. 37:25; Ezec. 27:17).

Legæmânt
LEGÆMÂNT. Vezi, de asemenea,
Juræmânt; Juræmântul øi
legæmântul preoﬂiei; Legæmântul
avraamic; Noul øi nepieritorul
legæmânt
O înﬂelegere între Dumnezeu øi om, ei
neacﬂionând de la egal la egal în acest
legæmânt. Dumnezeu dæ condiﬂiile pentru un legæmânt, iar oamenii sunt de
acord sæ facæ ceea ce le cere El. Dumnezeu le promite oamenilor anumite
binecuvântæri pentru supunerea lor.
Principiile øi rânduielile sunt primite prin legæmânt. Membrii Bisericii
care fac astfel de legæminte promit sæ
le cinsteascæ. De exemplu, membrii fac
legæmânt cu Domnul la botez øi reînnoiesc aceste legæminte luând parte la
împærtæøanie. Ei fac, în continuare, legæminte la templu. Poporul Domnului
este un popor de legæmânt øi este binecuvântat, dacæ îøi ﬂine legæmintele
fæcute cu Domnul.
Cu tine fac un legæmânt, Gen. 6:18.
ﬁineﬂi legæmântul Meu; atunci veﬂi fi o
preﬂioasæ comoaræ, Ex. 19:5. Sæ nu faceﬂi legæmânt cu ei, nici cu dumnezeii
lor, Ex. 23:32. Pæziﬂi Sabatul ca legæmânt
continuu, Ex. 31:16. Niciodatæ nu voi
încælca legæmântul Meu cu voi, Jud.
2:1. Sfinﬂii Mei au fæcut un legæmânt
cu Mine prin jertfæ, Ps. 50:5 (D&L 97:8).
El îøi aduce aminte de legæmântul Lui
cel sfânt, Luca 1:72 (D&L 90:24). Puterea
lui Dumnezeu coboaræ asupra poporului prin legæmânt al Domnului, 1 Ne.
14:14. Legæmântul fæcut lui Avraam
va fi împlinit în zilele din urmæ, 1 Ne.
15:18 (3 Ne. 16:5, 11–12; 21:7; Morm.
9:37). Poporul lui Beniamin era dornic
sæ intre în legæmânt cu Dumnezeu
pentru a face dupæ voia Lui, Mosia
5:5. Botezul este o mærturie cæ omul a
intrat într-un legæmânt cu Dumnezeu
pentru a face dupæ voia Lui, Mosia
18:13. Voi sunteﬂi copiii legæmântului,
3 Ne. 20:25–26. Îngerii îndeplinesc øi fac
lucrarea legæmintelor Tatælui, Moro.
7:31. Værsarea sângelui lui Hristos
este legæmântul, Moro. 10:33. Fiecare
persoanæ care aparﬂine acestei Biserici
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a lui Hristos trebuie sæ împlineascæ
toate legæmintele, D&L 42:78. Binecuvântaﬂi sunt aceia care au ﬂinut legæmântul, D&L 54:6. Cel care încalcæ
acest legæmânt îøi va pierde oficiul øi
poziﬂia în Bisericæ, D&L 78:11–12. Toﬂi
acei care primesc preoﬂia primesc acest
juræmânt øi legæmânt, D&L 84:39–40.
Ei sunt dornici sæ respecte legæmintele
prin sacrificiu, D&L 97:8. Legæmântul
cæsætoriei poate fi veønic, D&L 132.
Acesta va fi legæmântul nostru, cæ vom
merge în toate rânduielile, D&L 136:4.
LEGÆMÂNTUL AVRAAMIC. Vezi,
de asemenea, Avraam; Circumcizie;
Legæmânt
Avraam a primit Evanghelia, a fost
rânduit în preoﬂia cea mai mare (D&L
84:14; Avr. 2:11) øi a intrat în cæsætoria
celestialæ, care este legæmântul de exaltare (D&L 131:1–4; 132:19, 29). Avraam
a primit o promisiune cæ toate binecuvântærile acestor legæminte vor fi oferite
posteritæﬂii muritoare (D&L 132:29–31;
Avr. 2:11). Împreunæ, aceste legæminte øi promisiuni, sunt denumite legæmântul Avraamic. Restaurarea acestui
legæmânt a însemnat restaurarea
Evangheliei în ultimele zile, pentru cæ
prin el toate naﬂiunile pæmântului sunt
binecuvântate (Gal. 3:8–9, 29; D&L
110:12; 124:58; Avr. 2:10–11).
LEGÆMÂNTUL NEPIERITOR.
Vezi Legæmânt; Noul øi
nepieritorul legæmânt
LEGE. Vezi, de asemenea, (a)
Binecuvânta, binecuvântat,
binecuvântare; Legea lui Moise;
Poruncile lui Dumnezeu;
Supunere, supus, (a) se supune
Poruncile sau regulile lui Dumnezeu
pe care se bazeazæ toate binecuvântærile øi pedepsele, atât în cer cât øi pe
pæmânt. Aceia care se supun legilor
lui Dumnezeu primesc binecuvântærile promise. Profetul Joseph Smith ne-a
învæﬂat, de asemenea, cæ oamenii trebuie sæ se supunæ, sæ cinsteascæ øi sæ
susﬂinæ legea ﬂærii (A de C 1:12).
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Legea lui Moise a fost o lege pregætitoare pentru a-i aduce pe bærbaﬂi øi pe
femei la Hristos. Era o lege de restricﬂii,
prescripﬂii øi rânduieli. Astæzi, legea lui
Hristos, care împlineøte legea lui Moise,
este plenitudinea Evangheliei sau „legea desævârøitæ a libertæﬂii” (Iac. 1:25).
Dumnezeu i-a dat porunci lui Adam,
Gen. 1:28; 2:16–17. Dumnezeu i-a dat
legi lui Noe, Gen. 9:1. Legea Domnului este desævârøitæ øi învioreazæ sufletul, Ps. 19:7. Domnul este judecætorul
nostru, Isa. 33:22. Existæ un singur judecætor, Iac. 4:12. Unde nu existæ lege,
nu existæ nici pedeapsæ, 2 Ne. 9:2.
Existæ o lege datæ, Alma 42:17–22. Oamenii vor fi judecaﬂi potrivit legii,
Alma 42:23. Hristos este legea, 3 Ne.
15:9. Toate legile sunt spirituale, D&L
29:34. Joseph Smith a primit legea Bisericii prin revelaﬂie, D&L 42. Acela
care respectæ legile lui Dumnezeu nu
are nevoie sæ încalce legea ﬂærii, D&L
58:21. Lumina lui Hristos este legea
prin care sunt conduse toate lucrurile,
D&L 88:7–13. El a dat o lege pentru
toate lucrurile, D&L 88:42–43. Oamenii trebuie sæ se supunæ legii ﬂærii,
D&L 98:4–5. Când obﬂinem o binecuvântare de la Dumnezeu, aceasta este
rezultatul supunerii faﬂæ de acea lege,
D&L 130:20–21. Biserica îøi declaræ convingerile privind legile civile, D&L 134.
Omenirea este salvatæ prin supunere
faﬂæ de legile øi rânduielile Evangheliei, A de C 1:3.
LEGEA LUI MOISE. Vezi, de
asemenea, Curat øi a nu fi curat;
Lege; Moise; Preoﬂia lui Aaron
Dumnezeu a dat legi casei lui Israel,
prin Moise, pentru a înlocui legea mai
înaltæ la care nu se supuseseræ (Ex. 34;
TJS Ex. 34:1–2; TJS Deut. 10:2). Legea
lui Moise consta din multe principii,
reguli, ceremonii, ritualuri øi simboluri
care sæ aminteascæ oamenilor de datoriile øi ræspunderile lor. Ea includea o
lege de porunci øi acﬂiuni morale, etice,
religioase øi fizice, inclusiv sacrificiile
(Lev. 1–7)—care erau menite sæ le aminteascæ de Dumnezeu øi de datoria lor

Lehi, Tatæl Lui Nefi
faﬂæ de El (Mosia 13:30). Credinﬂa, pocæinﬂa, botezul în apæ øi iertarea pæcatelor fæceau parte din lege, aøa cum
fæceau øi cele Zece Porunci øi multe
alte porunci de înaltæ valoare eticæ øi
moralæ. Mare parte din legea ceremonialæ a fost împlinitæ la moartea øi învierea lui Isus Hristos, care a încheiat
jertfele prin værsare de sânge (Alma
34:13–14). Legea a fost administratæ
sub Preoﬂia lui Aaron øi a fost o Evanghelie pregætitoare pentru a-i aduce
pe adepﬂii ei la Hristos.
Le voi da lor o lege ca la început, dar
va fi dupæ legea poruncii trupeøti,
TJS, Ex. 34:1–2. Legea ne-a fost învæﬂætor sæ ne aducæ la Hristos, Gal. 3:19–24.
Noi ﬂinem legea lui Moise øi-L aøteptæm neclintiﬂi pe Hristos, 2 Ne. 25:24–30.
Salvarea nu vine doar prin legea lui
Moise, Mosia 12:27–13:32. În Mine s-a
împlinit legea lui Moise, 3 Ne. 9:17.
Legea care i-a fost datæ lui Moise se
sfârøeøte în Mine, 3 Ne. 15:1–10. Din
cauza nesupunerii, Domnul l-a luat pe
Moise øi Sfânta Preoﬂie din mijlocul
copiilor lui Israel, læsând legea poruncilor pæmânteøti, D&L 84:23–27.
LEHI, COMANDANT MILITAR
NEFIT
În Cartea lui Mormon, comandant militar nefit (Alma 43:35–53; 49:16–17;
52:27–36; 53:2; 61:15–21).
LEHI, MISIONAR NEFIT. Vezi, de
asemenea, Helaman, fiul lui
Helaman
În Cartea lui Mormon, un fiu al lui
Helaman, care era fiul lui Helaman.
Lehi a fost un mare misionar (Hel.
3:21; 4:14).
I s-a dat numele Lehi ca sæ-i aminteascæ de stræmoøul lui, Hel. 5:4–6. Împreunæ cu Nefi i-a convertit pe mulﬂi, a fost
întemniﬂat, a fost încercuit de foc øi a
vorbit cu îngerii, Hel. 5:14–48. A primit
zilnic multe revelaﬂii, Hel. 11:23.
LEHI, TATÆL LUI NEFI
În Cartea lui Mormon, profet evreu
care øi-a condus familia øi pe cei care

Lemuel
l-au urmat din Ierusalim spre un pæmânt fægæduit în emisfera de vest prin
anul 600 î.H. Lehi a fost primul profet
din rândul poporului sæu în Cartea lui
Mormon.
Lehi a fugit din Ierusalim împreunæ
cu familia lui la porunca Domnului
(1 Ne. 2:1–4). El era urmaø al lui Iosif
care a fost vândut în Egipt (1 Ne. 5:14).
Domnul i-a dat viziunea copacului
vieﬂii (1 Ne. 8:2–35). Lehi øi fiii lui au
construit o corabie øi au navigat spre
emisfera de vest (1 Ne. 17–18). El øi
urmaøii lui s-au stabilit într-o ﬂaræ nouæ
(1 Ne. 18:23–25). Înainte de a muri, Lehi
i-a binecuvântat pe fiii lui øi i-a învæﬂat
despre Hristos øi despre apariﬂia Cærﬂii
lui Mormon în zilele din urmæ (2 Ne.
1–3, 4:1–12).
Cartea lui Lehi: Când a tradus Cartea
lui Mormon, Joseph Smith a început
cu Cartea lui Lehi. Era o înregistrare
pe care Mormon o prescurtase de pe
plæcile lui Lehi. Dupæ ce a avut 116
pagini de manuscris, pe care le tradusese din aceastæ carte, Joseph i-a dat
manuscrisul lui Martin Harris, care îi
slujise pentru scurt timp drept copist
în traducerea Cærﬂii lui Mormon.
Atunci, paginile s-au pierdut. Joseph
nu a retradus cartea lui Lehi pentru a
înlocui manuscrisul pierdut, dar, în
schimb, a tradus alte relatæri de pe
plæcile de aur cu referire la aceasta
(vezi introducerea la D&L 3, 10). Aceste alte relatæri sunt acum primele øase
cærﬂi din Cartea lui Mormon.
LEMUEL. Vezi, de asemenea, Laman;
Lamaniﬂi; Lehi, tatæl lui Nefi
În Cartea lui Mormon, al doilea fiu al
lui Lehi øi unul dintre fraﬂii mai mari
ai lui Nefi. El s-a alæturat lui Laman
împotriva lui Nefi.
Lehi îl dojeneøte pe Lemuel sæ fie neclintit ca o vale, 1 Ne. 2:10. S-a supærat
pe Nefi øi l-a ascultat pe Laman, 1 Ne.
3:28. Lemueliﬂii au fost incluøi printre
lamaniﬂi, Iacov 1:13–14 (Alma 47:35).
LENEØ, LENEVIE
Inactiv øi neimplicat în fapte drepte.
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Cine nu vrea sæ lucreze, nici sæ nu mænânce, 2 Tes. 3:10. Ei au devenit un
popor leneø, plin de ræutate, 2 Ne. 5:24.
Abﬂine-te de la lenevie, Alma 38:12.
Acela care este leneø nu va mânca pâinea lucrætorului care trudeøte, D&L
42:42. Vai de voi cei care nu veﬂi lucra
cu propriile mâini, D&L 56:17. Implicæ-te de bunævoie într-o cauzæ bunæ,
D&L 58:27. Încetaﬂi sæ mai fiﬂi leneøi,
D&L 88:124.
LEPRÆ
Boalæ contagioasæ despre care se vorbeøte adesea în Vechiul øi Noul Testament. Mulﬂi oameni de seamæ din Biblie
au fost afectaﬂi de ea la un moment dat,
inclusiv Moise (Ex. 4:6–7), sora lui,
Miriam (Num. 12:10), Naaman (2 Regi
5) øi Regele Ozia (2 Cron. 26:19–21).
Isus a vindecat de lepræ pe mai mulﬂi
oameni, Mat. 8:2–4 (Marcu 1:40–45;
Luca 5:12–15; 3 Ne. 17:7–9). Isus a vindecat zece leproøi, Luca 17:11–19.
LEVI. Vezi, de asemenea, Iacov, fiul
lui Isaac; Israel
Personaj din Vechiul Testament, al
treilea fiu al lui Iacov øi al Leii (Gen.
29:34; 35:23). Levi a devenit tatæl unuia dintre triburile lui Israel.
Tribul lui Levi : Iacov l-a binecuvântat
pe Levi øi pe urmaøii lui (Gen. 49:5–7).
Urmaøi ai lui Levi au slujit în sanctuarele lui Israel (Num. 1:47–54). Aaron a
fost un levit, iar urmaøii lui au fost
preoﬂi (Ex. 6:16–20; 28:1–4; 29). Leviﬂii
îi asistau pe preoﬂi, fiii lui Aaron (Num.
3:5–10; 1 Regi 8:4). Uneori ei erau cântæreﬂi (1 Cron. 15:16; Nee. 11:22); ajutau la uciderea jertfelor (2 Cron. 29:34;
Ezra 6:20) øi ajutau, în general, la templu (Nee. 11:16). Leviﬂii erau dedicaﬂi
slujirii Domnului pentru a executa
rânduielile pentru copiii lui Israel. Leviﬂii erau ei înøiøi oferiﬂi spre folosul
copiilor lui Israel (Num. 8:11–22); ei
au devenit astfel proprietatea exclusivæ a lui Dumnezeu, dæruiﬂi Lui în locul
primului næscut (Num. 8:16). Ei nu
erau sfinﬂiﬂi, erau însæ curæﬂaﬂi pentru
oficiul lor (Num. 8:7–16). Ei nu aveau
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pæmânt ca moøtenire în Canaan (Num.
18:23–24), dar primeau zeciuiala (Num.
18:21), 48 de oraøe (Num. 35:6) øi dreptul de a primi milosteniile oamenilor
în timpul postului (Deut. 12:18–19;
14:27–29).
LEVITICUL. Vezi, de asemenea,
Pentateuh
O carte din Vechiul Testament care
descrie îndatoririle preoﬂeøti în Israel.
Ea subliniazæ sfinﬂenia lui Dumnezeu
øi codul potrivit cæruia poporul Sæu
putea træi pentru a deveni sfânt. Scopul
ei este de a propovædui preceptele morale øi adeværurile religioase ale legii lui
Moise prin intermediul ritualului. Cartea Leviticului a fost scrisæ de Moise.
Capitolele 1–7 explicæ rânduielile
de sacrificiu. Capitolele 8–10 descriu
ritualul necesar în sfinﬂirea preoﬂilor.
Capitolul 11 explicæ ce se poate øi ce
nu se poate mânca øi ce este curat øi ce
nu este curat. Capitolul 12 vorbeøte de
femei dupæ naøtere. Capitolele 13–15
sunt legi referitoare la necuræﬂirea ceremonialæ. Capitolul 16 conﬂine ritualul pentru Ziua Ispæøirii. Capitolele
17–26 conﬂin un cod de legi referitoare
la ceremoniile religioase øi sociale. Capitolul 27 explicæ faptul cæ Domnul a
poruncit lui Israel sæ-øi închine recoltele, turmele øi cirezile Domnului.
LIAHONA
În Cartea lui Mormon, o sferæ de aramæ cu douæ ace care dædea direcﬂia,
asemenea unei busole, precum øi îndrumare spiritualæ lui Lehi øi acelora
care îl urmau atunci când erau drepﬂi.
Domnul a dat Liahona øi îndrumæri
prin intermediul ei.
Lehi a gæsit un glob rotund de aramæ
cu douæ sægeﬂi care arætau calea pe care
sæ meargæ Lehi øi familia lui, 1 Ne.
16:10. Globul funcﬂiona potrivit credinﬂei øi sârguinﬂei, 1 Ne. 16:28–29 (Alma
37:40). Beniamin i-a dat globul lui
Mosia, Mosia 1:16. Sfera sau îndrumætorul s-a numit Liahona, Alma 37:38.
Liahona s-a asemænat cu cuvântul lui
Hristos, Alma 37:43–45. Cei trei mar-

Libertatea De A Alege
tori ai Cærﬂii lui Mormon trebuie sæ
vadæ dispozitivele de direcﬂie date lui
Lehi, D&L 17:1.
LIBER, LIBERTATE. Vezi, de
asemenea, Libertatea de a alege;
Robie
Puterea sau capacitatea de a alege
personal, færæ constrângere. În sens
spiritual, cineva care se pocæieøte øi se
supune voinﬂei lui Dumnezeu este liber
de robia pæcatului prin Ispæøirea lui Isus
Hristos (Mosia 5:8). De asemenea, starea
sau condiﬂia de a fi în stare de a acﬂiona
øi de a gândi liber. Supunerea faﬂæ de
principiile Evangheliei elibereazæ o
persoanæ de robia spiritualæ a pæcatului (Ioan 8:31–36).
Voi umbla în loc larg, cæci caut poruncile Tale, Ps. 119:45. Adeværul væ va
face liberi, Ioan 8:32. Aceia care se elibereazæ de pæcat primesc viaﬂæ veønicæ, Rom. 6:19–23. Unde este Spiritul
Domnului, acolo este libertate, 2 Cor.
3:17. Staﬂi tari în libertatea cu care
Hristos ne-a fæcut liberi, Gal. 5:1 (D&L
88:86). Oamenii sunt liberi sæ aleagæ
libertatea øi viaﬂa veønicæ, 2 Ne. 2:27.
Aceastæ ﬂaræ va fi o ﬂaræ a libertæﬂii, 2
Ne. 10:11. O ramuræ dreaptæ a casei lui
Israel va fi scoasæ din robie pentru
libertate, 2 Ne. 3:5. Ei L-au implorat pe
Domnul pentru libertate, Alma 43:48–
50. Moroni a ridicat drapelul libertæﬂii
printre nefiﬂi, Alma 46:36. Moroni s-a
bucurat de libertatea ﬂærii lui, Alma
48:11. Spiritul lui Dumnezeu este spiritul libertæﬂii, Alma 61:15. Veniﬂi dupæ Mine øi veﬂi fi un popor liber, D&L
38:22. Domnul øi slujitorii Lui anunﬂæ
libertatea spiritelor captive, D&L
138:18, 31, 42.
LIBERTATEA DE A ALEGE. Vezi,
de asemenea, Liber, libertate;
Ræspunzætor, (a fi) ræspunzætor,
responsabilitate
Abilitatea øi privilegiul pe care Dumnezeu îl dæ oamenilor de a alege sæ
acﬂioneze pentru ei înøiøi.
Din orice pom poﬂi mânca dupæ plæcere,
Gen. 2:16. Omul nu poate acﬂiona pen-

Limbaj
tru el însuøi dacæ este ademenit, 2 Ne.
2:15–16. Oamenii sunt liberi sæ aleagæ
libertatea øi viaﬂa veønicæ, sau robia øi
moartea, 2 Ne. 2:27. Sunteﬂi liberi, puteﬂi
acﬂiona pentru voi înøivæ, Hel. 14:30. El
a abætut a treia parte din oøtirile cerului
din cauza liberei lor alegeri, D&L 29:36.
Trebuie ca diavolul sæ-i ispiteascæ pe
copiii oamenilor, altfel ei nu vor putea
avea libertatea de a alege, D&L 29:39.
Fiecare om sæ aleagæ pentru el însuøi,
D&L 37:4. Fiecare om poate acﬂiona
potrivit libertæﬂii morale de a alege pe
care i-am dat-o, D&L 101:78. Satana a
cæutat sæ distrugæ libera alegere a omului, Moise 4:3. Domnul i-a dat omului
libertatea de a alege, Moise 7:32.
LIMBAJ
Cuvinte, scrise sau vorbite, grupate
într-un mod care sæ permitæ comunicarea de informaﬂii, de gânduri sau de
idei. Felul în care folosim limbajul aratæ ceea ce simﬂim faﬂæ de Dumnezeu øi
de alﬂi oameni. La a Doua Venire a lui
Isus Hristos, Domnul va da întregii
omeniri o limbæ curatæ (Zah. 3:8–9).
Tot pæmântul avea o singuræ limbæ,
Gen. 11:1. Domnul a încurcat graiul
tuturor de pe pæmânt, Gen. 11:4–9.
Fiece om i-a auzit vorbind în limba lui,
Fapte 2:1–6. Domnul vorbeøte oamenilor dupæ limba lor, 2 Ne. 31:3 (D&L
1:24). Beniamin i-a învæﬂat pe fiii lui,
limba pærinﬂilor lui, ca ei sæ poatæ deveni oameni cu înﬂelegere, Mosia 1:2–
5. Cel a cærui vorbire este smeritæ øi
zideøte este de la Dumnezeu, dacæ se
supune rânduielilor Mele, D&L 52:16.
Familiarizaﬂi-væ cu graiuri, limbi øi oameni, D&L 90:15. Adam øi copiii lui
aveau o limbæ care era curatæ øi nepângæritæ, Moise 6:5–6, 46. Dumnezeu i-a
dat lui Enoh mare putere a graiului,
Moise 7:13.
LIMBÆ. Vezi, de asemenea, Limbi,
darul de a vorbi în alte limbi
Simbol pentru vorbire. Sfinﬂii trebuie
sæ-øi controleze limba, aceasta însemnând cæ ei trebuie sæ-øi controleze felul
de a vorbi. De asemenea, limba se referæ
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la limbaje øi popoare. În cele din urmæ,
orice genunchi se va pleca øi orice limbæ va mærturisi lui Dumnezeu (Isa.
45:23; Rom. 14:11).
Fereøte-ﬂi limba de ræu, Ps. 34:13 (1 Pet.
3:10). Cine îøi pæzeøte gura øi limba, îøi
scuteøte sufletul de necazuri, Prov.
21:23. Dacæ vreun om nu-øi înfrâneazæ
limba, religia acestui om este zadarnicæ, Iac. 1:26. Dacæ un om nu ofenseazæ
prin cuvânt, acela este un om desævârøit, Iac. 3:1–13. Evanghelia va fi vestitæ
oricærui neam, oricærei seminﬂii, oricærei limbi øi oricærui norod, Apoc. 14:6–
7 (2 Ne. 26:13; Mosia 3:13, 20; D&L
88:103; 112:1). Domnul îngæduie tuturor neamurilor, dupæ neamul øi limba
lor, sæ înveﬂe cuvântul Lui, Alma 29:8.
Aceste plæci se vor ræspândi în fiecare
neam, seminﬂie, limbæ øi norod, Alma
37:4. Obﬂine cuvântul Meu øi atunci
limba ta va fi dezlegatæ, D&L 11:21.
Fiecare om sæ audæ plenitudinea
Evangheliei în propria lui limbæ, D&L
90:11.
LIMBI, DARUL DE A VORBI ÎN
ALTE LIMBI. Vezi, de asemenea,
Darurile Spiritului; Limbæ
Un dar de la Duhul Sfânt, care permite
persoanelor inspirate sæ vorbeascæ, sæ
înﬂeleagæ sau sæ interpreteze limbi necunoscute. Noi credem în darul de a
vorbi în alte limbi (A de C 1:7).
Toﬂi s-au umplut de Duhul Sfânt øi au
început sæ vorbeascæ în alte limbi,
Fapte 2:4. Acela care vorbeøte într-o
limbæ necunoscutæ, nu vorbeøte cætre
oameni, ci cætre Dumnezeu, 1 Cor. 14:1–
5, 27–28. Limbile sunt un semn pentru
aceia care nu cred, 1 Cor. 14:22–28.
Apoi vine botezul focului øi al Spiritului Sfânt; øi apoi puteﬂi sæ vorbiﬂi pe
limba îngerilor, 2 Ne. 31:13–14. Amalechi i-a îndemnat pe toﬂi oamenii sæ
creadæ în darul vorbirii limbilor, Omni
1:25. Unora le este dat sæ vorbeascæ în
alte limbi; iar altora sæ interpreteze
limbile, D&L 46:24–25 (1 Cor. 12:10;
Moro. 10:8, 15–16). Darul de a vorbi în
alte limbi sæ fie reværsat, D&L 109:36.
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LIMHI. Vezi, de asemenea, Noe, Fiul
lui Zenif
În Cartea lui Mormon, rege drept al
nefiﬂilor din ﬂinutul lui Nefi; el era fiul
Regelui Noe (Mosia 7:7–9). Regele
Limhi a intrat într-un legæmânt sæ-L
slujeascæ pe Dumnezeu (Mosia 21:32).
El øi-a condus poporul afaræ din robia
lamanitæ øi s-a întors în Zarahemla
(Mosia 22).
LOT. Vezi, de asemenea, Avraam
Personaj din Vechiul Testament, fiul
lui Haran øi nepot al lui Avraam (Gen.
11:27, 31; Avr. 2:4). Haran a murit din
cauza foametei din Ur (Avr. 2:1). Lot a
plecat din Ur cu Avraam øi Sara øi a
cælætorit cu ei la Canaan (Gen. 12:4–5).
Lot a ales sæ træiascæ în Sodoma. Domnul a trimis mesageri sæ-l previnæ pe
Lot sæ fugæ din Sodoma, înainte ca
Domnul sæ-l nimiceascæ datoritæ ticæloøiei oamenilor (Gen. 13:8–13; 19:1,
13, 15); cu toate acestea, soﬂia lui Lot a
privit înapoi la distrugere øi s-a prefæcut într-un stâlp de sare (Gen. 19:26).
Noul Testament conﬂine referiri la Lot
(Luca 17:29; 2 Pet. 2:6–7). Viaﬂa lui
dupæ despærﬂirea de Avraam este descrisæ în Gen. 13, 14 si 19.
LUCA. Vezi, de asemenea, Faptele
Apostolilor; Evanghelii
Autorul Evangheliei lui Luca øi al cærﬂii
Faptele Apostolilor din Noul Testament
øi misionar care l-a însoﬂit pe Pavel. El
s-a næscut din pærinﬂi greci øi a practicat medicina (Col. 4:14). Luca era un
om cultivat. Luca s-a identificat ca însoﬂitorul Apostolului Pavel când i s-a
alæturat lui Pavel la Troa (Fapte 16:10–
11). De asemenea, Luca era împreunæ
cu Pavel la Filipi, în ultima cælætorie a
lui Pavel la Ierusalim (Fapte 20:6), iar
cei doi au fost împreunæ pânæ la sosirea
lor în Roma. Luca a mai fost cu Pavel
în timpul celei de a doua întemniﬂæri
romane (2 Tim. 4:11). Tradiﬂia spune
cæ el a murit ca martir.
Evanghelia lui Luca: Relatare pe care a
scris-o Luca despre Isus Hristos øi slujirea Lui muritoare. Cartea Faptelor

Lucruri Abominabile
Apostolilor este o continuare a Evangheliei lui Luca. Luca a læsat o relatare
bine scrisæ despre slujirea lui Isus,
prezentându-L pe Isus ca Salvator al
evreilor øi al neamurilor. El a scris
multe despre învæﬂæturile øi faptele lui
Isus. În Luca avem singurele istorisiri
despre apariﬂiile lui Gavril în faﬂa lui
Zaharia øi a Mariei (Luca 1); vizita
pæstorilor la pruncul Isus (Luca 2:8–
18); Isus la templu la vârsta de 12 ani
(Luca 2:41–52); trimiterea celor øaptezeci cu însærcinæri (Luca 10:1–24); Isus
transpirând sânge (Luca 22:44); discuﬂia
lui Isus cu tâlharul de pe cruce (Luca
23:39–43); øi Isus mâncând peøte øi
miere dupæ înviere (Luca 24:42–43).
Pentru sumarul capitolelor, vezi
„Evanghelii”.
LUCIFER. Vezi, de asemenea, Anticrist;
Diavol; Fiii pierzaniei; Iad;
Nimicitor
Numele înseamnæ cel ce stræluceøte sau
strælucitorul. Mai este cunoscut ca fiul
zorilor. Lucifer a fost un fiu spiritual
al Tatælui Ceresc øi a condus revolta din
viaﬂa premuritoare. Numele de Lucifer
apare doar o singuræ datæ în Biblie (Isa.
14:12). Revelaﬂiile zilelor din urmæ oferæ
mai multe detalii despre cæderea lui
Lucifer (D&L 76:25–29).
Lucifer a cæzut în existenﬂa premuritoare, Isa. 14:12 (Luca 10:18; 2 Ne. 24:12).
Dupæ cædere el a devenit Satana øi diavolul, D&L 76:25–29 (Moise 4:1–4).
LUCRÆRI STANDARD. Vezi Canon
LUCRURI ABOMINABILE. Vezi, de
asemenea, Pæcat
În scripturi, ceva ce cauzeazæ dezgust
øi uræ celor drepﬂi øi curaﬂi.
Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, Prov. 12:22. Mândria este o urâciune
în faﬂa Domnului, Iacov 2:13–22. Cei
ticæloøi sunt supuøi sæ-øi vadæ propriile urâciuni, Mosia 3:25. Lipsa castitæﬂii
este cel mai urât dintre toate pæcatele,
în afara omorului øi a lepædærii de
Duhul Sfânt, Alma 39:3 – 5. Mânia

Lume
Domnului se aprinde împotriva faptelor abominabile, D&L 97:24.
LUME. Vezi, de asemenea, Babel,
Babilon; Muritor, viaﬂæ muritoare;
Pæmânt
Pæmântul; loc de încercare pentru
oamenii muritori. La figurat, acei oameni care nu se supun poruncilor lui
Dumnezeu.
Existenﬂa muritoare: În lume veﬂi avea
necazuri, Ioan 16:33. Nu væ temeﬂi de
moarte, cæci în aceastæ lume bucuria
voastræ nu este deplinæ, D&L 101:36.
Oameni care nu se supun poruncilor: voi
pedepsi lumea pentru ræutatea ei, Isa.
13:11 (2 Ne. 23:11). Dacæ lumea væ uræøte, voi øtiﬂi cæ pe Mine m-a urât înainte,
Ioan 15:18–19. Clædirea cea mare øi
spaﬂioasæ era mândria lumii, 1 Ne.
11:36. Lumea devine plinæ de nedreptate, D&L 18:6. Pæstreazæ-te mai neîntinat de lume, D&L 59:9. Acela care
este credincios øi înduræ, va birui lumea, D&L 63:47. Sæ nu træiﬂi dupæ felul
lumii, D&L 95:13.
Sfârøitul lumii: Eu fac un pæmânt nou,
iar de cel vechi nimeni nu-øi va mai
aduce aminte, Isa. 65:17 (Apoc. 21:1;
A de C 1:10). La sfârøitul acestei lumi,
neghina va fi adunatæ øi arsæ în foc,
Mat. 13:40, 49 (Mal. 4:1; Iacov 6:3). Voi
face ca via mea sæ ardæ cu foc, Iacov
5:77 (D&L 64:23–24). Domnul îl va distruge pe Satana øi lucrærile lui la sfârøitul lumii, D&L 19:3. Pæmântul va
muri, dar va fi însufleﬂit din nou, D&L
88:25–26. Domnul i-a arætat lui Enoh
sfârøitul lumii, Moise 7:67.
LUMEA SPIRITELOR. Vezi Iad;
Paradis; Viaﬂæ premuritoare
LUMINÆ, LUMINA LUI HRISTOS.
Vezi, de asemenea, Adevær;
Conøtiinﬂæ; Duhul Sfânt;
Inteligenﬂæ, inteligenﬂe; Isus Hristos
Energie, putere sau influenﬂæ divinæ
care emanæ de la Dumnezeu prin
Hristos øi dæ viaﬂæ øi luminæ tuturor
lucrurilor. Este legea prin care sunt
guvernate toate lucrurile în cer øi pe
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pæmânt (D&L 88:6–13). De asemenea,
ea îi ajutæ pe oameni sæ înﬂeleagæ adeværurile Evangheliei øi îi ajutæ sæ
meargæ pe cærarea Evangheliei care
duce spre salvare (Ioan 3:19–21; 12:46;
Alma 26:15; 32:35; D&L 93:28–29, 31–
32, 40, 42).
Lumina lui Hristos nu trebuie confundatæ cu Duhul Sfânt. Lumina lui
Hristos nu este o persoanæ. Este o influenﬂæ care vine de la Dumnezeu øi
pregæteøte pe cineva sæ-l primeascæ pe
Duhul Sfânt. Este o influenﬂæ beneficæ
în vieﬂile oamenilor (Ioan 1:9; D&L
84:46–47).
O manifestare a luminii lui Hristos
este conøtiinﬂa, care ajutæ pe cineva sæ
aleagæ între bine øi ræu (Moro. 7:16). Pe
mæsuræ ce oamenii aflæ mai multe despre Evanghelie, conøtiinﬂele lor devin
mai sensibile (Moro. 7:12–19). Oamenii care ascultæ de lumina lui Hristos
sunt conduøi cætre Evanghelia lui Isus
Hristos (D&L 84:46–48).
Domnul este lumina mea, Ps. 27:1. Sæ
umblæm în lumina Domnului, Isa. 2:5
(2 Ne. 12:5). Domnul va fi o luminæ
nepieritoare, Isa. 60:19. Adeværata
Luminæ lumineazæ pe fiecare om care
vine pe lume, Ioan 1:4–9 (Ioan 3:19;
D&L 6:21; 34:1–3). Eu sunt Lumina
lumii, Ioan 8:12 (Ioan 9:5; D&L 11:28).
Orice este luminæ este bun, Alma 32:35.
Hristos este viaﬂa øi lumina lumii, Alma
38:9 (3 Ne. 9:18; 11:11; Eter 4:12). Spiritul
lui Hristos este dat fiecærui om ca el sæ
poatæ deosebi binele de ræu, Moro.
7:15–19. Ceea ce este de la Dumnezeu
este luminæ øi devine din ce în ce mai
strælucitoare, crescând mereu pânæ în
miezul zilei, D&L 50:24. Spiritul dæ
luminæ fiecærui om, D&L 84:45–48
(D&L 93:1–2). Acela care ﬂine poruncile Lui primeøte luminæ øi adevær, D&L
93:27–28. Lumina øi adeværul îl abandoneazæ pe cel ræu, D&L 93:37.
MAGAZIE. Vezi, de asemenea ,
Bunæstare
Locul în care episcopul primeøte, ﬂine
în pæstrare øi distribuie særacilor ofrandele consacrate de cætre sfinﬂii zilelor
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Manæ

din urmæ. Mærimea fiecærui depozit
poate fi în funcﬂie de împrejuræri. Sfinﬂii
credincioøi oferæ talent, îndemânare,
materiale øi mijloace financiare episcopului pentru a se îngriji de cei særaci
atunci când au nevoie. De aceea, magazia poate include o listæ de servicii
disponibile, bani, alimente øi alte facilitæﬂi. Episcopul este reprezentantul
depozitului øi el distribuie bunurile øi
serviciile în funcﬂie de nevoi øi aøa
cum este îndrumat de cætre Spiritul
Domnului (D&L 42:29–36; 82:14–19).

Maleahi 3:1–5; 4:1, 5–6 (D&L 2; 128:17;
JS—I 1:37–39).

Sæ strângæ bucate care vor fi provizii
pentru cei øapte ani de foamete, Gen.
41:34–36, 46–57. Aduceﬂi toate zeciuielile la casa vistieriei, Mal. 3:10 (3 Ne.
24:10). Episcopul va stabili o magazie
pentru aceastæ bisericæ, D&L 51:13.
Bunurile suplimentare se vor da în
magazia Mea, D&L 70:7–8. Sfinﬂii trebuie sæ organizeze øi sæ înfiinﬂeze o
magazie, D&L 78:1–4. Copiii au dreptul la magazia Domnului, dacæ pærinﬂii lor nu au, D&L 83:5.

Denumire sacræ privind o femeie care
naøte sau adoptæ copii. Mamele ajutæ
planul lui Dumnezeu oferind trupuri
muritoare pentru copiii spirituali ai
lui Dumnezeu.

În prorocirile lui, Maleahi a scris despre
Ioan Botezætorul (Mal. 3:1; Mat. 11:10),
legea zeciuielii (Mal. 3:7–12), a Doua
Venire a Domnului (Mal. 4:5) øi întoarcerea lui Ilie (Mal. 4:5–6; D&L 2; 128:17;
JS—I 1:37–39). Salvatorul a citat în întregime capitolele 3 øi 4 din Maleahi
nefiﬂilor (3 Ne. 24–25).
MAMÆ. Vezi, de asemenea, Eva;
Familie; Pærinﬂi

În Biblie, ﬂaræ øi popor în apropierea
Mærii Negre. Regele lor, Gog, va conduce oøtile lui Magog în ultima mare
bætælie înainte de a Doua Venire a lui
Hristos (Ezec. 38:2; 39:6). Scripturile
vorbesc de o altæ mare bætælie a lui Gog
øi a lui Magog la sfârøitul Mileniului
între forﬂele lui Dumnezeu øi forﬂele
ræului (Apoc. 29:7–9; D&L 88:111–116).

Adam a numit-o pe soﬂia lui Eva, pentru
cæ ea a fost mama tuturor celor vii, Gen.
3:20 (Moise 4:26). Cinsteøte pe tatæl øi
pe mama ta, Ex. 20:12 (Ef. 6:1–3; Mosia
13:20). Nu lepæda îndrumærile mamei
tale, Prov. 1:8. Un om nesocotit dispreﬂuieøte pe mama lui, Prov. 15:20 (Prov.
10:1). Nu o nesocoti pe mamæ când este
bætrânæ, Prov. 23:22. Fiii øi soﬂul ei se
ridicæ øi o numesc fericitæ øi bærbatul
ei se ridicæ øi-i aduce laude, Prov. 31:28.
Mama lui Isus a stat lângæ cruce, Ioan
19:25–27. Douæ mii de ræzboinici lamaniﬂi au fost învæﬂaﬂi de mamele lor,
Alma 56:47 (Alma 57:21). Slævita noastræ mamæ, Eva, a fost printre cei mari
øi puternici pe care Domnul i-a instruit
în lumea spiritelor, D&L 138:38–39.

MALEAHI

MAMONA. Vezi, de asemenea , Bani

Profet în Vechiul Testament, care a
scris øi a profeﬂit în jurul anului 430
î.H.

Cuvânt aramaic însemnând „bogæﬂii”
(Mat. 6:24; Luca 16:9; D&L 82:22).

Cartea lui Maleahi : Cartea sau profeﬂia
lui Maleahi este ultima carte din
Vechiul Testament. Ea pare sæ urmeze
patru teme majore: (1) pæcatele Israelului—Maleahi 1:6–2:17; 3:8–9; (2) judecæﬂile care vor veni asupra Israelului
din cauza nesupunerii lui—Maleahi
1:14; 2:2–3, 12; 3:5; (3) promisiunile pentru supunere—Maleahi 3:10–12, 16–18;
4:2–3 øi (4) profeﬂii privind Israelul—

MANÆ. Vezi, de asemenea, Exodul;
Pâinea vieﬂii

MAGOG. Vezi, de asemenea, (a) Doua
Venire a lui Isus Hristos; Gog

Substanﬂæ alimentaræ mæruntæ, ca
græunﬂele, având gustul unei præjituri
cu miere (Ex. 16:14–31) sau a unei turte
cu ulei (Num. 11:8). Domnul a oferit-o
pentru a-i hræni pe copiii lui Israel în
timpul celor patruzeci de ani în pustiu
(Ex. 16:4–5, 14–30, 35; Ios. 5:12; 1 Ne.
17:28).

Manase
Copiii lui Israel au numit-o manæ (sau
man-hu în ebraicæ)—ceea ce însemnæ
„Ce este?”—pentru cæ nu øtiau ce era
(Ex. 16:15). Mai era numitæ „mâncarea
îngerilor” øi „pâinea din cer” (Ps. 78:24–
25; Ioan 6:31). Era un simbol pentru
Hristos, care avea sæ fie Pâinea Vieﬂii
(Ioan 6:31–35).
MANASE. Vezi, de asemenea, Efraim;
Iosif, fiul lui Iacov; Israel
Personaj din Vechiul Testament, cel mai
mare fiu al Asnatei øi al lui Iosif care a
fost vândut în Egipt (Gen. 41:50–51).
El øi fratele lui, Efraim, au fost nepoﬂii
lui Iacov (Israel), dar au fost adoptaﬂi
øi binecuvântaﬂi de el ca øi când ar fi
fost proprii lui fii (Gen. 48:1–20).
Tribul lui Manase: Urmaøii lui Manase
au fost numæraﬂi printre triburile Israelului (Num. 1:34–35; Ios. 13:29–31).
Binecuvântarea lui Moise asupra tribului lui Iosif, care a fost datæ øi lui
Efraim øi Manase, este consemnatæ în
Deut. 33:13–17. Pæmântul acordat lor
era parﬂial la vest de Iordan øi vecin cu
cel al lui Efraim. Ei mai aveau colonii
øi la est de Iordan în pæøunile bogate
ale Baøanului øi ale Galaadului. În ultimele zile, tribul lui Manase va ajuta
tribul lui Efraim în adunarea Israelului împræøtiat (Deut. 33:13–17). Profetul Lehi din Cartea lui Mormon a fost
un urmaø al lui Manase (Alma 10:3).
MANIFEST. Vezi, de asemenea,
Cæsætorie, (a) se cæsætori—cæsætorie
pluralistæ; Woodruff, Wilford
Declaraﬂie oficialæ a preøedintelui
Wilford Woodruff fæcutæ în 1890, care
anunﬂa limpede cæ Biserica øi membrii
ei s-au supus legii ﬂærii øi nu au mai
încheiat cæsætorii pluraliste (D&L
DO—1). Preøedintele Woodruff a enunﬂat Manifestul ca urmare a unei viziuni
øi a unei revelaﬂii de la Dumnezeu.
MARCU. Vezi, de asemenea,
Evanghelii
Personaj din Noul Testament - Ioan
Marcu era fiul Mariei care træia în
Ierusalim (Fapte 12:12); s-ar fi putut sæ
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fie øi værul (sau nepotul) lui Barnaba
(Col. 4:10). El a plecat cu Pavel øi Barnaba de la Ierusalim în prima lor cælætorie misionaræ øi i-a pæræsit la Perga
(Fapte 12:25; 13:5, 13). Mai târziu, el l-a
însoﬂit pe Barnaba în Cipru (Fapte
15:37–39). El a mers cu Pavel la Roma
(Col. 4:10; Filimon 1:24); øi a fost cu
Petru la Babilon (probabil la Roma)
(1 Pet. 5:13). În final, el a mers cu Timotei la Efes (2 Tim. 4:11).
Evanghelia lui Marcu: A doua carte
din Noul Testament. Evanghelia lui
Marcu a fost scrisæ, probabil, sub îndrumarea lui Petru. Scopul lui a fost sæ
descrie pe Domnul ca Fiul lui Dumnezeu cel viu acﬂionând printre oameni.
Marcu descrie, energic øi cu umilinﬂæ,
impresia pe care Isus o fæcea celor care
Îl ascultau. Tradiﬂia afirmæ cæ dupæ
moartea lui Petru, Marcu a vizitat
Egiptul, a organizat Biserica în Alexandria øi a murit martirizat.
Pentru sumarul capitolelor, vezi
„Evanghelii”.
MAREA MOARTÆ
Marea særatæ de la extremitatea de sud
a Væii Iordanului. Era cunoscutæ, de
asemenea, ca Marea Særatæ. Suprafaﬂa
ei este cu cca 915 metri sub nivelul
Mærii Mediterane. Oraøele Sodoma,
Gomora øi ﬁoar sau Bela se aflau în
apropierea ﬂærmurilor ei (Gen. 14:2–3).
În împlinirea profeﬂiei øi ca unul
dintre semnele celei de a Doua Veniri
a Salvatorului, apele Mærii Moarte se
vor face sænætoase, iar viaﬂa va înflori
acolo (Ezec. 47:8–9).
MAREA ROØIE. Vezi, de asemenea,
Moise
Întinderea de apæ dintre Egipt øi Arabia.
Cele douæ golfuri din nordul ei formeazæ coasta Peninsulei Sinai. Domnul a
despærﬂit prin minune Marea Roøie
pentru ca israeliﬂii, sub conducerea lui
Moise, sæ poatæ trece pe uscat (Ex.
14:13–31; Evr. 11:29). Despærﬂirea mærii de cætre Moise este confirmatæ øi în
revelaﬂiile zilelor din urmæ (1 Ne. 4:2;
Hel. 8:11; D&L 8:3; Moise 1:25).
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MARIA DIN BETANIA. Vezi, de
asemenea, Lazær; Marta
Personaj din Noul Testament - sora lui
Lazær øi a Martei.
Maria a stat øi a ascultat la picioarele
lui Isus, Luca 10:39, 42. Maria øi sora ei
Marta au trimis dupæ Isus, Ioan 11:1–
45. Ea a uns cu ulei picioarele lui Isus,
Ioan 12:3–8.
MARIA MAGDALENA
O femeie din Noul Testament care a devenit discipol devotat al lui Isus Hristos.
Magdalena se referæ la Magdala, locul
de unde venea aceastæ Marie. Este situat
pe coasta de vest a Mærii Galileii.
Ea se afla în apropierea crucii, Mat.
27:56 (Marcu 15:40; Ioan 19:25). Ea a
fost la înmormântarea lui Hristos, Mat.
27:61 (Marcu 15:47). Ea a fost la mormânt în dimineaﬂa învierii, Mat. 28:1
(Marcu 16:1; Luca 24:10; Ioan 20:1, 11).
Isus i-a apærut mai întâi ei dupæ înviere, Marcu 16:9 (Ioan 20:14–18). Øapte
draci au ieøit din ea, Luca 8:2.
MARIA, MAMA LUI ISUS. Vezi, de
asemenea, Iosif, soﬂul Mariei; Isus
Hristos
Personaj din Noul Testament - fecioara aleasæ de Dumnezeu Tatæl pentru a
fi mama Fiului Lui în trup. Dupæ naøterea lui Isus, Maria a avut øi alﬂi copii
(Marcu 6:3).
Ea a fost logoditæ cu Iosif, Mat. 1:18
(Luca 1:27). Lui Iosif i s-a spus sæ nu se
despartæ de Maria øi sæ nu renunﬂe la
logodnæ, Mat. 1:18–25. Magii au venit
la Maria, Mat. 2:11. Maria øi Iosif au
fugit cu pruncul Isus în Egipt, Mat.
2:13–14. Dupæ moartea lui Irod, familia
s-a întors la Nazaret, Mat. 2:19–23. Îngerul Gavril a venit la ea, Luca 1:26–38. Ea
a venit la Elisaveta, veriøoara ei, Luca
1:36, 40–45. Maria L-a mærit pe Domnul,
Luca 1:46–55. Maria a mers la Betleem
cu Iosif, Luca 2:4–5. Maria L-a næscut
pe Isus øi L-a culcat într-o iesle, Luca
2:7. Pæstorii au mers la Betleem sæ vadæ
pe pruncul Hristos, Luca 2:16–20. Maria
øi Iosif L-au dus pe Isus la templu în

Martir, Martiriu
Ierusalim, Luca 2:21–38. Maria øi Iosif
L-au dus pe Isus la særbætoarea Paøtelor, Luca 2:41–52. Maria a fost la nunta
din Cana, Ioan 2:2–5. Salvatorul, pe
când se afla pe cruce, i-a cerut lui Ioan
sæ aibæ grijæ de mama Lui, Ioan 19:25–
27. Maria era împreunæ cu Apostolii
când Hristos S-a înælﬂat la cer, Fapte
1:14. Maria a fost o fecioaræ foarte frumoasæ øi puræ, mai presus de toate celelalte fecioare, 1 Ne. 11:13–20. Mama
lui Hristos avea sæ se cheme Maria,
Mosia 3:8. Maria va fi o fecioaræ aleasæ
øi preﬂioasæ, Alma 7:10.
MARIA, MAMA LUI MARCU.
Vezi, de asemenea, Marcu
Personaj din Noul Testament - mama
lui Ioan Marcu, cel care a scris Evanghelia lui Marcu (Fapte 12:12).
MARIA, SORA LUI MOISE. Vezi,
de asemenea, Moise
Personaj din Vechiul Testament, sora
lui Moise (Num. 26:59).
A pândit sicriaøul din papuræ, Ex. 2:1–
8. A condus femeile cu timpane, Ex.
15:20–21. A vorbit împotriva lui Moise
øi a fost lovitæ de lepræ, apoi a fost
tæmæduitæ, Num. 12:1–15 (Deut. 24:9).
MARSH, THOMAS B.
Primul preøedinte al Cvorumului
celor Doisprezece Apostoli dupæ restaurarea Bisericii în 1830. El a deﬂinut
cheile împæræﬂiei cu privire la Cei Doisprezece (D&L 112:16) øi, în 1838, a
primit poruncæ prin revelaﬂie de a publica cuvântul Domnului (D&L 118:2).
Capitolul 31 din Doctrinæ øi Legæminte îi este adresat lui. Marsh a fost excomunicat din Bisericæ în 1839, însæ a
fost rebotezat în iulie 1857.
MARTA. Vezi, de asemenea, Lazær;
Maria din Betania
Sora lui Lazær øi a Mariei din Noul
Testament (Luca 10:38–42; Ioan 11:1–
46; 12:2).
MARTIR, MARTIRIU
O persoanæ care mai degrabæ îøi dæ

Martor
viaﬂa decât sæ se lepede de Hristos, de
Evanghelie sau de credinﬂa øi principiile Lui drepte.
Tot sângele neprihænit de la Abel la
Zaharia va da mærturie împotriva celor
ticæloøi, Mat. 23:35 (Luca 11:50). Oricine
îøi va da viaﬂa de dragul lui Hristos øi al
Evangheliei, o va gæsi din nou, Marcu
8:35 (D&L 98:13). Øi ei au aruncat cu
pietre în Øtefan, Fapte 7:59 (Fapte 22:20).
Acolo unde este un testament, trebuie sæ
aibæ loc moartea celui ce l-a fæcut, Evr.
9:16–17. Abinadi a cæzut, murind prin
foc, Mosia 17:20. Amoniahiﬂii convertiﬂi
au fost aruncaﬂi în foc, Alma 14:8–11.
Mulﬂi au fost uciøi pentru cæ au dat
mærturie de aceste lucruri, 3 Ne. 10:15.
Oricine îøi dæ viaﬂa din cauza Mea va
afla viaﬂæ veønicæ, D&L 98:13 – 14.
Joseph Smith øi Hyrum Smith au fost
martiri pentru restaurarea Evangheliei,
D&L 135. Joseph Smith øi-a pecetluit
mærturia cu sângele lui, D&L 136:39.
MARTOR. Vezi, de asemenea,
Mærturie
Persoanæ care face o declaraﬂie sau
dovedeøte printr-o probæ cæ un lucru
este adeværat; persoanæ care depune
mærturie bazându-se pe cunoaøtere
personalæ.
Sæ nu mærturiseøti strâmb, Ex. 20:16.
Evanghelia va fi propovæduitæ în întreaga lume, ca martoræ pentru toate
neamurile, Mat. 24:14 (JS—M 1:31).
Voi Îmi veﬂi fi martori, Fapte 1:8. Spiritul însuøi dæ mærturie împreunæ cu
spiritul nostru, Rom. 8:16 (1 Ioan 5:6).
Sunteﬂi dornici sæ staﬂi ca martori ai lui
Dumnezeu în toate timpurile, Mosia
18:8–9. Noi luæm din împærtæøanie
pentru a mærturisi Tatælui cæ vom ﬂine
poruncile øi ne vom aminti întotdeauna de Isus, 3 Ne. 18:10–11 (Moro. 4, 5;
D&L 20:77–79). Nu veﬂi primi nici o
mærturie, decât dupæ încercarea credinﬂei voastre, Eter 12:6. Legea martorilor: din gura a doi sau a trei martori
se va stabili fiece cuvânt, D&L 6:28
(Deut. 17:6; Mat. 18:16; 2 Cor. 13:1;
Eter 5:4; D&L 128:3). V-am confirmat
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sæ fiﬂi Apostoli øi martori speciali ai
numelui Meu, D&L 27:12 (D&L 107:23).
Cei Øaptezeci sunt chemaﬂi sæ fie martori speciali pentru neamuri øi în toatæ
lumea, D&L 107:25. Sæ fie unul care sæ
înregistreze, iar el sæ fie martor ocular
al botezurilor voastre, D&L 127:6
(D&L 128:2–4).
MARTORI AI CÆRﬁII LUI
MORMON. Vezi, de asemenea,
Cartea lui Mormon; Martor
Domnul a poruncit øi altora în afaræ de
profetul Joseph Smith sæ mærturiseascæ despre originea divinæ a Cærﬂii lui
Mormon (D&L 17; 128:20). Vezi mærturiile acestor martori în „Introducerea”
de la începutul Cærﬂii lui Mormon.
Prin cuvintele a trei oameni voi întemeia cuvântul Meu, 2 Ne. 11:3. Martorii
sæ dea mærturie de cuvântul Lui copiilor oamenilor, 2 Ne. 27:12–13. Din gura
a trei martori vor fi aceste lucruri întemeiate, Eter 5:4. Prin credinﬂæ cei trei
martori vor vedea plæcile, D&L 17.
MATEI. Vezi, de asemenea, Evanghelii
Apostol al lui Isus Hristos øi autor al
primei cærﬂi din Noul Testament. Matei,
un iudeu care era vameø pentru romani
la Capernaum, era probabil în slujba
lui Irod Antipa. Înainte de convertirea
lui era cunoscut ca Levi, fiul lui Alfeu
(Marcu 2:14). Curând dupæ chemarea
de a deveni ucenicul lui Isus, el a dat o
masæ la care a fost prezent øi Domnul
(Mat. 9:9–13; Marcu 2:14–17; Luca 5:27–
32). Matei a avut probabil o amplæ
cunoaøtere a scripturilor Vechiului
Testament øi a putut vedea împlinirea
detaliatæ a profeﬂiilor în viaﬂa Domnului. Despre viaﬂa de mai târziu a Apostolului se cunoaøte foarte puﬂin. O tradiﬂie afirmæ cæ el a murit ca un martir.
Evanghelia dupæ Matei: Prima carte din
Noul Testament. Evanghelia dupæ
Matei a fost probabil scrisæ iniﬂial pentru folosul iudeilor din Palestina. Ea
foloseøte multe citate din Vechiul Testament. Principalul scop al lui Matei a
fost sæ arate cæ Isus a fost Mesia despre
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care vorbeau profeﬂii din Vechiul Testament. De asemenea, el a subliniat
cæ Isus este Împæratul øi Judecætorul
oamenilor.
Pentru sumarul capitolelor, vezi
„Evanghelii”.
MATIA. Vezi, de asemenea,
Apostol—alegerea Apostolilor
Persoanæ aleasæ sæ-l înlocuiascæ pe
Iuda Iscarioteanul ca membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli
(Fapte 1:15–26). El a fost ucenic în tot
timpul slujirii muritoare a lui Isus
(Fapte 1:21–22).
MÆRTURIE. Vezi, de asemenea,
Duhul Sfânt; (a) Mærturisi;
Martor; Mærturisire
Cunoaøtere øi dovadæ spiritualæ datæ
de cætre Duhul Sfânt. De asemenea,
mærturia poate fi o declaraﬂie oficialæ
sau legalæ despre ceea ce o persoanæ
percepe ca fiind adeværat (D&L 102:26).
Eu øtiu cæ Mântuitorul meu træieøte.
Iov. 19:25–26. Sæ nu-ﬂi fie ruøine de
mærturia Domnului nostru, 2 Tim. 1:8.
Mærturia despre Isus este spiritul profeﬂiei, Apoc. 19:10. Staﬂi ca martori ai
lui Dumnezeu în toate timpurile, Mosia
18:9. Nu era altæ cale de a salva oamenii
decât depunând mærturie puræ împotriva lor, Alma 4:19–20. Am toate lucrurile ca mærturie cæ aceste lucruri
sunt adeværate, Alma 30:41–44. Nu
veﬂi primi nici o mærturie decât dupæ
încercarea credinﬂei voastre, Eter 12:6.
Nu ﬂi-am transmis Eu pace în sufletul
tæu? Ce mærturie mai mare decât aceea
de la Dumnezeu? D&L 6:22–23. Øi acum,
dupæ numeroasele mærturii care au fost
date despre El, aceasta este mærturia pe
care o dæm noi despre El, D&L 76:22–
24. V-a trimis sæ mærturisiﬂi øi sæ avertizaﬂi oamenii, D&L 88:81–82. Testatorii sunt acum morﬂi øi testamentul lor
este în putere, D&L 135:4–5. Enoh a
væzut îngeri depunând mærturie despre
Tatæ øi Fiu, Moise 7:27. Cu toate cæ
eram urât øi persecutat pentru cæ spuneam cæ am avut o viziune, totuøi
aceasta era adeværatæ, JS—I 1:24–25.

Mærturisire, (a) Mærturisi
(A) MÆRTURISI. Vezi, de asemenea,
Mærturie
A depune o mærturie prin puterea Duhului Sfânt; a face o declaraﬂie solemnæ bazatæ pe cunoaøtere sau credinﬂæ
personalæ cæ ceva este adeværat.
Mângâietorul va mærturisi despre
Mine, Ioan 15:26. El ne-a poruncit sæ
propovæduim øi sæ mærturisim, Fapte
10:42. Trei martori vor mærturisi de
adevær, 2 Ne. 27:12. Puterea Duhului
Sfânt o poartæ spre inimile copiilor
oamenilor, 2 Ne. 33:1. Scripturile mærturisesc despre Hristos, Iacob 7:10–11
(Ioan 5:39). Væ mærturisesc vouæ cæ
lucrurile despre care v-am vorbit sunt
adeværate, Alma 5:45 (Alma 38:8). Le
veﬂi mærturisi prin puterea lui Dumnezeu, D&L 17:3–5. Ceea ce væ mærturiseøte Spiritul, aceea sæ faceﬂi, D&L
46:7. V-am trimis sæ mærturisiﬂi øi sæ
avertizaﬂi, D&L 88:81.
MÆRTURISIRE, (A) MÆRTURISI.
Vezi, de asemenea, (a) Ierta;
Pocæinﬂæ, (a) se pocæi
Scripturile folosesc mærturisire în cel
puﬂin douæ feluri. Într-un sens, a mærturisi înseamnæ a-øi declara credinﬂa
în ceva, cum ar fi a mærturisi cæ Isus
este Hristosul (Mat. 10:32; Rom. 10:9;
1 Ioan 4:1–3; D&L 88:104).
În alt sens, a mærturisi înseamnæ a
a-øi recunoaøte vina ca în mærturisirea
pæcatelor. Este datoria tuturor de a-øi
mærturisi Domnului toate pæcatele øi
de a obﬂine iertarea Lui (D&L 58:42–
43). Când este cazul, pæcatele trebuie
mærturisite persoanei sau persoanelor
împotriva cærora s-a pæcætuit. Pæcatele
grave trebuie mærturisite oficialitæﬂilor Bisericii (în cele mai multe cazuri
episcopului).
Sæ mærturiseascæ cæ a pæcætuit, Lev.
5:5. Sæ-øi mærturiseascæ nedreptatea,
Lev. 26:40–42. Adu slavæ Domnului,
Dumnezeului lui Israel, øi mærturiseøte, Ios. 7:19. Oamenii au fost botezaﬂi
de el în Iordan, mærturisindu-øi pæcatele, Mat. 3:5–6. Pæcætosul care îøi
mærturiseøte pæcatele va fi iertat,

Mæslin
Mosia 26:29. Mærturisiﬂi-væ pæcatele,
ca sæ nu înduraﬂi pedepsele, D&L
19:20. Cei ce se pocæiesc vor mærturisi
øi se vor lepæda de pæcatele lor, D&L
58:43. Domnul este milostiv cu aceia
care îøi mærturisesc pæcatele cu inimile
umile, D&L 61:2. Domnul iartæ pæcatele acelora care mærturisesc øi cer
iertare, D&L 64:7.
MÆSLIN. Vezi, de asemenea, Israel;
Ulei
Arbore obiønuit în Israel øi importantæ
resursæ agraræ în ﬂinuturile biblice. Este cultivat pentru lemnul sæu, fructele
sale øi uleiul lui. Mæslinul este folosit
cel mai adesea în scripturi pentru a
simboliza casa lui Israel.
Casa lui Israel este comparatæ cu un
mæslin ale cærui ramuri sunt rupte øi
împræøtiate, 1 Ne. 10:12 (1 Ne. 15:12).
Domnul a comparat casa lui Israel cu
un mæslin cultivat, Iacov 5–6. Joseph
Smith a numit revelaﬂia din capitolul
88 frunza de mæslin, D&L 88:titlu. Un
nobil le-a spus slujitorilor lui sæ meargæ
în vie øi sæ planteze doisprezece mæslini, D&L 101:43–62.
MÆSLINILOR, MUNTELE. Vezi, de
asemenea, Ghetsimani
Deal la estul væii Chedronului, la est
de Ierusalim. Pe versantul dinspre
vest, în partea de jos, se aflæ grædina
Ghetsimani. Betfaghe øi Betania sunt
localizate în vârf øi pe versantul estic.
Acest munte a fost locul multor evenimente biblice (Mat. 24:3) øi va fi mereu
un loc important în evenimentele zilelor
din urmæ (Zah. 14:3–5; D&L 45:48–54;
133:20).
MÂINI, AØEZAREA LOR. Vezi, de
asemenea, Darul Duhului Sfânt; (a)
Rândui, rânduire; Punere
deoparte; Slujirea bolnavilor
Acﬂiunea de a pune mâinile pe capul
unei persoane ca parte a unei rânduieli a preoﬂiei. Multe rânduieli ale
preoﬂiei sunt îndeplinite prin aøezarea
mâinilor, cum ar fi: rânduirile, binecuvântærile, slujirea celor bolnavi, con-
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firmarea ca membru al Bisericii øi conferirea Duhului Sfânt.
Moise øi-a aøezat mâinile pe creøtetul
lui Iosua, aøa cum a poruncit Domnul,
Num. 27:18, 22–23 (Deut. 34:9). Isus
øi-a aøezat mâinile asupra câtorva bolnavi øi i-a tæmæduit, Marcu 6:5 (Morm.
9:24). Apostolii øi-au aøezat mâinile pe
cei øapte care aveau sæ-i ajute, Fapte
6:5–6. Duhul Sfânt a fost dat prin aøezarea mâinilor, Fapte 8:14–17. Anania
øi-a aøezat mâinile pe Saul øi i-a redat
vederea, Fapte 9:12, 17–18. Pavel øi-a
aøezat mâinile pe el øi l-a tæmæduit,
Fapte 28:8. Pavel a învæﬂat doctrina
botezului øi a aøezærii mâinilor, Evr.
6:2. Alma a rânduit preoﬂi øi vârstnici
prin aøezarea mâinilor, Alma 6:1. Isus
a dat Apostolilor lui puterea de a-l
conferi pe Duhul Sfânt prin aøezarea
mâinilor, 3 Ne. 18:36–37. Aceluia asupra cæruia væ veﬂi aøeza mâinile, îi veﬂi
da pe Duhul Sfânt, Moro. 2:2. Vârstnicii
trebuie sæ-øi aøeze mâinile asupra copiilor pentru binecuvântare, D&L 20:70. Ei
îl vor primi pe Duhul Sfânt prin aøezarea mâinilor, D&L 35:6 (A de C 1:4).
Vârstnicii îøi vor aøeza mâinile asupra
celor bolnavi, D&L 42:44 (D&L 66:9).
Copiii vor primi aøezarea mâinilor dupæ
botez, D&L 68:27. Preoﬂia se primeøte
prin aøezarea mâinilor, D&L 84:6–16.
MÂNDRIE. Vezi, de asemenea, Bani;
Bogæﬂii; Deøertæciune, deøert;
Deøertæciune lumeascæ; Umil,
Umilinﬂæ;
Lipsa sau absenﬂa umilinﬂei sau a docilitæﬂii. Mândria îi pune pe oameni în
opoziﬂie unul faﬂæ de celælalt øi faﬂæ
de Dumnezeu. O persoanæ mândræ se
situeazæ deasupra celor din jurul ei øi
urmeazæ mai degrabæ propria voinﬂæ,
decât voinﬂa lui Dumnezeu. Trufia, invidia, înæsprirea inimii øi aroganﬂa
sunt, de asemenea, tipice pentru o persoanæ mândræ.
Pæziﬂi-væ sæ nu uitaﬂi de Domnul ca sæ
nu vi se umple inimile, Deut. 8:11–14.
Trufia øi mândria le uræsc eu, Prov.
8:13 (Prov. 6:16–17). Mândria merge
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înaintea distrugerii, Prov. 16:18. Ziua
Domnului va fi asupra celor mândri,
Isa. 2:11–12 (2 Ne. 12:11–12). Mândria
inimii tale te-a înøelat, Obad. 1:3. Toﬂi
cei mândri vor fi ca miriøtea, Mal. 4:1
(1 Ne. 22:15; 3 Ne. 25:1; D&L 29:9).
Oricine se va înælﬂa, va fi smerit, Mat.
23:12 (D&L 101:42). Dumnezeu se împotriveøte celor mândri, 1 Pet. 5:5.
Clædirea cea mæreaﬂæ øi spaﬂioasæ era
mândria lumii, 1 Ne. 11:36 (1 Ne. 12:18).
Dacæ sunt învæﬂaﬂi, ei se cred înﬂelepﬂi,
2 Ne. 9:28–29. Aﬂi crescut în mândria
inimilor voastre, Iacov 2:13, 16 (Alma
4:8–12). V-aﬂi lepædat de mândrie?
Alma 5:28. Nemaiîntâlnit de multæ
mândrie intrase în inimile oamenilor,
Hel. 3:33–36. Cu câtæ iuﬂealæ se înalﬂæ
copiii oamenilor în mândrie, Hel. 12:4–
5. Mândria acestui neam s-a dovedit sæ
fie distrugerea lor, Moro. 8:27. Pæziﬂi-væ
de mândrie, ca sæ nu deveniﬂi asemeni
nefiﬂilor, D&L 38:39. Încetaﬂi cu mândria øi frivolitæﬂile voastre, D&L 88:121.
MÂNGÂIETOR. Vezi, de asemenea,
Duhul Sfânt; Isus Hristos
Scripturile vorbesc de doi Mângâietori.
Primul este Duhul Sfânt (Ioan 14:26–27;
Moro. 8:26; D&L 21:9; 42:17; 90:11). Al
Doilea Mângâietor este Domnul Isus
Hristos (Ioan 14:18, 21, 23). Când cineva
Îl dobândeøte pe cel de-al Doilea Mângâietor, Isus Hristos îi va apare din
când în când, Îl va dezvælui pe Tatæl øi
îl va învæﬂa El însuøi (D&L 130:3).
(AL DOILEA) MÂNGÂIETOR.
Vezi Mângâietor
MÂNIE. Vezi, de asemenea, Iubire; A
Urî, uræ
Mânia este o manifestare a supærærii.
Domnul i-a avertizat pe sfinﬂii Sæi sæ-øi
controleze mânia (Mat. 5:22). Nici
pærintele øi nici copilul nu trebuie sæ
abuzeze de ceilalﬂi din familie. În
scripturi, mânia este adesea figurativ
reprezentatæ prin imaginea focului
(2 Ne. 15:25; D&L 1:13).
Øi Cain s-a mâniat tare, øi i s-a posomorât faﬂa, Gen. 4:5. Domnul este în-

Mântuire, (a) Mântui, Mântuit
delung ræbdætor øi plin de bunætate,
Ps. 145:8. Un ræspuns blând potoleøte
mânia, Prov. 15:1. Un om iute la mânie
stârneøte certuri, dar cine este încet la
mânie potoleøte neînﬂelegerile, Prov.
15:18 (Prov. 14:29). Din pricina Numelui Meu, sunt îndelung ræbdætor, Isa.
48:9. Mi-am întins mâinile spre un
popor care nu conteneøte sæ Mæ mânie, Isa. 65:2–3. Oricui te loveøte peste
obrazul drept, întoarce-i øi pe celælalt,
Mat. 5:39. Voi pærinﬂilor, nu întærâtaﬂi
la mânie pe copiii voøtri, Ef. 6:4. Pentru cæ v-am græit adeværul, voi sunteﬂi
mânioøi pe mine, Mosia 13:4. Am sæ
væ aræt mânia Mea, Alma 8:29. Împotriva nimænui nu este aprinsæ mânia
Sa, decât împotriva acelora care nu
mærturisesc mâna Lui în toate lucrurile, D&L 59:21. Eu, Domnul, sunt mâniat împotriva celor ræi, D&L 63:32.
MÂNTUIRE, (A) MÂNTUI,
MÂNTUIT. Vezi, de asemenea,
Cæderea lui Adam øi a Evei;
Ispæøire, (a) ispæøi; Isus Hristos;
Moarte fizicæ; Moarte spiritualæ;
Salvare
A elibera, a cumpæra sau a ræscumpæra,
ca de exemplu a elibera pe cineva din
robie prin platæ. Mântuirea se referæ la
Ispæøirea lui Isus Hristos øi la eliberarea
de pæcat. Ispæøirea lui Isus mântuieøte
întreaga omenire de moartea fizicæ.
Prin Ispæøirea Lui, aceia care au credinﬂæ în El øi se pocæiesc sunt mântuiﬂi
øi de moartea spiritualæ.
Te-am mântuit, Isa. 44:22. Îi voi mântui din moarte, Os. 13:14 (Ps. 49:15).
Avem mântuire prin sângele lui Hristos,
Ef. 1:7, 14 (Evr. 9:11–15; 1 Pet. 1:18–19;
Alma 5:21; Hel. 5:9–12). Domnul mi-a
mântuit sufletul din iad, 2 Ne. 1:15.
Mântuirea vine în øi prin Mesia cel
Sfânt, 2 Ne. 2:6–7, 26 (Mosia 15:26–27;
26:26). Ei au cântat iubirea mântuitoare, Alma 5:9 (Alma 5:26; 26:13). Cei
ticæloøi ræmân ca øi când n-ar fi fost
fæcutæ nici o mântuire, Alma 11:40–41
(Alma 34:16, 42:13; Hel. 14:16–18). Isus
Hristos a adus la împlinire mântuirea
lumii, Morm. 7:5–7. Puterea mântuirii

Mântuire, Planul Ei
vine pentru toﬂi cei ce nu au øtiinﬂæ de
lege, Moro. 8:22 (D&L 45:54). Cei care
nu cred nu pot fi mântuiﬂi din cæderea
lor spiritualæ, D&L 29:44. Copiii mici
sunt mântuiﬂi de la întemeierea lumii,
D&L 29:46. Domnul øi-a mântuit poporul, D&L 84:99. Joseph F. Smith a
væzut în viziune mântuirea celor morﬂi,
D&L 138. Adam øi Eva s-au bucurat în
mântuirea lor, Moise 5:9–11.
MÂNTUIRE, PLANUL EI. Vezi
Planul Mântuirii
MÂNTUITOR. Vezi, de asemenea,
Isus Hristos; Salvator
Isus Hristos este marele Mântuitor
al omenirii deoarece El, prin ispæøirea
Lui, a plætit preﬂul pentru pæcatele
omenirii øi a fæcut posibilæ învierea
tuturor oamenilor.
Eu øtiu cæ Mântuitorul meu træieøte, Iov.
19:25. Te voi ajuta, spune Mântuitorul
tæu, Cel Sfânt al Israelului, Isa. 41:14
(Isa. 43:14; 48:17; 54:5; 59:20). Eu Domnul sunt Salvatorul øi Mântuitorul tæu,
Isa. 49:26 (Isa. 60:16). Pune-I numele
Isus, cæci El va salva poporul Lui de
pæcatele lor, Mat. 1:21. Fiul omului a
venit sæ-Øi dea viaﬂa ca ræscumpærare
pentru cei mulﬂi, Mat. 20:28 (1 Tim. 2:5–
6). Domnul, Dumnezeul lui Israel, a cercetat printre ei øi a mântuit poporul
Lui, Luca 1:68. Ne-am împæcat cu
Dumnezeu prin moartea Fiului Sæu,
Rom. 5:10. Isus Hristos s-a dat pe Sine
însuøi pentru noi, ca sæ ne poatæ mântui de toate nedreptæﬂile, Tit 2:13–14.
Isus Hristos ne-a spælat de pæcate cu
sângele Lui, Apoc. 1:5. Mântuirea vine
în øi prin Sfântul Mesia, 2 Ne. 2:6–7,
26. Fiul a luat asupra Sa nedreptatea øi
greøelile oamenilor, i-a mântuit øi a
împlinit cerinﬂele dreptæﬂii, Mosia
15:6–9, 18–27. Hristos a venit sæ-i mântuiascæ pe toﬂi acei care vor fi botezaﬂi
pentru pocæinﬂæ, Alma 9:26–27. El va
veni pe lume sæ-i mântuiascæ pe poporul Lui, Alma 11:40–41. Mântuirea
vine prin pocæinﬂæ, Alma 42:13–26.
Isus Hristos va veni sæ mântuie lumea,
Hel. 5:9–12. Hristos a mântuit omeni-

130
rea de moartea fizicæ øi spiritualæ, Hel.
14:12–17. Mântuirea vine prin Hristos,
3 Ne. 9:17. Eu sunt acela care a fost
pregætit de la întemeierea lumii pentru a mântui pe poporul Meu, Eter
3:14. Domnul, Mântuitorul vostru, a
suferit moartea fizicæ, D&L 18:11.
Hristos a suferit pentru toﬂi, dacæ ei se
pocæiesc, D&L 19:1, 16–20. Copiii mici
sunt mântuiﬂi prin Singurul Næscut,
D&L 29:46. L-am trimis pe Singurul
Meu Fiu Næscut în lume, pentru mântuirea oamenilor, D&L 49:5. Hristos
este lumina øi Mântuitorul lumii,
D&L 93:8–9. Joseph F. Smith a avut o
viziune despre mântuirea celor morﬂi,
D&L 138. Noi credem cæ, prin Ispæøirea lui Hristos, toﬂi oamenii pot fi salvaﬂi, A de C 1:3.
MEDITA. Vezi (a) Cugeta
MELHISEDEC. Vezi, de asemenea,
Preoﬂia lui Melhisedec; Salem
Personaj din Vechiul Testament, un
mare înalt preot, profet øi conducætor
care a træit dupæ potop øi pe vremea
lui Avraam. El se numea regele Salemului (Ierusalim), rege al pæcii, rege al
dreptæﬂii (care este înﬂelesul ebraic
pentru Melhisedec) øi preot al lui
Dumnezeu cel prea înalt.
Avraam îi plætea zeciuiala lui Melhisedec, Gen. 14:18–20. Poporul lui Melhisedec a trudit în dreptate øi a dobândit cerul, TJS Gen. 14:25–40. Hristos
era înalt preot în ordinul lui Melhisedec, Evr. 5:6. Melhisedec era regele
Salemului, preot al lui Dumnezeu Prea
Înalt, Evr. 7:1–3. Nimeni nu era mai
mare decât Melhisedec, Alma 13:14–19.
Avraam a primit preoﬂia de la Melhisedec, D&L 84:14. Din respect pentru
numele Domnului, Biserica din timpurile strævechi a numit preoﬂia mai înaltæ
Preoﬂia lui Melhisedec, D&L 107:1–4.
(A) MERGE, (A) MERGE CU
DUMNEZEU. Vezi, de asemenea,
Cale; Drept, dreptate; Supunere,
supus, (a) se supune
A fi în armonie cu învæﬂæturile lui
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Dumnezeu øi a træi aøa cum ar dori
Dumnezeu ca sæ træiascæ poporul sæu;
a fi receptiv øi supus faﬂæ de îndemnurile Duhului Sfânt.
Sæ îl pun la încercare dacæ va umbla
sau nu dupæ legea Mea, Ex. 16:4. Nici
un lucru bun nu le va lipsi celor ce
merg în cinste, Ps. 84:11. Aceia care
merg în legile Mele øi ﬂin rânduielile
Mele, vor fi poporul Meu, Ezec. 11:20–
21 (Deut. 8:6). Ce alta cere Domnul de
la tine, decât sæ umbli smerit cu Dumnezeu? Mica 6:8 (D&L 11:12). Mergeﬂi în
luminæ, dupæ cum Dumnezeu este în
luminæ, 1 Ioan 1:7 (2 Ioan 1:6; 4 Ne. 1:12;
3 Ioan 1:4). Mergeﬂi pe cærarea dreaptæ
care duce la viaﬂæ, 2 Ne. 33:9. Regele
Beniamin a mers cu o conøtiinﬂæ curatæ
înaintea lui Dumnezeu, Mosia 2:27.
Datoria voastræ este sæ mergeﬂi færæ
greøealæ dupæ sfânta ordine a lui
Dumnezeu, Alma 7:22. Membrii Bisericii sæ arate evlavie în umblet øi conversaﬂie, D&L 20:69. Luaﬂi în seamæ
profetul øi mergeﬂi cu toatæ sfinﬂenia
înaintea Domnului, D&L 21:4. Învæﬂaﬂi
copiii sæ se roage øi sæ meargæ în cinste
înaintea Domnului, D&L 68:28. Ræmâi
în Mine øi Eu în tine, de aceea mergi cu
Mine, Moise 6:34.
MESIA. Vezi, de asemenea, Isus
Hristos; Unsul
Formæ a unui cuvânt aramaic øi ebraic
însemnând „unsul”. În Noul Testament,
Isus este numit Hristosul, care este
echivalentul în greacæ al lui Mesia. Înseamnæ Profetul, Preotul, Regele øi
Eliberatorul uns a cærui venire iudeii o
aøteptau cu neræbdare.
Mulﬂi iudei aøteptau doar pe cineva
care sæ-i elibereze de puterea romanæ
øi sæ le aducæ o mai mare prosperitate
naﬂionalæ; astfel, când a venit Mesia,
conducætorii øi mulﬂi alﬂii L-au respins.
Doar cei umili øi credincioøi au putut
sæ vadæ în Isus din Nazaret pe adeværatul Hristos (Isa. 53; Mat. 16:16; Ioan
4:25–26).
Mesia va avea Spiritul, va propovædui
Evanghelia øi va proclama izbævirea,

Mica
Isa. 61:1–3 (Luca 4:18–21). Noi am gæsit
pe Mesia, care tælmæcit înseamnæ
Hristos, Ioan 1:41 (Ioan 4:25–26). Dumnezeu va înælﬂa printre evrei un Mesia
sau, cu alte cuvinte, un Salvator, 1 Ne.
10:4. Fiul lui Dumnezeu era Mesia care
trebuia sæ vinæ, 1 Ne. 10:17. Mântuirea
vine în øi prin sfântul Mesia, 2 Ne. 2:6.
Mesia vine la timpul potrivit, 2 Ne. 2:26.
Mesia se va ridica din morﬂi, 2 Ne.
25:14. În numele lui Mesia eu væ confer
Preoﬂia lui Aaron, D&L 13:1. Domnul
a spus, Eu sunt Mesia, Regele Sionului, Moise 7:53.
MEØAC. Vezi, de asemenea, Daniel
Personaj din Vechiul Testament, Øadrac,
Meøac øi Abed-Nego erau trei tineri
israeliﬂi care, împreunæ cu Daniel, au
fost aduøi în palatul lui Nebucadneﬂar,
regele Babilonului. În limba ebraicæ,
numele lui Meøac era Miøael. Cei patru tineri au refuzat sæ se spurce luând
din carnea øi vinul regelui (Dan. 1).
Øadrac, Meøac øi Abed-Nego au fost
aruncaﬂi într-un cuptor încins de cætre
rege øi au fost apæraﬂi de Fiul lui Dumnezeu (Daniel 3).
METUSALA. Vezi, de asemenea, Enoh
Personaj din Vechiul Testament; fiul
lui Enoh. Metusala a træit 969 de ani
(Gen. 5:21–27; Luca 3:37; Moise 8:7). El
a fost un profet drept care a fost læsat
pe pæmânt când a fost luat la cer oraøul lui Enoh. El a ræmas pe pæmânt
pentru a asigura posteritatea prin care
va veni Noe (Moise 8:3–4).
MICA
Profet în Vechiul Testament. El era de
baøtinæ din Moreøet Gat, în câmpia
ﬂærii lui Iuda, øi a profeﬂit pe când
Ezechia era rege (Mica 1:1–2).
Cartea lui Mica: Mica este singura carte
din Vechiul Testament care numeøte
Betleemul ca locul unde se va naøte
Mesia (Mica 5:2). În carte, Domnul s-a
sfætuit cu poporul Lui øi le aminteøte
bunætatea Lui din trecut faﬂæ de ei; El a
pretins de la ei dreptate, milæ øi umilinﬂæ (Mica 6:8).

Mielul Lui Dumnezeu
MIELUL LUI DUMNEZEU. Vezi, de
asemenea, Ispæøire, (a) ispæøi; Isus
Hristos; Paøte
Nume al Salvatorului care se referæ
la Isus ca ofrandæ de sacrificiu fæcutæ
pentru binele nostru.
El e adus ca mielul la tæiere, Isa. 53:7
(Mosia 14:7). Iatæ Mielul lui Dumnezeu, care ridicæ pæcatul lumii, Ioan
1:29 (Alma 7:14). Sunteﬂi mântuiﬂi prin
sângele de preﬂ al lui Hristos, ca al
unui miel færæ de patæ, 1 Pet. 1:18–20.
Vrednic este Mielul care a fost junghiat,
Apoc. 5:12. Noi biruim Satana prin
sângele Mielului, Apoc. 12:11. Acestea
sunt albite de sângele Mielului, datoritæ credinﬂei lor în El, 1 Ne. 12:11.
Mielul lui Dumnezeu este Fiul Tatælui
cel Veønic øi Salvatorul lumii, 1 Ne.
13:40 (1 Ne. 11:21). Imploraﬂi cu putere
pe Tatæl în numele lui Isus Hristos, cæ
poate veﬂi fi curæﬂaﬂi de sângele Mielului, Morm. 9:6 (Apoc. 7:14; Alma
34:36). Fiul Omului este Mielul ucis de
la crearea lumii, Moise 7:47.
MIHAIL. Vezi, de asemenea, Adam;
Arhanghel
Numele prin care era cunoscut Adam
în viaﬂa premuritoare. El este numit
Arhanghelul. În ebraicæ numele înseamnæ „Cel care este asemænætor cu
Dumnezeu”.
Mihail, unul dintre prinﬂii cei mai de
seamæ, a venit sæ-l ajute pe Daniel, Dan.
10:13, 21 (D&L 78:16). În ultimele zile
se va ridica Mihail, marele prinﬂ, Dan.
12:1. Mihail Arhanghelul s-a certat cu
diavolul, Iuda 1:9. Mihail øi îngerii lui
s-au luptat cu balaurul, Apoc. 12:7 (Dan.
7). Mihail este Adam, D&L 27:11 (D&L
107:53–57; 128:21). Mihail, arhanghelul
Domnului, va suna din trâmbiﬂa lui,
D&L 29:26. Mihail îøi va aduna oøtirile
øi va lupta cu Satana, D&L 88:112–115.
Glasul lui Mihail s-a auzit descoperind diavolul, D&L 128:20.
MIJLOCITOR. Vezi, de asemenea,
Avocat; Ispæøire, (a) ispæøi; Isus
Hristos
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Mediator sau intermediar. Isus Hristos
este mijlocitorul dintre Dumnezeu øi
om. Ispæøirea lui a fæcut posibilæ o cale
ca oamenii sæ se pocæiascæ de pæcatele
lor øi sæ se împace cu Dumnezeu.
Nici un om nu vine la Tatæl decât prin
Isus Hristos, Ioan 14:6. Existæ un
singur mijlocitor între Dumnezeu øi
oameni, 1 Tim. 2:5. Hristos este mijlocitorul unui legæmânt mai bun, Evr.
8:6 (Evr. 9:15; 12:24; D&L 107:19).
Sfântul Mesia va face intermedierea
pentru toﬂi copiii oamenilor, 2 Ne. 2:9
(Isa. 53:12; Mosia 14:12). Priviﬂi cætre
marele Mijlocitor, 2 Ne. 2:27 – 28.
Suntem fæcuﬂi desævârøiﬂi prin Isus,
Mijlocitorul noului legæmânt, D&L
76:69.
MILENIU. Vezi, de asemenea, (a) Doua
Venire a lui Isus Hristos; Iad
Perioada de pace de o mie de ani care
va începe când Hristos se va întoarce
sæ domneascæ personal pe pæmânt
(A de C 1:10).
Nici un popor nu va mai ridica sabia
øi nu va mai învæﬂa ræzboiul, Isa. 2:4
(2 Ne. 12:4; Mica 4:3). ﬁara aceasta
pustiitæ a ajuns ca o grædinæ a Edenului, Ezec. 36:35. Ei au înviat øi au domnit cu Hristos o mie de ani, Apoc. 20:4.
Din cauza neprihænirii, Satana nu
are nici o putere, 1 Ne. 22:26. Voi træi
în neprihænire cu oamenii o mie de
ani, D&L 29:11. Când se vor împlini
cei o mie de ani, voi cruﬂa pæmântul
pentru o vreme, D&L 29:22. Marele
Mileniu va veni, D&L 43:30. Copiii celor drepﬂi vor creøte færæ de pæcat,
D&L 45:58. Copiii vor creøte pânæ ce
vor îmbætrâni; oamenii se vor schimba
cât ai clipi din ochi, D&L 63:51. La
începutul celui de-al øaptelea mileniu,
Domnul va sfinﬂi pæmântul, D&L
77:12. Ei nu vor træi din nou pânæ la
încheierea celor o mie de ani, D&L
88:101. Satana va fi legat pentru o
mie de ani, D&L 88:110. Este descris
mileniul, D&L 101:23–34. Timp de o
mie de ani, pæmântul se va odihni,
Moise 7:64.
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MILOSTENIE. Vezi, de asemenea,
Bunæstare; Caritate; Milostiv,
milostenie, milæ; Ofrandæ; (a)
Posti, post; Særac
Ofrande pentru a-i ajuta pe cei særaci.
Sæ nu faceﬂi pomanæ în faﬂa oamenilor,
Mat. 6:1–4 (3 Ne. 13:1–4). Aceastæ væduvæ særacæ a oferit mai mult decât
toﬂi ceilalﬂi, Marcu 12:41–44. Este o
mai mare binecuvântare sæ dai decât
sæ primeøti, Fapte 20:33–35. Aø dori sæ
oferiﬂi din averea voastræ særacilor,
Mosia 4:26. Oamenii Bisericii trebuie
sæ ofere din avutul lor, fiecare potrivit
cu ceea ce are, Mosia 18:27.
MILOSTIV, MILOSTENIE, MILÆ.
Vezi, de asemenea, Dreptate; Har;
(a) Ierta; Ispæøire, (a) ispæøi; Isus
Hristos
Spiritul de compasiune, blândeﬂe øi
iertare. Milostenia este una dintre
însuøirile lui Dumnezeu. Isus Hristos
ne oferæ milostenie prin sacrificiul Lui
ispæøitor.
Domnul este milostiv øi plin de îndurare, Ex. 34:6 (Deut. 4:31). Îndurarea
Lui ﬂine în veac, 1 Cron. 16:34. Fericirea øi îndurarea mæ vor însoﬂi, Ps. 23:6.
Cel ce are milæ de cei særaci este fericit,
Prov. 14:21. Bunætatea voiesc, nu jertfe, Osea 6:6. Ferice de cei milostivi,
cæci ei vor avea parte de milæ, Mat. 5:7
(3 Ne. 12:7). Vai de cei fæﬂarnici care
dau zeciuiala øi lasæ nefæcute cele mai
însemnate lucruri din lege: dreptatea,
mila øi credinﬂa, Mat. 23:23. Fiﬂi dar
milostivi, cum øi Tatæl vostru este milostiv, Luca 6:36. Nu pentru faptele fæcute în dreptate, ci potrivit milostivirii
Lui ne-a salvat El, Tit. 3:5. Mila blândæ
a Domnului este asupra tuturor, 1 Ne.
1:20. Mila nu îl va ajunge pe acel om
care nu se pocæieøte, Mosia 2:38–39.
Dumnezeu este milos cu toﬂi aceia care
cred în numele Lui, Alma 32:22. Mila
poate satisface cerinﬂele dreptæﬂii,
Alma 34:16. Presupuneﬂi voi cæ mila
poate sæ jefuiascæ dreptatea? Alma
42:25 (Alma 42:13–25). Pruncii sunt în
viaﬂæ în Hristos datoritæ milei Lui,

Minciunæ
Moro. 8:19–20 (D&L 29:46). Braﬂul milostiv al lui Isus Hristos a ispæøit pentru pæcatele voastre, D&L 29:1. Prin
virtutea sângelui pe care l-am værsat
am pledat Eu înaintea Tatælui pentru
aceia care cred în numele Meu, D&L
38:4. Aceia care au ﬂinut legæmântul
vor afla milæ, D&L 54:6. Eu, Domnul,
iert pæcatele øi sunt milostiv cu aceia
care îøi mærturisesc pæcatele cu inimile
umile, D&L 61:2. Eu, Domnul, aræt milostenie faﬂæ de toﬂi aceia care sunt
umili, D&L 97:2. Øi cine te primeøte ca
un copilaø, primeøte împæræﬂia Mea,
cæci acela va obﬂine milostenie, D&L
99:3. Milostenia va merge înaintea feﬂei Tale, Moise 7:31.
MINCIUNÆ. Vezi, de asemenea,
Cinstit, cinste; Înøelare, a înøela,
înøelæciune; (a) Vorbi de ræu
Orice comunicare falsæ sau neadeværatæ în scopul înøelærii.
Sæ nu furaﬂi øi sæ nu minﬂiﬂi, nici sæ nu
væ înøelaﬂi unii pe alﬂii, Lev. 19:11. Uræsc
øi nu pot suferi minciuna, Ps. 119:163.
Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, Prov. 12:22. Ei sunt poporul Meu
care nu va minﬂi, Isa. 63:8. Diavolul
este un mincinos øi tatæl minciunilor,
Ioan 8:44 (2 Ne. 2:18; Eter 8:25; Moise
4:4). N-ai minﬂit pe oameni, ci pe Dumnezeu, Fapte 5:4 (Alma 12:3). Dacæ
zice cineva: Eu iubesc pe Dumnezeu,
øi uræøte pe fratele sæu, este un mincinos, 1 Ioan 4:20. Toﬂi mincinoøii au
partea lor în a doua moarte, Apoc. 21:8
(D&L 63:17). Vai de cel mincinos, cæci
el va fi aruncat în iad, 2 Ne. 9:34. Mulﬂi
vor învæﬂa doctrinæ falsæ spunând:
minﬂiﬂi puﬂin øi nu este nici un ræu în
aceasta, 2 Ne. 28:8–9 (D&L 10:25). Væ
imaginaﬂi voi cæ aﬂi putea minﬂi în faﬂa
Domnului? Alma 5:17. Tu eøti un
Dumnezeu al adeværului øi nu poﬂi sæ
minﬂi, Eter 3:12 (Num. 23:19; 1 Sam.
15:29; Tit. 1:2; Evr. 6:18; Enos 1:6). Acela care minte øi nu se va pocæi va fi
alungat, D&L 42:21. Mincinoøii moøtenesc gloria telestialæ, D&L 76:81,
103–106. Noi credem cæ trebuie sæ fim
cinstiﬂi, A de C 1:13.
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MINTE

pe continentul american pentru cæ ei
aveau mare credinﬂæ, 3 Ne. 19:35.
Dumnezeu n-a încetat sæ fie un Dumnezeu al miracolelor, Morm. 9:15. Nu
cereﬂi miracole decât dacæ væ porunceøte Domnul, D&L 24:13–14. Unora
le este datæ posibilitatea de a face miracole, D&L 46:21 (Moro. 10:12).

Facultæﬂile mentale; puterea conøtientæ a gândului.
Slujeøte-I cu toatæ inima øi cu un suflet
binevoitor, 1 Cron. 28:9. Iubeøte pe
Domnul Dumnezeul tæu cu tot cugetul
tæu, Mat. 22:37. A umbla dupæ lucrurile pæmânteøti înseamnæ moarte; dar a
umbla dupæ lucrurile spirituale înseamnæ viaﬂæ veønicæ, 2 Ne. 9:39. Glasul
Domnului a venit în mintea mea, Enos
1:10. Cuvântul a avut un efect mai puternic asupra minﬂii poporului decât
sabia, Alma 31:5. Îﬂi voi spune în mintea
ta, D&L 8:2. Studiazæ profund în mintea ta, D&L 9:8. Fie ca ceremonialele
veøniciei sæ poposeascæ în mintea
voastræ, D&L 43:34. În timpurile trecute, mintea voastræ a fost întunecatæ,
D&L 84:54. Mergeﬂi în paturile voastre devreme, treziﬂi-væ devreme, ca
trupurile øi mintea voastræ sæ poatæ fi
fortificate, D&L 88:124. Satana n-a cunoscut ce era în mintea lui Dumnezeu,
Moise 4:6. Domnul l-a numit pe poporul Sæu Sion, pentru cæ era într-o
singuræ inimæ øi într-un singur gând,
Moise 7:18.
MINUNE. Vezi, de asemenea,
Credinﬂæ; Semne

MIRACOL. Vezi Minune
MIRE. Vezi, de asemenea, Isus Hristos
Isus Hristos este prezentat simbolic în
scripturi ca Mire. Simbolic, Biserica
este mireasa Lui.
Zece fecioare au mers înainte sæ-l întâmpine pe mire, Mat. 25:1–13. Cel ce
are mireasa este mirele, Ioan 3:27–30.
Binecuvântaﬂi sunt acei care sunt chemaﬂi la cina de cæsætorie a Mielului,
Apoc. 19:5–10. Fiﬂi pregætiﬂi la venirea
Mirelui, D&L 33:17. Pregætiﬂi-væ pentru Mire, D&L 65:3.
MISSOURI. Vezi Noul Ierusalim
MOAB. Vezi, de asemenea, Lot
ﬁaræ în vremurile Vechiului Testament,
la est de Marea Moartæ. Moabiﬂii erau
urmaøi ai lui Lot øi erau înrudiﬂi cu
israeliﬂii. Ei vorbeau o limbæ asemænætoare cu ebraica. Între moabiﬂi øi israeliﬂi era mereu ræzboi (Jud. 3:12–30;
11:17; 2 Sam. 8:2; 2 Regi 3:6–27; 2 Cron.
20:1–25; Isa. 15).

Eveniment extraordinar determinat de
puterea lui Dumnezeu. Minunile sunt
un element important în lucrarea lui
Isus Hristos. Ele includ: tæmæduiri,
aducerea celor morﬂi la viaﬂæ øi învierea. Minunile sunt parte a Evangheliei
lui Isus Hristos. Credinﬂa este necesaræ pentru ca minunile sæ se manifeste
(Marcu 6:5–6; Morm. 9:10–20; Eter
12:12).

MOARTE FIZICÆ. Vezi, de
asemenea, Cæderea lui Adam øi a
Evei; Înviere; Muritor, viaﬂæ
muritoare; Salvare.

Când Faraon va vorbi, faceﬂi o minune, Ex. 7:9. Nu este nici un om care sæ
facæ minuni în Numele Meu øi sæ Mæ
vorbeascæ de ræu cu uøurinﬂæ, Marcu
9:39. Cana a fost locul unde Isus a înfæptuit prima Lui minune, Ioan 2:11.
Eu sunt un Dumnezeu al miracolelor,
2 Ne. 27:23. Puterea lui Dumnezeu
face miracole, Alma 23:6. Hristos a
putut aræta minuni mai mari celor de

Separarea trupului øi spiritului. Cæderea a adus viaﬂa muritoare øi moartea
pe pæmânt (2 Ne. 2:22; Moise 6:48).
Ispæøirea lui Isus Hristos a învins
moartea, astfel încât toﬂi pot fi înviaﬂi
(1 Cor. 15:21–23). Învierea este un dar
liber pentru toﬂi oamenii indiferent
dacæ au fæcut bine sau ræu în aceastæ
viaﬂæ (Alma 11:42–44). Fiecare individ
înduræ o singuræ datæ moartea fizicæ,

MOARTE, A DOUA. Vezi Moarte
spiritualæ
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deoarece dupæ ce înviem o datæ, trupurile noastre nu mai pot muri (Alma
11:45).
Tot ce este carne ar pieri øi omul s-ar
întoarce în ﬂærânæ, Iov 34:15. Preﬂioasæ
este în faﬂa Domnului moartea celor
iubiﬂi de El, Ps. 116:15. ﬁærâna se va
întoarce pæmântului øi spiritul se va
întoarce la Dumnezeu, Ecl. 12:7. Prin
om a venit moartea, 1 Cor. 15:21. Salvatorul deﬂine cheile iadului øi ale
morﬂii, Apoc. 1:18. Nu va mai fi moarte, nici tristeﬂe, Apoc. 21:4. Moartea a
trecut asupra tuturor oamenilor, 2 Ne.
9:6, 11 (Alma 12:24). Ei nu au privit
niciodatæ moartea cu groazæ, Alma
27:28. Alma a explicat starea sufletului între moarte øi înviere, Alma 40:11.
Aceia care mor pentru Mine, nu vor
gusta moartea, D&L 42:46. Acela care
nu este osândit la moarte va fi vindecat, D&L 42:48. Væ voi încerca în toate
lucrurile chiar pânæ la moarte, D&L
98:14. În ﬂærânæ te vei întoarce, Moise
4:25. Adam a cæzut øi prin cæderea lui a
venit moartea, Moise 6:48.
MOARTE SPIRITUALÆ. Vezi, de
asemenea, Cæderea lui Adam øi a
Evei; Condamnare; Diavol; Fiii
pierzaniei; Iad; Salvare
Separarea de Dumnezeu øi de influenﬂele Lui; a muri în ceea ce priveøte lucrurile ﬂinând de dreptate. Lucifer øi o
a treia parte din oøtirile cerului au îndurat moartea spiritualæ când au fost
alungaﬂi din ceruri (D&L 29:36–37).
Moartea spiritualæ a fost introdusæ
în lume prin cæderea lui Adam (Moise
6:48). Muritorii cu gânduri, cuvinte øi
fapte rele sunt morﬂi spiritual în timp
ce sunt încæ vii pe pæmânt (1 Tim. 5:6).
Prin ispæøirea lui Isus Hristos øi prin
supunere faﬂæ de principiile øi rânduielile Evangheliei, bærbaﬂii øi femeile
se pot curæﬂa de pæcat øi pot depæøi
moartea spiritualæ.
Moartea spiritualæ intervine, de asemenea, în urma morﬂii trupului muritor. Atât fiinﬂele înviate cât øi diavolul
øi îngerii lui vor fi judecaﬂi. Aceia care
s-au ræsculat de bunæ voie împotriva

Model
luminii øi a adeværului Evangheliei
vor îndura moartea spiritualæ. Aceastæ moarte este adesea numitæ o a doua
moarte (Alma 12:16; Hel. 14:16–19;
D&L 76:36–38).
Cei ræi vor fi nimiciﬂi, Ps. 37:9. A umbla dupæ lucrurile firii pæmânteøti este
moarte, Rom. 8:6 (2 Ne. 9:39). Poftele
cufundæ oamenii în præpæd øi în pierzanie, 1 Tim. 6:9. Pæcatul aduce moartea, Iac. 1:15. Acela care va birui nu va
îndura a doua moarte, Apoc. 2:11.
Asupra acestora a doua moarte nu are
putere, Apoc. 20:6, 12–14. Cei ticæloøi
vor avea locul lor în apa care arde cu
foc øi pucioasæ: care este a doua moarte,
Apoc. 21:8 (D&L 63:17–18). Oamenii
sunt slobozi sæ aleagæ libertatea øi viaﬂa veønicæ sau robia øi moartea, 2 Ne.
2:27 (2 Ne. 10:23; Alma 29:5; Hel. 14:30–
31). Dumnezeu a pregætit o cale pentru
ca noi sæ scæpæm de moarte øi de iad,
2 Ne. 9:10. Îndepærtaﬂi-væ de durerile
iadului ca sæ nu înduraﬂi a doua moarte, Iacov 3:11. Omul firii este duøman
lui Dumnezeu, Mosia 3:19. Fie ca
Domnul sæ væ acorde pocæinﬂa ca sæ nu
înduraﬂi a doua moarte, Alma 13:30.
Alma a fost înlænﬂuit de nepieritoarele
lanﬂuri ale morﬂii, Alma 36:18. Ticæloøii mor pentru cele ce ﬂin de dreptate,
Alma 40:26 (Alma 12:16). Cæderea a
adus asupra omenirii o moarte spiritualæ, Alma 42:9 (Hel. 14:16–18). Când
Adam a cæzut, el a devenit mort spiritual, D&L 29:40–41, 44.
MODEL
Program pe care îl poate urma cineva
pentru a obﬂine anumite rezultate. În
scripturi, model înseamnæ de obicei un
exemplu fie pentru un anumit mod de
viaﬂæ, fie pentru a construi ceva.
Domnul a poruncit Israelului sæ construiascæ un tabernacol dupæ modelul
arætat lui Moise, Ex. 25. David i-a dat
lui Solomon modelul de construire a
templului, 1 Cron. 28:11–13. În mine
Isus Hristos poate aræta un model
pentru acei care ar crede în El, 1 Tim.
1:16. Væ voi da un model în toate lu-
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crurile pentru ca sæ nu fiﬂi înøelaﬂi,
D&L 52:14.

cærﬂi cu care începe Vechiul Testament
(1 Ne. 5:11; Moise 1:40–41).

MODESTIE. Vezi, de asemenea,
Umil, umilinﬂæ

A fost salvat de fiica lui Faraon, Ex.
2:1–10. A fugit la Midian, Ex. 2:11–22.
Îngerul Domnului i-a apærut într-un
rug aprins, Ex. 3:1–15. A anunﬂat urgiile
care vor veni asupra egiptenilor, Ex.
7–11. Domnul stabileøte Paøtele, Ex.
12:1–30. I-a condus pe copiii lui Israel
peste Marea Roøie, Ex. 14:5–31. Domnul
a trimis mana în deøert, Ex. 16. A lovit
stânca la Horeb øi din ea a ﬂâønit apæ,
Ex. 17:1–7. Aaron øi Hur au ridicat
mâinile lui Iosua ca sæ-l înfrângæ pe
Amulec, Ex. 17:8–16. Ietro l-a sfætuit, Ex.
18:13–26. I-a pregætit pe oameni pentru
apariﬂia Domnului pe Muntele Sinai,
Ex. 19. Domnul i-a revelat Cele Zece
Porunci, Ex. 20:1–17. El øi øaptezeci de
vârstnici L-au væzut pe Dumnezeu, Ex.
24:9–11. A spart tablele de mærturie øi
a distrus viﬂelul de aur, Ex. 32:19–20.
A vorbit cu Dumnezeu faﬂæ în faﬂæ, Ex.
33:9–11. A apærut când Isus s-a schimbat la faﬂæ, Mat. 17:1–13 (Marcu 9:2–13;
Luca 9:28–36). Sæ fim puternici ca øi
Moise, 1 Ne. 4:2. Hristos este profetul
asemeni lui Moise pe care Domnul Îl
va ridica, 1 Ne. 22:20–21 (3 Ne. 20:23;
Deut. 18:15). A condus Israelul prin
revelaﬂie, D&L 8:3. A fost væzut printre
spiritele nobile, D&L 138:41. L-a væzut
pe Dumnezeu faﬂæ în faﬂæ, Moise 1:2, 31.
A fost asemenea Singurului Næscut,
Moise 1:6, 13. Avea sæ scrie lucrurile
revelate lui privind crearea, Moise 2:1.

Comportament sau înfæﬂiøare umilæ,
potrivitæ øi decentæ. O persoanæ modestæ evitæ excesele øi pretenﬂiile.
Dumnezeu a fæcut haine de piele øi i-a
îmbræcat pe Adam øi Eva, Gen. 3:21
(Moise 4:27). Femeile se împodobesc
în chip cuviincios, 1 Tim. 2:9. Fiﬂi cumpætate, cu viaﬂa curatæ, îngrijiﬂi-væ de
casæ, Tit 2:5. Mulﬂi se înalﬂæ cu mândrie
din cauza înfæﬂiøærii lor scumpe, Iacov
2:13. Toate veømintele tale sæ fie simple,
D&L 42:40. Credem în a fi fideli øi virtuoøi, A de C 1:13.
MOISE. Vezi, de asemenea, Aaron,
fratele lui Moise; Legea lui Moise;
Pentateuh; Porunci, cele zece;
Schimbarea la Faﬂæ—Schimbarea
la faﬂæ a lui Hristos
Profet din Vechiul Testament care i-a
scos pe israeliﬂi din robia egipteanæ øi
le-a dat un ansamblu de legi religioase,
sociale øi de regim alimentar, aøa cum
i-au fost revelate de cætre Dumnezeu.
Slujirea lui Moise s-a extins dincolo
de limitele propriei sale vieﬂi muritoare.
Joseph Smith ne-a învæﬂat cæ, împreunæ
cu Ilie, el a venit la Muntele Schimbærii
la Faﬂæ øi a conferit cheile preoﬂiei lui
Petru, Iacov øi Ioan (Mat. 17:3–4; Marcu
9:4–9; Luca 9:30; D&L 63:21).
Moise le-a apærut lui Joseph Smith
øi Oliver Cowdery pe 3 aprilie 1836
în Templul din Kirtland, Ohio, øi le-a
conferit cheile adunærii Israelului
(D&L 110:11).
Revelaﬂiile zilelor din urmæ spun
multe referitor la Moise. El este deseori
menﬂionat în Cartea lui Mormon, iar
în Doctrinæ øi Legæminte aflæm despre
slujirea lui (D&L 84:20–26) øi despre
faptul cæ el a primit preoﬂia de la Ietro,
socrul lui (D&L 84:6).
Revelaﬂiile zilelor din urmæ confirmæ de asemenea relatarea biblicæ a
slujirii lui printre copiii lui Israel øi
reafirmæ cæ el a fost autorul celor cinci

Cartea lui Moise: Carte în Perla de Mare
Preﬂ care conﬂine traducerea inspiratæ
a lui Joseph Smith a primelor øapte
capitole din Genezæ.
Capitolul 1 consemneazæ o viziune
în care Moise L-a væzut pe Dumnezeu,
care i-a dezvæluit întregul plan al salværii. Capitolele 2–5 sunt o descriere a
creærii øi cæderii omului. Capitolele 6–
7 conﬂin o viziune despre Enoh øi slujirea lui pe pæmânt. Capitolul 8 conﬂine
o viziune despre Noe øi marele potop.
Cele cinci cærﬂi ale lui Moise: Vezi Geneza;
Exodul; Leviticul; Numeri; Deuteronom
Primele cinci cærﬂi din Vechiul
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Testament sunt cunoscute ca fiind cærﬂile lui Moise. Plæcile de aramæ pe care
le-a luat Nefi de la Laban conﬂineau
cærﬂile lui Moise (1 Ne. 5:11).
Nefi a citit multe lucruri scrise în cærﬂile lui Moise, 1 Ne. 19:23
MORALITATE. Vezi Adulter;
Castitate; Imoralitate; Imoralitate
sexualæ
MORMÂNT. Vezi, de asemenea,
Înviere
Loc de înmormântare a trupului muritor. Datoritæ Ispæøirii, toatæ lumea va
învia din mormânt.
Dupæ învierea lui Hristos, mormintele
s-au deschis øi multe trupuri au înviat,
Mat. 27:52–53 (3 Ne. 23:9–13). Unde îﬂi
este biruinﬂa, moarte? 1 Cor. 15:55.
Mormintele trebuie sæ-øi elibereze
morﬂii, 2 Ne. 9:11–13. Aceia care au
dormit în morminte vor ieøi înainte,
D&L 88:97–98. Bazinul pentru botez
este un simbol al mormântului, D&L
128:12–13.
MORMON, CARTEA LUI. Vezi
Cartea lui Mormon
MORMON, PROFET NEFIT. Vezi,
de asemenea, Cartea lui Mormon
Un profet nefit, general militar øi pæstrætor de cronici din Cartea lui Mormon.
Mormon a træit cam între 311–385 d.H.
(Morm. 1:2, 6; 6:5–6; 8:2–3). Începând
de la vârsta de 15 ani, el a fost un conducætor militar cea mai mare parte a
vieﬂii lui (Morm. 2:1–2; 3:8–12; 5:1; 8:2–
3). Amaron l-a instruit pe Mormon sæ se
pregæteascæ pentru a lua în sarcina sa
cronicile øi pæstrarea acestora (Morm.
1:2–5; 2:17–18). Dupæ înregistrarea istoriei propriei sale vieﬂi, Mormon a
rezumat plæcile mari ale lui Nefi pe
plæcile lui Mormon. Mai târziu, el a
predat aceastæ cronicæ sfântæ fiului
sæu Moroni. Aceste plæci au fæcut parte din înregistrærile de pe care Joseph
Smith a tradus Cartea lui Mormon.
Cuvintele lui Mormon: O scurtæ carte

Mormon(i)
din Cartea lui Mormon, inseratæ de
Mormon, editorul tuturor cronicilor,
între ultimele cuvinte ale lui Amalechi
din Cartea lui Omni øi primele cuvinte
din Cartea lui Mosia (vezi „O scurtæ
explicaﬂie despre Cartea lui Mormon”
de la începutul Cærﬂii lui Mormon).
Cartea lui Mormon: O carte separatæ
din volumul de scripturi cunoscut sub
numele de Cartea lui Mormon. Capitolele 1–2 povestesc cum Amaron, un
profet al nefiﬂilor, l-a instruit pe Mormon când øi de unde sæ obﬂinæ plæcile.
De asemenea, se prezintæ începutul
marilor ræzboaie, precum øi îndepærtarea celor trei nefiﬂi din cauza ræutæﬂii
poporului. Capitolele 3–4 povestesc
cum a chemat Mormon oamenii la pocæinﬂæ; dar ei pierduseræ orice sentimente øi ræutatea era mai mare decât
fusese vreodatæ în Israel. Capitolele 5–
6 consemneazæ ultimele bætælii dintre
nefiﬂi øi lamaniﬂi. Mormon a fost ucis
împreunæ cu majoritatea poporului
nefit. În Capitolul 7, înainte de moartea lui, Mormon i-a chemat pe oameni
sæ se pocæiascæ, atunci øi în viitor.
Capitolele 8–9 consemneazæ cæ la sfârøit a ræmas numai fiul lui Mormon,
Moroni. El a consemnat ultimele scene
de moarte øi mæcel, inclusiv sfârøitul
poporului nefit, øi a scris un mesaj
pentru generaﬂiile viitoare øi pentru
cititorii acestor consemnæri.
MORMON(I). Vezi, de asemenea,
Biserica lui Isus Hristos; Biserica
lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ
Porecla de Mormon a fost creatæ de oamenii care nu erau membri ai Bisericii
pentru a-i numi pe membrii Bisericii
lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele
din Urmæ. Numele provine din sfânta
carte de scripturæ alcætuitæ de strævechiul profet Mormon øi intitulatæ Cartea
lui Mormon. Numele dat de Domnul
dupæ care sunt cunoscuﬂi membrii Bisericii este: „sfinﬂi”. Numele corect al
Bisericii este Biserica lui Isus Hristos a
Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ.

Moroni, Cæpitanul
MORONI, CÆPITANUL. Vezi, de
asemenea, Drapelul libertæﬂii
În Cartea lui Mormon, un comandant
militar nefit, drept, care a træit în jurul
anului 100 î.H.
Moroni a fost numit cæpitan øef al tuturor oøtirilor nefite, Alma 43:16–17.
I-a inspirat pe soldaﬂii nefiﬂi sæ lupte
pentru libertatea lor, Alma 43:48–50.
A fæcut Drapelul libertæﬂii dintr-o bucatæ din veømântul lui, Alma 46:12–13.
A fost un om al lui Dumnezeu, Alma
48:11–18. S-a supærat pe guvern din
cauza indiferenﬂei sale faﬂæ de libertatea ﬂærii, Alma 59:13.
MORONI, FIUL LUI MORMON.
Vezi, de asemenea, Cartea lui
Mormon; Mormon, profet nefit
Ultimul profet nefit din Cartea lui
Mormon (d.H. 421). Chiar înainte de
moartea lui, Mormon a predat însemnærile istorice numite plæcile lui Mormon, fiului sæu Moroni (C lui M 1:1).
Moroni a încheiat compilarea plæcilor
lui Mormon. El a adæugat capitolele 8
øi 9 la cartea lui Mormon (Morm. 8:1).
El a scurtat øi inclus cartea lui Eter (Eter
1:1–2) øi a adæugat propria lui carte,
numitæ Cartea lui Moroni (Moro. 1:1–4).
Moroni a pecetluit plæcile øi le-a ascuns
în dealul Cumora (Morm. 8:14; Moro.
10:2). În 1823, Moroni a fost trimis ca
fiinﬂæ înviatæ sæ reveleze Cartea lui
Mormon lui Joseph Smith (JS—I 1:30–
42, 45; D&L 27:5). El l-a instruit pe tânærul profet în fiecare an, din 1823
pânæ în 1827 (JS—I 1:54) øi, în final, i-a
predat plæcile în 1827 (JS—I 1:59). Dupæ
încheierea traducerii, Joseph Smith i-a
înapoiat plæcile lui Moroni.
Cartea lui Moroni: Ultima carte din Cartea lui Mormon. A fost scrisæ de Moroni,
ultimul profet nefit. Capitolele 1–3
povestesc de distrugerea finalæ a nefiﬂilor, dând îndrumæri privind conferirea Duhului Sfânt øi a preoﬂiei. Capitolele 4–5 explicæ în amænunt modul
exact de administrare a împærtæøaniei.
Capitolul 6 face rezumatul lucrærii
Bisericii. Capitolele 7–8 sunt predici
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asupra primelor principii ale Evangheliei, inclusiv învæﬂæturile lui Mormon
despre credinﬂæ, speranﬂæ øi caritate øi
despre modul de a discerne binele øi
ræul (Moro. 7), precum øi explicaﬂia lui
Mormon legatæ de copiii mici care sunt
vii în Hristos øi nu au nevoie de botez
(Moro. 8). Capitolul 9 descrie decæderea
poporului nefit. Capitolul 10 este mesajul final al lui Moroni øi aratæ cum se
poate cunoaøte adeværul despre Cartea
lui Mormon (Moro. 10:3–5).
MORONIHA, FIUL
CÆPITANULUI MORONI
Un comandant nefit, drept, din Cartea
lui Mormon (cca. 60 î.H.).
Moroni a încredinﬂat oøtirile fiului sæu
Moroniha, Alma 62:43. A recucerit cetatea Zarahemla, Hel. 1:33. I-a adus pe
lamaniﬂi la pocæinﬂæ øi a recâøtigat controlul asupra ﬂinutului, Hel. 4:14–20.
MORﬁI, SALVAREA PENTRU.
Vezi Salvarea pentru morﬂi
MOSIA, FIII LUI. Vezi, de asemenea,
Aaron, fiul lui Mosia; Amon, fiul
lui Mosia; Himni; Mosia, fiul lui
Beniamin; Omner
În Cartea lui Mormon, patru fii ai
Regelui Mosia care au fost convertiﬂi
dupæ ce le-a apærut un înger care i-a
chemat la pocæinﬂæ. Numele lor sunt:
Amon, Aaron, Omner øi Himni (Mosia
27:34). Ei au petrecut 14 ani propovæduind, cu succes, lamaniﬂilor Evanghelia. O consemnare a slujirii lor
printre lamaniﬂi este datæ în Cartea lui
Alma capitolele 17–26.
Mai înainte ei au fost necredincioøi
care au încercat sæ distrugæ Biserica,
Mosia 27:8–10 (Alma 36:6). Ei au fost
mustraﬂi de un înger øi s-au pocæit,
Mosia 27:11–12, 18–20. Ei au obﬂinut
permisiunea de a propovædui lamaniﬂilor, Mosia 28:1–7.
MOSIA, FIUL LUI BENIAMIN.
Vezi, de asemenea, Beniamin, tatæl
lui Mosia; Mosia, fiii lui
Un rege øi profet nefit, drept, din Cartea
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lui Mormon. Mosia a urmat exemplul
drept al tatælui lui, (Mosia 6:4–7). El a
tradus cele douæzeci øi patru plæci de
aur conﬂinând consemnærile iarediﬂilor (Mosia 28:17).
Cartea lui Mosia : O carte din Cartea lui
Mormon. Capitolele 1–6 conﬂin puternica predicæ rostitæ de regele Beniamin
pentru poporul lui. Spiritul Domnului
le-a atins inimile, iar oamenii au fost
convertiﬂi øi nu au mai simﬂit dorinﬂa
de a face ræu. Capitolele 7–8 povestesc
despre un grup de nefiﬂi care a plecat sæ
træiascæ printre lamaniﬂi. A fost trimisæ
o trupæ de cercetaøi pentru a-i gæsi.
Amon, conducætorul trupei de cercetaøi,
i-a gæsit øi a aflat povestea încercærilor
lor sub prigoana lamanitæ. Capitolele
9–24 descriu aceastæ prigoanæ øi felul
în care conducætorii lor, Zenif, Noe øi
Limhi, au træit sub lamaniﬂi. Este, de
asemenea, consemnat martiriul unui
profet pe nume Abinadi. Alma a fost
convertit în timpul judecærii lui Abinadi. Capitolele 25–28 cuprind povestiri despre cum s-au convertit fiii lui
Alma øi patru fii ai regelui Mosia. În
capitolul 29 regele Mosia recomandæ
ca un sistem de judecætori sæ-i înlocuiascæ pe regi. Alma, fiul lui Alma, a
fost ales primul judecætor øef.
MOSIA, TATÆL LUI BENIAMIN.
Vezi, de asemenea, Beniamin, tatæl
lui Mosia; Zarahemla
Un profet nefit din Cartea lui Mormon, care a fost fæcut rege peste popor
în Zarahemla.
Mosia a fost prevenit sæ fugæ din ﬂinutul lui Nefi, Omni 1:12. El a descoperit
poporul lui Zarahemla, Omni 1:14–15.
El a fæcut ca oamenii din Zarahemla sæ
fie învæﬂaﬂi în limba lui, Omni 1:18. A
fost numit rege peste popoarele unite,
Omni 1:19. Beniamin, fiul lui, a domnit dupæ moartea lui, Omni 1:23.
MOØTENITOR
O persoanæ îndreptæﬂitæ sæ moøteneascæ
daruri fizice sau spirituale. În scripturi,
celor drepﬂi li se promite cæ vor deveni
moøtenitori a tot ceea ce are Dumnezeu.

Munca Misionaræ
Avraam øi-a dorit un moøtenitor, Gen.
15:2–5. Avraam a devenit moøtenitorul
lumii prin dreptatea credinﬂei, Rom.
4:13. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu
øi, dacæ suntem copii, suntem øi moøtenitori: moøtenitori ai lui Dumnezeu
øi, împreunæ, moøtenitori cu Hristos,
Rom. 8:16–17 (D&L 84:38). Tu eøti fiul
øi moøtenitorul lui Dumnezeu, prin
Hristos, Gal. 4:7. Dumnezeu Øi-a numit
Fiul moøtenitor al tuturor lucrurilor,
Evr. 1:2. Aceia care privesc înainte spre
iertarea pæcatelor lor sunt moøtenitori
ai împæræﬂiei lui Dumnezeu, Mosia
15:11. Oamenii au devenit copii ai lui
Hristos øi moøtenitori ai împæræﬂiei lui
Dumnezeu, 4 Ne. 1:17. Aceia care au
murit færæ o cunoaøtere a Evangheliei
pot deveni moøtenitori ai împæræﬂiei
celeste, D&L 137:7–8. Cei morﬂi care se
pocæiesc sunt moøtenitori ai salværii,
D&L 138:59. Avraam a devenit moøtenitor legitim prin dreptatea lui, Avr. 1:2.
MULEC. Vezi, de asemenea, Zedechia
Fiu al regelui Zedechia din Vechiul
Testament (cca. 589 î.H.). Biblia consemneazæ cæ toﬂi fiii lui Zedechia au
fost uciøi (2 Regi 25:7), dar Cartea lui
Mormon læmureøte cæ Mulec a supravieﬂuit (Hel. 8:21).
Zarahemla a fost un urmaø al lui
Mulec, Mosia 25:2. Poporul lui Mulec
s-a alæturat Nefiﬂilor, Mosia 25:13.
Domnul l-a adus pe Mulec în ﬂara de la
miazænoapte, Hel. 6:10. Toﬂi fiii lui
Zedechia au fost uciøi cu excepﬂia lui
Mulec, Hel. 8:21.
MULﬁUMIRI. Vezi Recunoscætor,
recunoøtinﬂæ
MUNCA MISIONARÆ. Vezi, de
asemenea, Evanghelie; (a)
Propovædui
A împærtæøi Evanghelia lui Isus Hristos
prin cuvânt øi exemplu.
Ce frumoase sunt pe munﬂi picioarele
celui ce aduce vestea salværii, Isa. 52:7.
Mæ voi îngriji de oile Mele øi le voi
cerceta, Ezec. 34:11. Propovæduiﬂi
Evanghelia la orice fæpturæ, Marcu

Muntele Mæslinilor
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16:15 (Morm. 9:22). Holdele sunt albe,
gata pentru seceriø, Ioan 4:35. Øi cum
vor propovædui, dacæ nu sunt trimiøi,
Rom. 10:15. Învæﬂaﬂi-i cuvântul lui
Dumnezeu cu toatæ sârguinﬂa, Iacov
1:19. Domnul îngæduie tuturor neamurilor sæ predice cuvântul Lui, Alma
29:8. Evanghelia poate fi propovæduitæ de cei slabi øi simpli, D&L 1:23. O
minunatæ lucrare va veni foarte curând,
D&L 4:1. Dacæ lucraﬂi în toate zilele
voastre øi aduceﬂi mæcar un suflet la
Mine, ce mare va fi bucuria voastræ,
D&L 18:15. Aleøii Mei aud glasul Meu
øi nu îøi împietresc inimile, D&L 29:7.
Mergeﬂi înainte predicând Evanghelia
Mea, doi câte doi, D&L 42:6. Sunetul
trebuie sæ se ræspândeascæ din acest loc,
D&L 58:64. Deschideﬂi gura pentru a
proclama Evanghelia Mea, D&L 71:1.
Proclamaﬂi adeværul potrivit revelaﬂiilor
øi poruncilor, D&L 75:4. Fiecare om care
a fost prevenit trebuie sæ avertizeze pe
aproapele sæu, D&L 88:81 (D&L 38:40–
41). Domnul se va îngriji de familiile
acelora care propovæduiesc Evanghelia,
D&L 118:3. Slujitorii lui Dumnezeu vor
merge înainte, D&L 133:38. Vârstnicii
credincioøi, când pæræsesc viaﬂa muritoare, continuæ munca lor, D&L 138:57.

MURITOR, VIAﬁÆ MURITOARE.
Vezi, de asemenea, Cæderea lui
Adam øi a Evei; Lume; Moarte
fizicæ; Trup

MUNTELE MÆSLINILOR. Vezi
Mæslini, Muntele

(A) MURMURA. Vezi, de asemenea,
Ræzvrætire

MURDÆRIE, NECURÆﬁENIE.
Vezi, de asemenea, Curat øi a nu fi
curat; Necuvios; Nedrept,
nedreptate; Pæcat; Ræu, ræutate
Necuræﬂenie spiritualæ datoritæ nesupunerii voite faﬂæ de Dumnezeu.
Domnul va spæla toatæ murdæria fiicelor
Sionului, Isa. 4:4 (2 Ne. 14:4). Împæræﬂia
lui Dumnezeu nu este murdaræ, 1 Ne.
15:34 (Alma 7:21). Cei murdari vor
continua sæ fie murdari, 2 Ne. 9:16
(Morm. 9:14). Cum s-ar simﬂi oricare
dintre voi stând înaintea scaunului de
judecatæ al lui Dumnezeu, având veømintele pætate de murdærie? Alma 5:22.
Ei trebuie sæ ræmânæ întinaﬂi, D&L
88:35. Când mæ voi odihni øi voi fi
curæﬂatæ de murdærie? Moise 7:48.

Timpul de la naøtere pânæ la moartea
fizicæ. Este uneori denumitæ ca a doua
stare.
În ziua în care vei mânca din el, vei
muri negreøit, Gen. 2:16–17 (Moise
3:16–17). La moarte, spiritul se va întoarce la Dumnezeu øi trupul la ﬂærâna
pæmântului, Ecl. 12:7 (Gen. 3:19; Moise
4:25). Nu læsaﬂi pæcatul sæ domneascæ
în trupul vostru muritor, Rom. 6:12.
Trupul acesta muritor trebuie sæ se îmbrace în nemurire, 1 Cor. 15:53 (Enos
1:27; Mosia 16:10; Morm. 6:21). Starea
omului a devenit o stare de încercare,
2 Ne. 2:21 (Alma 12:24; 42:10). Adam a
cæzut pentru ca oamenii sæ poatæ fi,
2 Ne. 2:25. Væ uitaﬂi voi øi vedeﬂi acest
trup înælﬂat în nemurire? Alma 5:15.
Aceastæ viaﬂæ este timpul de pregætire
pentru a-L întâlni pe Dumnezeu, Alma
34:32. Nu væ temeﬂi chiar dacæ muriﬂi,
cæci bucuria voastræ nu este deplinæ în
aceastæ lume, D&L 101:36. Aceia care
îøi pæstreazæ cea de a doua lor stare
vor avea glorie, Avr. 3:26.

A bodogæni sau a se plânge împotriva
scopurilor, planurilor sau slujitorilor
lui Dumnezeu.
Adunarea copiilor lui Israel a cârtit
împotriva lui Moise, Ex. 15:23–16:3.
Iudeii cârteau împotriva lui Isus, Ioan
6:41. Laman øi Lemuel au cârtit pentru
multe lucruri, 1 Ne. 2:11–12 (1 Ne.
3:31; 17:17). Nu murmura din cauza
lucrurilor pe care tu nu le-ai væzut,
D&L 25:4.
(A) MUSTRA, MUSTRARE. Vezi,
de asemenea , Adversitate
Corecﬂie sau disciplinare datæ persoanelor sau grupurilor pentru a le ajuta
sæ devinæ mai bune sau mai puternice.
Nu dispreﬂui mustrarea Celui Atotputernic, Iov 5:17 (Prov. 3:11). Ferice de
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omul pe care îl pedepseøti Tu, Doamne, Ps. 94:12. Toatæ scriptura este datæ
ca sæ mustre, sæ îndrepte, 2 Tim. 3:16.
Domnul îi mustræ pe acei pe care îi
iubeøte, Evr. 12:5–11. Domnul gæseøte
potrivit sæ pedepseascæ poporul Sæu,
Mosia 23:21–22. Dacæ Domnul nu Îøi
mustræ poporul, el nu îøi va aminti de
El, Hel. 12:3. Domnul a vorbit cu fratele lui Iared øi l-a mustrat, Eter 2:14. Ei
au fost mustraﬂi pentru a se putea
pocæi, D&L 1:27. Pe cei pe care îi iubesc
îi øi dojenesc pentru ca pæcatele lor sæ
fie iertate, D&L 95:1. Toﬂi cei care nu
vor suporta mustrarea nu pot fi sfinﬂiﬂi,
D&L 101:2–5. Poporul Meu trebuie
neapærat mustrat pânæ ce va învæﬂa supunerea, D&L 105:6. Cel ce nu înduræ
mustrarea nu este demn de împæræﬂia
Mea, D&L 136:31.
MUZICÆ. Vezi, de asemenea, (a)
Cânta; Imnuri
Melodii øi ritmuri cântate øi interpretate încæ de la începutul vremurilor
biblice pentru a exprima bucurie, preﬂuire øi slævire (2 Sam. 6:5). Poate fi o
formæ de rugæciune. Psalmii au fost
probabil cântaﬂi pe melodii simple øi
acompaniaﬂi la instrumente.
Maria, sora lui Aaron øi a lui Moise, a
luat o timpanæ øi ea øi femeile au dansat,
Ex. 15:20. Leviﬂii, care erau cântæreﬂi,
aveau chimvale øi harfe, øi o sutæ douæ
zeci de preoﬂi au sunat din trâmbiﬂe,
2 Cron. 5:12. Isus øi cei Doisprezece au
cântat un imn dupæ Cina cea de Tainæ,
Mat. 26:30. Învæﬂaﬂi-væ øi sfætuiﬂi-væ
unul pe celælalt în psalmi øi imnuri øi
cântece spirituale, Col. 3:16. Aﬂi simﬂit
dorinﬂæ sæ cântaﬂi cântecul iubirii
mântuitoare? Alma 5:26. Sufletul lui
Dumnezeu se bucuræ în cântecul inimii; da, cântecul celor drepﬂi este o
rugæciune, D&L 25:12. Læuda-L pe
Domnul cântând, cu muzicæ øi cu dans,
D&L 136:28.
NAAMAN. Vezi, de asemenea, Elisei
Personaj din Vechiul Testament, cæpitanul armatei unui rege sirian. El a fost
øi lepros. Prin credinﬂa unei slujnice

Natan
israelite, el a mers în ﬂara lui Israel sæ-l
vadæ pe profetul Elisei. El a fost vindecat de lepræ umilindu-se øi scældându-se
de øapte ori în râul Iordan, dupæ cum
l-a îndrumat profetul Elisei (2 Regi
5:1–19; Luca 4:27).
NAOMI. Vezi, de asemenea, Rut
Personaj din Vechiul Testament, o femeie dreaptæ øi soﬂia lui Elimelec (Rut
1–4). Elimelec øi Naomi øi-au dus
familia la Moab pentru a scæpa de
foamete. Dupæ ce Elimelec øi cei doi fii
ai sæi au murit, Naomi s-a întors la
Betleem împreunæ cu nora ei, Rut.
(A) NAØTE. Vezi, de asemenea, Copii
ai lui Hristos; Fii øi fiice ale lui
Dumnezeu; Næscut din nou, næscut
din Dumnezeu; Singurul Næscut
A fi næscut. Înseamnæ a da naøtere, a
procrea sau a da viaﬂæ. În scripturi
aceste cuvinte sunt adesea folosite cu
înﬂelesul de a se naøte din Dumnezeu.
Deøi Isus Hristos este Singurul Fiu
næscut al Tatælui în viaﬂa muritoare,
toﬂi oamenii pot fi spiritual næscuﬂi din
Hristos acceptându-L, supunându-se
poruncilor Lui øi devenind persoane
noi prin puterea Duhului Sfânt.
Astæzi te-am næscut, Ps. 2:7 (Fapte 13:33;
Evr. 1:5–6; 5:5). Slava Lui a fost ca slava
singurului næscut din Tatæl, Ioan 1:14
(2 Ne. 25:12; Alma 12:33–34; D&L 76:23).
Dumnezeu a iubit atât de mult lumea
încât, L-a dat pe singurul Lui Fiu, Ioan
3:16 (D&L 20:21). Hristos i-a næscut
spiritual pe oamenii Lui, Mosia 5:7. Cei
care se nasc prin Domnul sunt Biserica
Primului Næscut, D&L 93:22.
NATAN. Vezi, de asemenea, David
Profet în Vechiul Testament, pe vremea
regelui David. Când David s-a oferit sæ
construiascæ un templu pentru Domnul,
Domnul l-a instruit pe Natan sæ-i spunæ lui David cæ nu trebuie sæ-l construiascæ. De asemenea, Natan l-a mustrat
pe David pentru cæ a pricinuit moartea
lui Urie, unul dintre ræzboinicii lui, øi
pentru cæ a luat-o pe Bat-Øeba, soﬂia lui
Urie (2 Sam. 12:1–15; D&L 132:38–39).

Natanael
Zadoc, împreunæ cu Natan, l-a uns
rege pe Solomon, fiul lui David (1 Regi
1:38–39, 45).
NATANAEL. Vezi, de asemenea,
Bartolomeu
Un Apostol al lui Hristos øi prieten cu
Filip din Noul Testament (Ioan 1:45–
51). El venea din Cana Galileii (Ioan
21:2). Hristos a spus cæ Natanael era
un israelit færæ vicleøug (Ioan 1:47).
El øi Bartolomeu sunt, în general,
consideraﬂi una øi aceeaøi persoanæ
(Mat. 10:3; Marcu 3:18; Luca 6:14; Ioan
1:43–45).
NAUM
Profet al Galileii din Vechiul Testament,
care øi-a consemnat profeﬂiile aproximativ între anii 642 øi 606 î.H.
Cartea lui Naum: Capitolul 1 vorbeøte
despre arderea pæmântului la a Doua
Venire øi despre mila øi puterea Domnului. Capitolul 2 vorbeøte despre
distrugerea Ninivei, ceea ce este o prevestire a celor ce vor veni în zilele din
urmæ. Capitolul 3 continuæ prevestirea distrugerii mizerabile a Ninivei.
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spus sæ construiascæ un templu în
Nauvoo (D&L 124:26–27). Ei au construit templul øi au organizat stâlpi ai
Sionului înainte de a fi alungaﬂi din
cæminele lor în 1846. Ca urmare a acestei persecuﬂii, sfinﬂii au pæræsit zona øi
s-au îndreptat cætre vest.
NAZARET. Vezi, de asemenea, Isus
Hristos
Un sat între dealuri, la vest de Marea
Galileii. În Nazaret, a fost la început,
cæminul lui Isus (Mat. 2:23). Isus a predat în sinagoga din Nazaret øi a declarat cæ El a împlinit profeﬂia din Isaia
61:1–2 (Mat. 13 54–58; Marcu 6:1–6;
Luca 4:16–30).
NÆSCUT DIN NOU, NÆSCUT DIN
DUMNEZEU. Vezi, de asemenea,
Botez, a boteza; Convertire,
convertit; Copiii lui Hristos; Fii øi
fiice ale lui Dumnezeu; (a) Naøte;
Omul firesc

NAUVOO, ILLINOIS (SUA)

Faptul de a avea Spiritul Domnului
determinæ o mare schimbare în inima
unei persoane, astfel încât acea persoanæ nu mai are nici o dorinﬂæ de a
face ræu, ci mai degrabæ doreøte sæ
caute lucrurile lui Dumnezeu.

Oraø întemeiat, în 1839, de sfinﬂii zilelor
din urmæ în statul Illinois. Este localizat pe râul Mississippi la aproape 322
de kilometri în amonte de St. Louis.
Din cauza persecuﬂiilor din statul
Missouri, sfinﬂii s-au mutat cam 322 de
kilometri spre nord, peste Râul 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 cæmine. 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”.
Câteva secﬂiuni din Doctrinæ øi Legæminte au fost înregistrate în Nauvoo
(D&L 124–129, 132, 135). Sfinﬂilor li s-a

Voi pune un nou spirit în voi, Ezec.
11:19. (Ezec. 18:31; 36:26). Aceia care
cred în numele lui Hristos s-au næscut
nu din sânge, ci din Dumnezeu, Ioan
1:12–13. Dacæ un om nu se naøte din
apæ øi din Spirit, el nu poate intra în
împæræﬂia lui Dumnezeu, Ioan 3:3–7.
Ne putem naøte din nou prin cuvântul
lui Dumnezeu, 1 Pet. 1:3–23. Oricine
se naøte din Dumnezeu nu continuæ
în pæcat, TJS, 1 Ioan 3:9. Cæci oricine
este næscut din Dumnezeu biruieøte
lumea, 1 Ioan 5:4. Aceia care sunt næscuﬂi din legæmântul lui Hristos cu
Dumnezeu, Mosia 3:19; 5:2–7. Toﬂi
oamenii trebuie sæ se nascæ din nou;
da, sæ se nascæ din Dumnezeu, Mosia
27:25–26 (Alma 5:49). V-aﬂi næscut spiritual din Dumnezeu? Alma 5:12–19.
Dacæ nu ne næøtem din nou, nu putem
moøteni împæræﬂia cerului, Alma 7:14.
Oricine crede cuvintele Mele se va
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naøte din Mine, chiar din apæ øi din
Spirit, D&L 5:16. Trebuie sæ væ næøteﬂi
din nou în împæræﬂia cerului, Moise
6:59.
NEAMURI
Aøa cum este folosit în scripturi, cuvântul neamuri are mai multe înﬂelesuri.
Uneori denumeøte oameni de obârøie
neisraelitæ, alteori persoane care nu sunt
de obârøie evreiascæ øi, uneori, popoare
care sunt færæ Evanghelie, chiar dacæ
ar putea exista sânge israelit printre ei.
Acest înﬂeles din urmæ este îndeosebi
caracteristic pentru cuvânt, aøa cum
este folosit în Cartea lui Mormon øi în
Doctrinæ øi Legæminte.
Israeliﬂii nu trebuiau sæ se cæsætoreascæ cu cei care nu erau israeliﬂi (neamuri),
Deut. 7:1–3. Domnul va veni ca luminæ
pentru neamuri, Isa. 42:6. Lui Petru i s-a
poruncit sæ ducæ Evanghelia neamurilor, Fapte 10:9–48. Dumnezeu a acordat
pocæinﬂæ øi neamurilor, Fapte 11:18.
Suntem botezaﬂi în singura bisericæ, fie
cæ suntem iudei sau neamuri, 1 Cor.
12:13. Neamurile trebuie sæ îi urmeze lui
Hristos prin Evanghelie, Ef. 3:6. Cartea
lui Mormon a fost scrisæ pentru neamuri, pagina de titlu din Cartea lui
Mormon (Morm. 3:17). Un om dintre
neamuri a mers pe ape, 1 Ne. 13:12. Alte
cærﬂi au venit de la neamuri, 1 Ne. 13:39.
Plenitudinea Evangheliei va ajunge la
neamuri, 1 Ne. 15:13 (3 Ne. 16:7; D&L
20:9). Aceastæ ﬂaræ va fi o ﬂaræ a libertæﬂii
pentru neamuri, 2 Ne. 10:11. Neamurile
sunt asemenea unui mæslin sælbatic,
Iacov 5. Evanghelia va apare în vremurile neamurilor, D&L 45:28 (D&L 19:27).
Cuvântul va înainta pânæ la marginile
pæmântului, mai întâi la neamuri øi,
apoi, la evrei, D&L 90:8–10. Cei Øaptezeci vor fi martori speciali pentru neamuri, D&L 107:25. Trimiteﬂi vârstnicii
Bisericii Mele cætre toate naﬂiunile, întâi
la neamuri øi, apoi, la evrei, D&L 133:8.
NEBUCADNEﬁAR. Vezi, de
asemenea, Babel, Babilon; Daniel
Personaj din Vechiul Testament, rege
al Babilonului (604–561 î.H.) care a

Necuvios
supus Iuda (2 Regi 24:1–4) øi a asediat
Ierusalimul (2 Regi 24:10–11). Profetului Lehi i s-a poruncit sæ pæræseascæ
Ierusalimul aproximativ în anul 600 î.H.
pentru a evita sæ fie luat rob în Babilon
(1 Ne. 1:4–13), când Nebucadneﬂar i-a
luat pe Zedechia øi poporul sæu (2 Regi
25:1, 8–16, 20–22). Daniel a interpretat
visurile lui Nebucadneﬂar (Dan. 2; 4).
NECHIBZUINﬁÆ. Vezi, de
asemenea , (a) Vorbi de ræu
A trata cu uøurinﬂæ lucrurile sfinte
(D&L 84:54).
Sfinﬂii nu trebuie sæ aibæ gânduri færæ
rost, nici râs excesiv, D&L 88:69. Încetaﬂi cu mândria øi frivolitæﬂile voastre,
D&L 88:121.
NECREDINﬁÆ. Vezi, de asemenea,
(a) Crede
Lipsa credinﬂei în Dumnezeu øi în
Evanghelia Sa.
El nu a fæcut multe minuni acolo, din
pricina necredinﬂei lor, Mat. 13:58. Din
pricina necredinﬂei lor, ucenicii lui Isus
nu au putut alunga un diavol, Mat.
17:14–21. Ajutæ necredinﬂei mele, Marcu
9:23–24. Isus i-a mustrat pe Apostolii
Lui pentru necredinﬂa øi împietrirea
inimii lor, Marcu 16:14. Necredinﬂa lor
va nimici ea credincioøia lui Dumnezeu? Rom. 3:3. Este mai bine sæ piaræ
un om, decât sæ se piardæ øi sæ piaræ în
necredinﬂæ un neam, 1 Ne. 4:13. Când
va veni vremea ca ei sæ se piardæ în
necredinﬂæ, El îi va împræøtia øi îi va
nimici, 2 Ne. 1:10–11 (D&L 3:18). Din
pricina necredinﬂei lor, ei nu puteau înﬂelege cuvântul lui Dumnezeu, Mosia
26:1–5. N-am putut aræta iudeilor minuni atât de mari din cauza necredinﬂei
lor, 3 Ne. 19:35. În timpurile trecute,
minﬂile voastre au fost întunecate
datoritæ necredinﬂei, D&L 84:54–58.
NECURAT. Vezi Curat øi a nu fi curat
NECUVIOS. Vezi, de asemenea,
Murdærie, necuræﬂenie; Nedrept,
nedreptate; Pæcat; Ræu, ræutate
Cineva sau ceva ce nu este în concor-

Nedrept, Nedreptate
danﬂæ cu voinﬂa sau poruncile lui
Dumnezeu; ræu sau nesfânt.
Calea pæcætoøilor duce la pieire, Ps. 1:6.
Dacæ cel neprihænit scapæ cu greu, ce se
va face cel pæcætos? 1 Pet. 4:18. Lepædaﬂi-væ de orice necredinﬂæ, Moro. 10:32.
Ræzbunarea vine repede asupra celor
necuvioøi, D&L 97:22. Printre cei necuvioøi, glasul Salvatorului nu s-a înælﬂat,
D&L 138:20.
NEDREPT, NEDREPTATE. Vezi, de
asemenea, Murdærie, necuræﬂenie;
Drept, dreptate; Pæcat; Necuvios;
Ræu, ræutate
Ræu, necredincios; oameni care nu Îl
iubesc pe Dumnezeu sau lucrurile lui
Dumnezeu øi care nu susﬂin cauza Sa.
Cei nedrepﬂi nu vor moøteni împæræﬂia
lui Dumnezeu, 1 Cor. 6:9–10. Aceia care îøi aflæ plæcerea în nedreptate sunt
condamnaﬂi, 2 Tes. 2:12. Isus Hristos ne
poate curæﬂi de orice nedreptate, 1 Ioan
1:9. Un rege nedrept strâmbæ cæile tuturor celor drepﬂi, Mosia 29:23. Temelia
distrugerii este pusæ de cætre nedreptatea învæﬂætorilor legii øi a judecætorilor,
Alma 10:27. Væ trimit sæ mustraﬂi lumea
pentru faptele nedrepte, D&L 84:87.
Sufletul trebuie sæ fie sfinﬂit de toate
nedreptæﬂile, D&L 88:17–18. Începerea
exercitærii unei autoritæﬂi nedrepte este
în predispoziﬂia oamenilor, D&L 121:39.
NEEMIA
Personaj din Vechiul Testament, nobil
israelit din Babilon (fie levit, fie din
tribul lui Iuda) care a deﬂinut funcﬂia
de paharnic la curtea lui Artaxerxes, de
la care a obﬂinut împuternicirea regalæ
care îl autoriza sæ reclædeascæ zidurile
Ierusalimului.
Cartea lui Neemia: Aceastæ carte este o
continuare a cærﬂii lui Ezra. Ea conﬂine
descrierea progresului øi greutæﬂilor
lucrærilor de la Ierusalim ca urmare
a întoarcerii iudeilor din robia babilonianæ. Capitolele 1–7 vorbesc despre
prima vizitæ a lui Neemia la Ierusalim
øi reclædirea zidurilor oraøului, în ciuda marii împotriviri. Capitolele 8–10
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descriu reformele religioase øi sociale
pe care a încercat sæ le introducæ Neemia. Capitolele 11–13 dau o listæ a numelor celor demni øi oferæ o descriere
a dedicærii zidului. Versetele 4–31 din
capitolul 13 consemneazæ o a doua vizitæ a lui Neemia la Ierusalim dupæ ce
fusese plecat timp de 12 ani.
NEFI, FIUL LUI HELAMAN. Vezi,
de asemenea, Helaman, fiul lui
Helaman; Lehi, misionar nefit
În Cartea lui Mormon, un mare profet
øi misionar nefit.
Era fiul mai mare al lui Helaman, Hel.
3:21. A fost numit judecætor øef, Hel.
3:37. El øi fratele sæu Lehi au convertit
mulﬂi lamaniﬂi la Evanghelie, Hel. 5:18–
19. A fost încercuit cu foc øi eliberat din
temniﬂæ, Hel. 5:20–52. S-a rugat în turnul grædinii lui, Hel. 7:6–10. A dezvæluit
crima judecætorului øef, Hel. 8:25–28;
9:1–38. I s-a dat mare putere de la Domnul, Hel. 10:3–11. A cerut Domnului o
foamete øi apoi încheierea foametei,
Hel. 11:3–18.
NEFI, FIUL LUI LEHI. Vezi, de
asemenea, Lehi, tatæl lui Nefi; Nefiﬂi
În Cartea lui Mormon, un fiu drept al
lui Lehi øi al Sariei (1 Ne. 1:1–4; 2:5).
Nefi a avut credinﬂæ puternicæ în cuvântul lui Dumnezeu (1 Ne. 3:7) øi a devenit
un mare profet, pæstrætor de consemnæri
øi conducætor al poporului sæu.
A fost ascultætor øi s-a rugat în credinﬂæ, 1 Ne. 2:16. S-a întors la Ierusalim sæ
ia plæcile de aramæ, 1 Ne. 3–4. S-a întors
la Ierusalim sæ aducæ familia lui Ismael
în pustietate, 1 Ne. 7. A primit aceeaøi
viziune pe care a primit-o Lehi, 1 Ne.
10:17–22; 11. A væzut în viziune viitorul
poporului lui øi restaurarea Evangheliei, 1 Ne. 12–13. A interpretat viziunea
copacului vieﬂii, 1 Ne. 15:21–36. Øi-a
rupt arcul, dar prin credinﬂæ a putut
obﬂine hranæ, 1 Ne. 16:18–32. A construit o corabie øi a cælætorit cætre
pæmântul fægæduit, 1 Ne. 17–18. Nefiﬂii øi lamaniﬂii s-au despærﬂit, 2 Ne. 5. A
dat ultima mærturie, 2 Ne. 33.
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Nefi, Fiul Lui Nefi, Fiul Lui Helaman

Cartea 1 Nefi: Capitolele 1 pânæ la 18:8
se ocupæ mai ales de profetul Lehi øi de
familia sa care pleacæ din Ierusalim. Ei
au cælætorit prin deøerturi pustii pânæ
ce au ajuns la mare. 1 Nefi 18:9–23 vorbeøte despre cælætoria lor cætre pæmântul fægæduinﬂei, îndrumaﬂi de cætre
Domnul, în ciuda ræzvrætirii lui Laman
øi a lui Lemuel. Capitolele 19–22 vorbesc despre scopul lui Nefi de a pæstra
înregistrærile (1 Ne. 6:1–6; 19:18)—pentru a-i convinge pe toﬂi sæ-øi aminteascæ
de Domnul, Mântuitorul lor. El l-a citat
pe Isaia (1 Ne. 20–21) øi a interpretat
mesajele lui Isaia, cu speranﬂa cæ toﬂi vor
ajunge sæ-L cunoascæ pe Isus Hristos
ca Salvatorul øi Mântuitorul lor (1 Ne.
22:12).
Cartea 2 Nefi: Capitolele 1–4 conﬂin
câteva dintre ultimele învæﬂæturi øi
profeﬂii ale lui Lehi înainte de a muri,
inclusiv binecuvântærile asupra fiilor
lui øi asupra urmaøilor lor. Capitolul 5
explicæ de ce s-au despærﬂit nefiﬂii de
lamaniﬂi. Nefiﬂii au construit un templu,
au învæﬂat legea lui Moise øi au ﬂinut
înregistræri. Capitolele 6–10 conﬂin cuvintele lui Iacov, fratele mai mic al lui
Nefi. Iacov a revæzut istoria lui Iuda øi
a prorocit despre Mesia, parte din
acestea fiind luate din scrierile profetului Isaia. În capitolele 11–33, Nefi
consemneazæ mærturia lui despre zilele
din urmæ øi câteva capitole din cartea
lui Isaia din Vechiul Testament.
Plæcile lui Nefi: Vezi Plæci
NEFI, FIUL LUI NEFI, FIUL LUI
HELAMAN. Vez i, de asemenea,
Nefi, fiul lui Helaman; Ucenic;
Personaj din Cartea lui Mormon, unul
dintre cei doisprezece ucenici nefiﬂi
aleøi de cætre Isus Hristos înviat (3 Ne.
1:2–3; 19:4). Acest profet s-a rugat cu
tærie Domnului în favoarea poporului
sæu. Nefi a auzit glasul Domnului (3 Ne.
1:11–14). De asemenea, Nefi a fost vizitat de îngeri, a alungat diavoli, l-a
ridicat pe fratele lui din morﬂi øi a
depus o mærturie care nu putea sæ nu
fie crezutæ (3 Ne. 7:15–19; 19:4). Nefi a

ﬂinut înregistrærile scripturale (3 Ne.
1:2–3).
Cartea 3 Nefi: O carte, din Cartea lui
Mormon, scrisæ de cætre Nefi, fiul lui
Nefi. Capitolele 1–10 aratæ împlinirea
profeﬂiilor despre venirea Domnului.
A fost dat semnul naøterii lui Hristos;
oamenii s-au pocæit, dar apoi s-au întors
la ræutate. În final, furtuni, cutremure,
uragane puternice øi mare distrugere
au semnalat moartea lui Hristos. Capitolele 11–28 consemneazæ venirea lui
Hristos în America. Aceasta este partea
centralæ a cærﬂii 3 Nefi. Multe dintre
cuvintele lui Hristos sunt asemænætoare
predicilor consemnate în Biblie (de
exemplu Mat. 5–7 si 3 Ne. 12–14). Capitolele 29–30 sunt cuvintele lui Mormon
cætre neamurile din zilele din urmæ.
Cartea 4 Nefi: Aceastæ carte are doar 49
versete, toate într-un singur capitol,
cu toate acestea acoperæ o perioadæ de
aproape 300 de ani din istoria nefitæ
(34–321 d.H.). La aceastæ consemnare
au contribuit mai multe generaﬂii de
scriitori, inclusiv Nefi. Versetele 1–19
povestesc cum, dupæ vizita lui Hristos
înviat, toﬂi nefiﬂii øi lamaniﬂii au fost
convertiﬂi la Evanghelie. Pacea, dragostea øi armonia domneau. Cei trei discipoli nefiﬂi, cærora Hristos le-a permis
sæ ræmânæ pe pæmânt pânæ la a Doua
Lui Venire (3 Ne. 28:4–9) au slujit oamenilor. Nefi a læsat înregistrarea fiului sæu
Amos. Versetele 19–47 sunt consemnarea slujirii lui Amos (84 de ani) øi a fiului
sæu Amos (112 ani). În anul 201 d.H.,
mândria a început sæ pricinuiascæ necazuri printre oameni, care s-au despærﬂit
în clase øi au creat biserici false pentru
a obﬂine câøtiguri (4 Ne. 1:24–34).
Versetele finale din 4 Nefi aratæ cum
oamenii s-au întors din nou în ræutate
(4 Ne. 1:35–49). În anul 305 d.H., a murit
Amos, fiul lui Amos, iar fratele sæu,
Amaron, a ascuns înregistrærile sfinte
pentru a le pæstra în siguranﬂæ. Mai
târziu, Amaron a încredinﬂat înregistrærile lui Mormon, care a consemnat
multe evenimente din propria lui viaﬂæ,
iar apoi le-a rezumat (Morm. 1:2–4).

Nefiﬂi
NEFIﬁI. Vezi, de asemenea, Cartea lui
Mormon; Lamaniﬂi; Nefi, fiul lui
Lehi
Un grup de oameni din Cartea lui
Mormon, dintre care mulﬂi erau urmaøi
ai profetului Nefi, fiul lui Lehi. Ei s-au
despærﬂit de lamaniﬂi øi au fost, în general, mai drepﬂi decât lamaniﬂii. Cu toate
acestea, mai târziu ei au fost nimiciﬂi
de lamaniﬂi din cauza ræutæﬂii.
Nefiﬂii s-au despærﬂit de lamaniﬂi, 2 Ne.
5:5–17. Toﬂi aceia care nu erau lamaniﬂi, erau nefiﬂi, Iacov 1:13. Nefiﬂii au
fost inspiraﬂi de o cauzæ mai bunæ, Alma 43:6–9, 45. Nefiﬂii n-au fost nicicând mai fericiﬂi decât în zilele lui
Moroni, Alma 50:23. Nefiﬂii au fost
salvaﬂi datoritæ rugæciunilor celor
drepﬂi, Alma 62:40. Nefiﬂii au început
sæ se rætæceascæ în necredinﬂæ, Hel.
6:34–35. Isus a predicat øi a slujit printre nefiﬂi, 3 Ne. 11:1–28:12. Toﬂi au fost
convertiﬂi la Domnul øi au avut toate
lucrurile în comun, 4 Ne. 1:2–3. Nu
exista nici o nemulﬂumire, dragostea
lui Dumnezeu sælæøluia în inimile lor,
iar ei erau cei mai fericiﬂi dintre oameni, 4 Ne. 1:15–16. Nefiﬂii au început
sæ fie mândri øi ræi, 4 Ne. 1:43. Sângele
øi mæcelul s-au ræspândit pe toatæ faﬂa
ﬂærii, Morm. 2:8. Nefiﬂii au crescut în
ticæloøie, iar Mormon a refuzat sæ-i
conducæ, Morm. 3:9–11. Toﬂi nefiﬂii, în
afaræ de douæzeci øi patru, au fost uciøi,
Morm. 6:7–15. Fiece nefit care nu a
vrut sæ-L nege pe Hristos a fost omorât,
Moro. 1:2. Nefiﬂii au fost nimiciﬂi din
cauza nedreptæﬂilor øi ticæloøiilor lor,
D&L 3:18. Pæziﬂi-væ de mândrie, de
teamæ sæ nu deveniﬂi asemeni nefiﬂilor, D&L 38:39.
NEFTALI. Vezi, de asemenea, Iacov,
fiul lui Isaac; Israel
Al cincilea dintre cei doisprezece fii ai
lui Iacov øi al doilea copil al Bilhei,
slujnica Rahelei (Gen. 30:7–8). Neftali
a avut patru fii (1 Cron. 7:13).
Tribul lui Neftali: Binecuvântarea lui
Iacov cætre Neftali este consemnatæ
în Genesa 49:21. Binecuvântarea lui
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Moise asupra tribului este consemnatæ în Deuteronom 33:23.
NEGHINÆ
Iarbæ sau buruianæ otrævitoare, care se
aseamænæ ca aspect cu grâul. Nu poate
fi deosebitæ de grâu decât ajunsæ la maturitate (Mat. 13:24–30; D&L 86:1–7).
NEHOR. Vezi, de asemenea,
Antihrist; Vicleøug preoﬂesc
Un om ræu din Cartea lui Mormon.
Nehor a fost unul dintre primii care au
practicat vicleøuguri preoﬂeøti printre
nefiﬂi. Dupæ ce a predat doctrinæ falsæ
øi l-a omorât pe Ghedeon, Nehor a fost
executat pentru crimele sale (Alma 1).
Tovaræøii lui Nehor au continuat practicile øi învæﬂæturile lui rele mult timp
dupæ ce Nehor a murit.
Alma øi Amulec au fost întemniﬂaﬂi de
un judecætor dupæ ordinul lui Nehor,
Alma 14:14–18. Cei ce au fost uciøi au
fost din credinﬂa lui Nehor, Alma
16:11. Mulﬂi erau dupæ ordinul nehorilor, Alma 21:4. Cel mai mare numær
dintre acei care îøi ucideau fraﬂii erau
din ordinul nehorilor Alma 24:28.
NEMURITOR, NEMURIRE. Vezi,
de asemenea, Ispæøire, (a) ispæøi;
Isus Hristos; Înviere; Muritor,
viaﬂæ muritoare; Salvare
Condiﬂia de a træi pentru totdeauna
în starea de înviere, nesupus morﬂii
fizice.
A înviat, Marcu 16:6. Tot aøa, toﬂi vor
învia în Hristos, 1 Cor. 15:22. Moartea
este înghiﬂitæ atunci când trupul muritor se va îmbræca în nemurire, 1 Cor.
15:53–54. Hristos a nimicit moartea øi
a adus nemurirea, 2 Tim. 1:10. Nemurirea este reîntregirea spiritului øi a
trupului, 2 Ne. 9:13. Spiritele unite cu
trupurile lor devin nemuritoare øi nu
vor mai muri niciodatæ, Alma 11:45. Cei
credincioøi vor fi încoronaﬂi cu nemurire øi viaﬂæ veønicæ, D&L 75:5. Pæmântul va fi sfinﬂit øi nemuritor, D&L
77:1 (D&L 130:9). Lucrarea øi slava lui
Dumnezeu este sæ aducæ nemurirea øi
viaﬂa veønicæ omului, Moise 1:39.
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NEPRIHÆNIRE, NEPRIHÆNIT.
Vezi, de asemenea, Ispæøire, (a)
ispæøi; Sfinﬂire
A fi iertat de pedeapsa pentru pæcat øi
declarat færæ de vinæ. O persoanæ este
fæcutæ neprihænitæ prin harul Salvatorului, prin credinﬂæ în El. Aceastæ credinﬂæ este demonstratæ prin pocæinﬂæ
øi supunere faﬂæ de legile øi rânduielile
Evangheliei. Ispæøirea lui Isus Hristos
face posibil ca omenirea sæ se pocæiascæ øi sæ fie fæcutæ neprihænitæ sau sæ fie
iertatæ de pedeapsa pe care altfel ar fi
primit-o.
În Domnul va fi fæcut neprihænit întreg
Israelul, Isa. 45:25. Nu cei ce aud, ci cei
ce împlinesc legea sunt neprihæniﬂi,
Rom. 2:13. Omul este fæcut neprihænit
prin sângele lui Hristos, Rom. 5:1–2, 9.
Sunteﬂi socotiﬂi neprihæniﬂi în numele
lui Isus Hristos, 1 Cor. 6:11. Socotiﬂi
neprihæniﬂi prin harul Lui, vom fi fæcuﬂi
moøtenitori, Tit. 3:7. N-a fost Avraam,
tatæl nostru, socotit neprihænit prin
fapte? Iac. 2:21. Prin fapte este omul
socotit neprihænit øi nu doar prin credinﬂæ, Iac. 2:14–26. Prin lege nici un
trup nu este nevinovat, 2 Ne. 2:5. Slujitorul Meu cel drept pe mulﬂi îi va face
neprihæniﬂi, cæci El va purta færædelegile lor, Mosia 14:11 (Isa. 53:11). Puteﬂi
spune voi cæ veømintele v-au fost
curæﬂate prin Hristos? Alma 5:27. Neprihænirea prin harul lui Isus Hristos
este adeværatæ, D&L 20:30–31 (D&L
88:39). Prin Spirit sunteﬂi socotiﬂi neprihæniﬂi, Moise 6:60.
NESFÂNT. Vezi Necuvios
NEVINOVÆﬁIE, NEVINOVAT
Færæ vinæ sau færæ pæcat.
Înainte de cædere, Adam øi Eva se aflau
într-o stare de nevinovæﬂie, 2 Ne. 2:23.
Sângele celor nevinovaﬂi va sta ca martor, Alma 14:11. Fiecare spirit al omului
era inocent la început, D&L 93:38. Cei
nevinovaﬂi nu vor fi condamnaﬂi cu cei
nedrepﬂi, D&L 104:7. Joseph øi Hyrum
Smith erau nevinovaﬂi de orice crimæ,
D&L 135:6–7. Copiii sunt puri de la

Noe, Patriarh Biblic
crearea lumii, de la întemeierea lumii,
Moise 6:54.
NICODIM. Vezi, de asemenea, Farisei
Personaj din Noul Testament - un conducætor drept al iudeilor (probabil din
Sinedriu) øi un fariseu (Ioan 3:1).
El a vorbit cu Isus noaptea, Ioan 3:1–21.
El L-a apærat pe Hristos în faﬂa fariseilor, Ioan 7:50–53. El a adus miresme la
înmormântarea lui Isus, Ioan 19:39–40.
NIMICITOR. Vezi, de asemenea,
Diavol
Satana este nimicitorul.
Domnul nu va læsa ca nimicitorul sæ
vinæ în casele voastre, Ex. 12:23. Nimicitorul cælæreøte pe suprafaﬂa apelor,
D&L 61:19. Santinela ar fi putut salva
via mea din mâinile nimicitorului,
D&L 101:51–54.
NINIVE. Vezi, de asemenea, Asiria;
Iona
În Vechiul Testament, capitala Asiriei,
øi, vreme de mai bine de 200 de ani, un
mare centru comercial pe ﬂærmul de est
al râului Tigru. A cæzut odatæ cu imperiul asirian, în anul 606 î.H.
Sanherib, împæratul Asiriei, a locuit la
Ninive, 2 Regi 19:36. Iona a fost trimis
sæ cheme oraøul la pocæinﬂæ, Iona 1:1–
2 (Iona 3:1–4). Oamenii din Ninive
s-au pocæit, Iona 3:5–10. Hristos a folosit Ninive ca exemplu de pocæinﬂæ
pentru Evrei, Mat. 12:41.
NOE, FIUL LUI ZENIF
Un rege ræu din Cartea lui Mormon. El
a domnit peste un grup de nefiﬂi în
ﬂara lui Nefi.
Noe a comis multe pæcate, Mosia 11:1–
15. El a poruncit sæ fie ucis profetul
Abinadi, Mosia 13:1 (Mosia 17:1, 5–20).
Noe a murit prin foc, Mosia 19:20.
NOE, PATRIARH BIBLIC. Vezi, de
asemenea, Arca; Curcubeu; Gavril;
Potopul lui Noe
Personaj din Vechiul Testament, fiul lui
Lameh øi cel de al zecelea patriarh de

Noul Ierusalim
la Adam (Gen. 5:29–32). El a mærturisit
despre Hristos øi a propovæduit pocæinﬂa cætre o generaﬂie ticæloasæ. Când oamenii au respins mesajul lui, Dumnezeu i-a poruncit sæ construiascæ o arcæ
pentru a-øi adæposti familia øi toate
animalele, când pæmântul avea sæ fie
distrus de potop pentru a-i nimici pe
cei ræi (Gen. 6:13–22; Moise 8:16–30).
Profetul Joseph Smith ne-a învæﬂat cæ
Noe este îngerul Gavril øi stæ alæturi
de Adam în deﬂinerea cheilor salværii.
El øi fiii lui, Iafet, Øem øi Ham, øi soﬂiile
lor au fost salvaﬂi, când au construit o
arcæ la porunca lui Dumnezeu, Gen. 6–8
(Evr. 11:7; 1 Pet. 3:20). Domnul a reînnoit cu Noe legæmântul pe care îl fæcuse cu Enoh, Gen. 9:1–17 (Moise 7:49–52;
TJS, Gen. 9:15, 21–25). Noe a fost rânduit în preoﬂie când avea zece ani de
cætre Matusala, D&L 107:52. Oamenii
au încercat sæ-i ia viaﬂa, dar l-a salvat
puterea lui Dumnezeu, Moise 8:18. El
a devenit predicator al dreptæﬂii øi a
predicat Evanghelia lui Isus Hristos,
Moise 8:19, 23–24 (2 Pet. 2:5).
NOUL IERUSALIM.
Un loc în care se vor aduna sfinﬂii øi
Hristos va domni personal cu ei în timpul Mileniului. Sionul (Noul Ierusalim)
va fi construit pe continentul american
øi pæmântul va fi reînnoit øi va primi
gloria paradisului (A de C 1:10). Se mai
referæ la un oraø sfânt care va coborî
din cer la începutul Mileniului.
Legea va înainta din Sion, Mica 4:2.
Numele cetæﬂii Dumnezeului meu este
Noul Ierusalim, Apoc. 3:12. Ioan a
væzut oraøul sfânt, Noul Ierusalim,
Apoc. 21:1–5. Eu voi întemeia acest
popor în ﬂara aceasta øi el va fi un Nou
Ierusalim, 3 Ne. 20:22. Un Nou Ierusalim va fi clædit în America, Eter 13:3–6,
10. Oraøul Noului Ierusalim va fi pregætit, D&L 42:9, 35, 62–69. Sfinﬂii sæ se
adune øi sæ construiascæ Noul Ierusalim, D&L 45:63–75. Noul Ierusalim
are sæ fie construit în Missouri, D&L
84:1–5 (D&L 57:1–3). Mielul va sta pe
Muntele Sion øi deasupra sfintei cetæﬂi,

148
Noul Ierusalim, D&L 133:56. Tabernacolul Meu va fi numit Sion, un Nou
Ierusalim, Moise 7:62.
NOUL ØI NEPIERITORUL
LEGÆMÂNT. Vezi, de asemenea,
Legæmânt
Reprezintæ plenitudinea Evangheliei
lui Isus Hristos (D&L 66:2). Este nou
de fiecare datæ când este iaræøi dezvæluit dupæ o perioadæ de apostazie. Este
nepieritor în sensul cæ este legæmântul
lui Dumnezeu øi el a adus bucurie în
timpul fiecærei dispensaﬂii a Evangheliei în care oamenii au fost dornici sæ-l
primeascæ. Noul øi nepieritorul legæmânt a fost din nou revelat oamenilor
pe pæmânt de cætre Isus Hristos prin
profetul Joseph Smith. El conﬂine rânduieli sacre administrate prin autoritatea
preoﬂiei—cum ar fi botezul øi cæsætoria
în templu—care asiguræ salvarea, nemurirea øi viaﬂa veønicæ pentru om.
Când oamenii acceptæ Evanghelia øi
promit sæ ﬂinæ poruncile lui Dumnezeu,
Dumnezeu face legæmânt pentru a le
da binecuvântærile noului øi nepieritorului Sæu legæmânt.
Voi stabili legæmântul Meu între Mine
øi tine, Gen. 17:7. El va avea legæmântul unei preoﬂii nepieritoare, Num.
25:13. Oamenii au schimbat rânduielile øi au încælcat legæmântul nepieritor,
Isa. 24:5 (D&L 1:15). Voi face un legæmânt nepieritor cu tine, Isa. 55:3 (Ier.
32:40). Va fi un legæmânt nepieritor,
Ezec. 37:26. Domnul a fæcut un legæmânt nou, iar cel vechi a trecut, Evr.
8:13. Isus este mijlocitorul noului legæmânt, Evr. 12:24 (D&L 76:69). Acesta
este noul øi nepieritorul legæmânt, D&L
22:1. Am trimis în lume nepieritorul
Meu legæmânt, D&L 45:9 (D&L 49:9).
Domnul a trimis deplinætatea Evangheliei Lui, legæmântul Lui nepieritor, D&L
66:2 (D&L 133:57). Pentru a obﬂine cel
mai înalt grad în împæræﬂia celestialæ, un
bærbat trebuie sæ intre în noul øi nepieritorul legæmânt al cæsætoriei, D&L
131:1–2. Noul øi nepieritorul legæmânt
a fost instituit pentru plenitudinea
slavei Domnului, D&L 132:6, 19.
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NOUL TESTAMENT. Vezi, de
asemenea, Biblie; Scripturi
O culegere de scrieri inspirate (originale
în limba greacæ) despre viaﬂa øi slujirea
lui Isus Hristos, a Apostolilor øi a altor
discipoli ai lui Isus Hristos. În mod obiønuit, Noul Testament este împærﬂit în:
Evanghelii, Fapte, epistolele lui Pavel,
epistolele generale øi cartea Apocalipsei.
Cele patru Evanghelii—cærﬂile lui
Mat., Marcu, Luca øi Ioan—sunt relatæri
despre viaﬂa lui Hristos. Cartea Faptelor
Apostolilor consemneazæ istoria Bisericii øi a Apostolilor, mai ales cælætoriile
misionare ale lui Pavel, dupæ moartea
lui Hristos. Scrisorile lui Pavel dau instrucﬂiuni conducætorilor øi membrilor
Bisericii. Celelalte scrisori au fost scrise
de alﬂi Apostoli øi ele dau sfaturi suplimentare sfinﬂilor din vechime. Cartea
Apocalipsei, care a fost scrisæ de cætre
Apostolul Ioan, conﬂine mai ales profeﬂii
referitoare la ultimele zile.
NUMELE BISERICII. Vezi Biserica
lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ; Biserica,
Numele ei

Ochiul, Ochi
fægæduinﬂei. Capitolele 15–19 menﬂioneazæ diferite legi øi evenimente istorice. Capitolele 20–36 sunt istoria ultimului an al poporului în pustietate.
OAMENI. Vezi Om, oameni
OBADIA
Profet în Vechiul Testament care a prezis osândirea Edomului. El a profeﬂit,
probabil, în timpul domniei lui Iehoram
(848–844 î.H.) sau în timpul invaziei
babiloniene din 586 î.H.
Cartea lui Obadia: Carte în Vechiul Testament. Are doar un singur capitol. În
acesta, Obadia a scris despre cæderea
Edomului øi a profeﬂit cæ pe Muntele
Sion vor sta salvatori.
OBED. Vezi, de asemenea, Boaz; Rut
Personaj din Vechiul Testament, fiul lui
Boaz øi Rut øi tatæl lui Isai, care a devenit
tatæl regelui David (Rut 4:13–17, 21–22).
OCHIUL, OCHI

NUMERI. Vezi, de asemenea,
Pentateuh

În scripturi, ochiul este adesea folosit
ca simbol al abilitæﬂii unei persoane de
a primi lumina lui Dumnezeu. Simbolic, ochiul unei persoane aratæ condiﬂia
spiritualæ øi o înﬂelegere a lucrurilor
lui Dumnezeu.

A patra carte din Vechiul Testament.
Moise a scris cartea Numeri. Cartea
Numeri relateazæ istoria cælætoriei lui
Israel de la Muntele Sinai la câmpiile
Moabului, pe marginea Canaanului.
Una dintre cele mai importante lecﬂii
pe care le dæ este aceea în care se aratæ
cæ poporul lui Dumnezeu trebuie sæ
meargæ în credinﬂæ, încrezându-se în
promisiunile Lui pentru a continua cu
succes. Ea relateazæ despre pedeapsa
lui Dumnezeu asupra Israelului pentru
nesupunere øi oferæ informaﬂii despre
legile israelite. Numele cærﬂii vine de
la numærætoarea pe care o implicæ un
recensæmânt (Num. 1–2, 26).
Capitolele 1–10 povestesc pregætirea israeliﬂilor de a pleca din Sinai. Capitolele 11–14 descriu marøul în sine,
trimiterea iscoadelor în Canaan øi refuzul Israelului de a intra în pæmântul

Porunca Domnului este curatæ, luminând ochiul, Ps. 19:8. Cel færæ minte are
ochi øi nu vede, Ier. 5:21 (Marcu 8:18).
Lumina trupului este ochiul, Mat. 6:22
(Luca 11:34; 3 Ne. 13:22; D&L 88:67).
Binecuvântaﬂi sunt ochii voøtri, cæci ei
væd, Mat. 13:16. Ochii înﬂelegerii voastre vor fi luminaﬂi, Ef. 1:17–18. Vai de
cei înﬂelepﬂi în proprii lor ochi, 2 Ne.
15:21 (Isa. 5:21). Ei au început sæ posteascæ øi sæ se roage ca sæ se deschidæ
ochii poporului, Mosia 27:22. Satana
le-a orbit ochii, 3 Ne. 2:2. Nimeni nu are
putere sæ dezvæluie Cartea lui Mormon,
decât dacæ are ochiul îndreptat numai
cætre slava lui Dumnezeu, Morm 8:15.
Prin puterea Spiritului ochii ne-au fost
deschiøi øi înﬂelegerea noastræ luminatæ, D&L 76:12. Lumina vine prin intermediul Aceluia care væ lumineazæ
ochii, D&L 88:11. Dacæ ochiul væ este

Odihnæ
îndreptat cætre slava Mea, trupurile
voastre se vor umple în întregime cu
luminæ, D&L 88:67.
ODIHNÆ. Vezi, de asemenea, Pace;
Ziua de Sabat
Mulﬂumirea datæ de pace øi de eliberarea de griji øi necazuri. Domnul a promis o astfel de odihnæ în aceastæ viaﬂæ
celor ce Îl urmeazæ cu credinﬂæ. De
asemenea, El a pregætit un loc de odihnæ pentru ei în viaﬂa viitoare.
Voi merge cu tine øi îﬂi voi da odihnæ,
Ex. 33:14. Veniﬂi la Mine toﬂi cei trudiﬂi øi
împoværaﬂi øi Eu væ voi da odihnæ, Mat.
11:28–29. Am trudit ca ei sæ poatæ intra
în odihna Lui, Iacov 1:7 (Evr. 4:1–11).
Oricine se va pocæi va intra în odihna
Mea, Alma 12:34. Au fost nespus de
mulﬂi cei care au fost fæcuﬂi puri øi au
intrat în odihna Domnului, Alma 13:12–
16. Paradisul este o stare de odihnæ,
Alma 40:12 (Alma 60:13). Nimic nu va
intra în odihna Lui, în afaræ de aceia
care øi-au spælat veømintele în sângele
Meu, 3 Ne. 27:19. Predicaﬂi pocæinﬂa
acestor oameni, ca sæ væ puteﬂi odihni
cu ei în împæræﬂia Tatælui Meu, D&L
15:6 (D&L 16:6). Aceia care mor se vor
odihni dupæ toate muncile lor, D&L
59:2 (Apoc. 14:13). Odihna Domnului
este plenitudinea gloriei Lui, D&L
84:24.
(A) OFENSA
A încælca o lege divinæ, a pæcætui sau a
pricinui neplæcere sau injurie; de asemenea, a nu face pe plac sau a supæra.
Fraﬂii nedreptæﬂiﬂi sunt mai greu de
câøtigat decât o cetate înstæritæ, Prov.
18:19. Dacæ ochiul tæu cel drept te face
sæ cazi în pæcat, scoate-l, Mat. 5:29.
Oricine va face sæ pæcætuiascæ pe oricare
dintre aceøti micuﬂi care cred în Mine,
era mai bine sæ se fi înecat în mare,
Mat. 18:6 (D&L 121:19–22). Dacæ fratele sau sora ta te ofenseazæ øi recunoaøte, te vei împæca, D&L 42:88. Cu nimic
nu îl supæræ omul pe Dumnezeu sau
împotriva nimænui nu este aprinsæ
mânia Sa decât împotriva acelora care
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nu recunosc mâna Lui øi nu se supun
poruncilor Lui, D&L 59:21.
OFICIU, OFICIANT. Vezi, de
asemenea, Preoﬂie; (a) Rândui,
rânduire
Poziﬂie de autoritate sau de ræspundere într-o organizaﬂie, folositæ adesea în
scripturi pentru a desemna o funcﬂie
de autoritate preoﬂeascæ; poate desemna, de asemenea, îndatoririle încredinﬂate poziﬂiei sau persoanei care
deﬂine poziﬂia.
Nu toate mædularele au aceeaøi slujbæ,
Rom. 12:4. Ne-am mærit slujba noastræ
faﬂæ de Domnul, Iacov 1:19. Melhisedec
a primit oficiul marii preoﬂii, Alma
13:18. Oficiul slujirii îngerilor este sæ
cheme oamenii la pocæinﬂæ, Moro. 7:31.
Nici o persoanæ nu trebuie sæ fie rânduitæ într-un oficiu în aceastæ Bisericæ
færæ votul Bisericii, D&L 20:65. Fiecare
sæ-øi îndeplineascæ oficiul lui, D&L
84:109. Existæ preøedinﬂi sau oficianﬂi
care prezideazæ numiﬂi dintre aceia
care au fost rânduiﬂi în oficii în aceste
douæ preoﬂii, D&L 107:21. Sunt descrise îndatoririle acelora care prezideazæ
peste oficiile cvorumurilor preoﬂiei,
D&L 107:85–98. Fiecare om sæ-øi înveﬂe îndatorirea sa în oficiul în care este
numit, D&L 107:99–100. Væ dau vouæ
oficianﬂii aparﬂinând preoﬂiei Mele,
D&L 124:123.
OFRANDÆ. Vezi, de asemenea,
Bunæstare; Jertfæ; Milostenie,
pomanæ; (a) Posti, post; Zeciuialæ
Dar pentru Domnul. Vechiul Testament
a folosit adesea cuvântul referindu-se
la jertfe sau arderi. Astæzi, Biserica foloseøte ofrandele de post øi alte daruri
fæcute de bunævoie (inclusiv timp, talente, bunuri) pentru a-i ajuta pe cei
særaci øi pentru alte cauze demne.
M-aﬂi înøelat de zeciuielile øi darurile
de mâncare, Mal. 3:8–10. Du-te mai
întâi de împacæ-te cu fratele tæu si apoi
adu-ﬂi darul, Mat. 5:23–24. Oferiﬂi-i sufletele voastre în întregime ca o jertfæ
lui Hristos, Omni 1:26. Dacæ un om
oferæ un dar færæ adeværatæ intenﬂie,
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atunci nu va profita de nimic, Moro.
7:6. Cheile preoﬂiei nu vor mai fi luate
niciodatæ, pânæ ce fiii lui Levi nu vor
oferi din nou ofrandæ Domnului în neprihænire, D&L 13:1. În acea zi, în ziua
Domnului, vei oferi Celui Prea Înalt
ofrandele øi sacramentele, D&L 59:12.
Sæ-i aducem Domnului, ca Bisericæ øi
ca oameni o ofrandæ în dreptate, D&L
128:24.
OM, OAMENI. Vezi, de asemenea,
Crearea spiritualæ; Dumnezeu,
Dumnezeire; Fii øi fiice ale lui
Dumnezeu; Spirit
Se referæ la întreaga omenire, atât la
bærbaﬂi, cât øi la femei. Toﬂi bærbaﬂii øi
femeile sunt adeværatele odrasle spirituale ale Tatælui Ceresc. Când se nasc
în viaﬂa muritoare, ei primesc trupuri
fizice, muritoare. Aceste trupuri au fost
create dupæ chipul øi asemænarea lui
Dumnezeu (Gen. 1:26–27). Bærbaﬂii øi
femeile care sunt credincioøi în primirea rânduielilor necesare, care ﬂin legæmintele lor øi se supun poruncilor lui
Dumnezeu vor intra în exaltarea lor øi
vor deveni asemænætori lui Dumnezeu.
Dumnezeu l-a fæcut pe om dupæ chipul
øi asemænarea Lui, Gen. 1:27 (Mosia
7:27; D&L 20:17–18). Ce este omul ca sæ
Te gândeøti la el? Ps. 8:4–5. Blestemat sæ
fie omul care se încrede în om øi se
sprijinæ pe un muritor, Ier. 17:5 (2 Ne.
4:34; 28:26, 31). Când m-am fæcut om
mare, am lepædat ce era copilæresc,
1 Cor. 13:11. Oamenii sunt ca sæ poatæ
avea bucurie, 2 Ne. 2:25. Omul prin
firea lui este duøman al lui Dumnezeu,
Mosia 3:19. Ce fel de oameni ar trebui
sæ fiﬂi voi? 3 Ne. 27:27. Nu lucrarea lui
Dumnezeu este împiedicatæ de a fi împlinitæ, ci lucrarea oamenilor, D&L
3:3. Nu trebuia sæ-ﬂi fie fricæ mai mult
de om decât de Dumnezeu, D&L 3:7
(D&L 30:11; 122:9). Toate lucrurile sunt
fæcute pentru beneficiul omului, D&L
59:18. Eu øtiu cæ omul nu este nimic,
Moise 1:10. Aceasta este lucrarea øi
slava lui Dumnezeu—sæ realizeze nemurirea øi viaﬂa veønicæ a omului,
Moise 1:39.

Omner
Omul, copil de spirit al Tatælui Ceresc: Ei
au cæzut cu feﬂele la pæmânt øi au zis:
Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor
oricærui trup, Num. 16:22 (Num. 27:16).
Voi sunteﬂi copiii Domnului Dumnezeului vostru, Deut. 14:1. Sunteﬂi
dumnezei, toﬂi sunteﬂi fii ai Celui Prea
Înalt, Ps. 82:6. Copiii Dumnezeului
Celui viu, Osea 1:10. Nu avem noi toﬂi
un singur Tatæ? Nu ne-a fæcut un singur Dumnezeu? Mal. 2:10. Suntem de
neam din Dumnezeu, Fapte 17:29. Însuøi Spiritul adevereøte cæ noi suntem
copii ai lui Dumnezeu, Rom. 8:16. Sæ
ne supunem Tatælui spiritelor, Evr.
12:9. Spiritele tuturor oamenilor sunt
luate acasæ la acel Dumnezeu care le-a
dat lor viaﬂæ, Alma 40:11. Locuitorii
lumilor sunt næscuﬂi ca fii øi fiice ale
lui Dumnezeu, D&L 76:24. Omul era
la început cu Tatæl, D&L 93:23, 29.
Dumnezeu a creat toﬂi oamenii spiritual, înainte ca ei sæ se afle pe faﬂa pæmântului, Moise 3:5–7. Eu sunt Dumnezeu; Eu am fæcut lumea øi oamenii
înainte ca ei sæ fie în carne, Moise 6:51.
Omul, posibilitatea de a deveni asemænætori Tatælui Ceresc: Fiﬂi dar desævârøiﬂi
ca Tatæl vostru, Mat. 5:48 (3 Ne. 12:48).
Nu este scris în legea voastræ cæ sunteﬂi
dumnezei? Ioan 10:34 (D&L 76:58).
Putem deveni moøtenitori ai lui Dumnezeu øi împreunæ moøtenitori cu
Hristos, Rom. 8:17. Tu eøti fiu øi, dacæ
eøti fiu, eøti øi moøtenitor al lui Dumnezeu prin Hristos, Gal. 4:7. Când Se
va aræta El, vom fi ca El, 1 Ioan 3:2.
Celui ce va birui, îi voi da sæ øadæ cu
Mine pe scaunul Meu de domnie, Apoc.
3:21. I-am fæcut sæ devinæ fiii lui Dumnezeu, 3 Ne. 9:17. Aceia care moøtenesc
împæræﬂia celestialæ sunt dumnezei,
chiar fiii lui Dumnezeu, D&L 76:50,
58. Atunci vor fi ei dumnezei, deoarece au toatæ puterea, D&L 132:20.
OMEGA. Vezi Alfa øi Omega; Isus
Hristos
OMNER. Vezi, de asemenea, Mosia,
Fiii lui; Mosia, fiul lui Beniamin;
În Cartea lui Mormon, un fiu al Regelui

Omni
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Mosia. Omner a mers împreunæ cu fraﬂii lui pentru a predica lamaniﬂilor
(Mosia 27:8–11, 34–37; 28:1–9).

iertare, D&L 42:18. Orice persoanæ
care ucide va fi predatæ legilor ﬂinutului, D&L 42:79.

OMNI
Pæstrætor de însemnæri, nefit, din Cartea
lui Mormon, care a scris aproximativ
în 361 î.H. (Iarom 1:15; Omni 1:1–3).

OMUL FIRESC. Vezi, de asemenea,
Carnal; Cæderea lui Adam øi a
Evei; Næscut din nou, næscut din
Dumnezeu

Cartea lui Omni: O carte tradusæ de pe
plæcile mici ale lui Nefi în Cartea lui
Mormon. Cartea are doar un singur
capitol care conﬂine o relatare despre
ræzboaiele dintre nefiﬂi øi lamaniﬂi.
Omni a scris doar primele trei versete
din carte. Plæcile au fost apoi trecute,
pe rând, lui Amaron, Semis, Abinadom
øi, în final, lui Amalechi. Amalechi a
predat plæcile regelui Beniamin, rege
în Zarahemla.

O persoanæ care alege sæ fie influenﬂatæ
de pasiuni, dorinﬂe, pofte øi simﬂurile
cærnii mai mult decât de îndemnurile
Spiritului Sfânt. O astfel de persoanæ
poate înﬂelege lucrurile fizice, dar nu
lucrurile spirituale. Toﬂi oamenii sunt
carnali, sau muritori, datoritæ cæderii
lui Adam øi a Evei. Fiecare persoanæ
trebuie sæ se nascæ din nou prin Ispæøirea lui Isus Hristos pentru a înceta
sæ fie om firesc.

OMNIPOTENT. Vezi, de asemenea,
Dumnezeu, Dumnezeire
Caracteristicæ divinæ de a avea toatæ
puterea (Gen. 18:14; Alma 26:35; D&L
19:1–3).
OMNIPREZENT. Vezi, de asemenea,
Dumnezeu, Dumnezeire
Capacitatea lui Dumnezeu de a fi
prezent peste tot prin Spiritul Sæu
(Ps. 139:7–12; D&L 88:7–13, 41).
(A) OMORÎ. Vezi, de asemenea, Cain;
Pedeapsæ capitalæ
A omorî o persoanæ în mod nelegiuit
øi intenﬂionat. Omorul este un pæcat
condamnat din cele mai vechi timpuri
(Gen. 4:1–12; Moise 5:18–41).
Dacæ varsæ cineva sângele omului, øi
sângele lui sæ fie værsat de om, Gen.
9:6 (TJS, Gen. 9:12–13; Ex. 21:12; Alma
34:12). Sæ nu ucizi, Ex. 20:13 (Deut. 5:17;
Mat. 5:21–22; Mosia 13:21; D&L 59:6).
Isus a spus: sæ nu ucizi, Mat. 19:18.
Ucigaøii vor avea partea lor la a doua
moarte, Apoc. 21:8. Sunteﬂi ucigaøi în
inimile voastre, 1 Ne. 17:44. Vai de cel
criminal care ucide cu bunæ-øtiinﬂæ,
2 Ne. 9:35. Dumnezeu a poruncit ca
oamenii sæ nu ucidæ, 2 Ne. 26:32. Omorul este o urâciune pentru Domnul,
Alma 39:5–6. Cel care ucide nu va avea

Omul firesc nu primeøte lucrurile Duhului, 1 Cor. 2:14. Omul firesc este
potrivnic lui Dumnezeu øi trebuie dat
deoparte, Mosia 3:19. Acela care persistæ în starea lui carnalæ ræmâne în
starea decæzutæ, Mosia 16:5 (Alma 42:7–
24; D&L 20:20). Ce om prin firea lui
cunoaøte aceste lucruri? Alma 26:19–22.
Oamenii care sunt într-o stare a firii
sau într-o stare carnalæ sunt færæ Dumnezeu în lume, Alma 41:11. Din cauza
pæcatului sæu, omul a devenit mort din
punct de vedere spiritual, D&L 29:41.
Nici un om prin firea lui nu poate
suporta prezenﬂa lui Dumnezeu, D&L
67:12. Øi omul a început sæ fie carnal,
senzual øi diabolic, Moise 5:13 (Moise
6:49).
OMUL SFINﬁENIEI. Vezi, de
asemenea, Dumnezeu, Dumnezeire;
Fiul Omului; Tatæl din Cer
Alt nume dat lui Dumnezeu Tatæl
(Moise 6:57).
(A) ONORA. Vezi (a) Cinsti
OPOZIﬁIE. Vezi Adversitate
ORDINUL UNIT. Vezi, de asemenea,
(a) Consacra, legea consacrærii
Organizaﬂie prin care sfinﬂii din zilele
timpurii ale Bisericii restaurate cæutau
sæ træiascæ legea consacrærii. Oamenii
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împærﬂeau între ei proprietatea, bunurile øi profiturile, primind aceste lucruri
potrivit cu nevoile øi necesitæﬂile lor
(D&L 51:3; 78:1–15; 104).
În lucrurile temporale voi trebuie sæ fiﬂi
egali, D&L 70:14. Sfinﬂii aveau sæ fie organizaﬂi ca sæ fie egali în toate lucrurile,
D&L 78:3–11 (D&L 82:17–20). Domnul
a dat ordinului unit o revelaﬂie øi o poruncæ, D&L 92:1. John Johnson trebuie
sæ devinæ membru al ordinului unit,
D&L 96:6–9. Domnul a dat instrucﬂiuni
generale pentru funcﬂionarea ordinului
unit, D&L 104. Poporul Meu nu este
unit potrivit unirii cerute de împæræﬂia
celestialæ, D&L 105:1–13.
OSANA
Cuvânt din ebraicæ având înﬂelesul de
„te rugæm, salveazæ-ne”; este folosit
în preamærire øi în rugæciune.
La Særbætoarea Tabernacolelor, care
celebra mântuirea Israelului de cætre
Domnul spre pæmântul fægæduit, oamenii intonau cuvintele Psalmului 118 øi
fluturau ramuri de palmier.
La intrarea triumfætoare a Domnului
în Ierusalim, mulﬂimile au strigat
„Osana” øi au aruncat ramuri de palmier pentru ca Isus sæ pæøeascæ pe ele,
demonstrând astfel cæ înﬂelegeau cæ
Isus era acelaøi Domn care mântuise
Israelul în vechime (Ps. 118:25–26; Mat.
21:9, 15; Marcu 11:9–10; Ioan 12:13).
Aceøti oameni au recunoscut în Hristos
pe mult aøteptatul Mesia. Cuvântul osana a devenit o særbætorire a lui Mesia
în toate timpurile (1 Ne. 11:6; 3 Ne.
11:14–17). Strigætul osana a fost inclus
în dedicarea Templului de la Kirtland
(D&L 109:79) øi, acum, face parte din
dedicarea templelor moderne.
OSÂNDÆ. Vezi Condamnare
OSEA
Profet din Vechiul Testament care a
profeﬂit în regatul de nord al Israelului
în timpul ultimei pærﬂi a domniei lui
Ieroboam II. El a træit într-o perioadæ
de declin øi ruinæ naﬂionalæ ca urmare
a pæcatelor lui Israel.

Pace
Cartea lui Osea: Tema de bazæ a cærﬂii
este dragostea lui Dumnezeu pentru
poporul Lui. Toate pedepsele Lui erau
date din dragoste, iar restaurarea Israelului se va datora dragostei Lui
(Osea 2:19; 14:4). Prin contrast, Osea
aratæ trædarea øi necredinﬂa lui Israel.
Cu toate acestea Dumnezeu poate aøtepta mântuirea finalæ a lui Israel
(Osea 11:12–14:9).
PACE. Vezi, de asemenea, Fæcætor de
pace; Mileniu; Odihnæ
În scripturi, pace poate însemna fie
eliberarea de orice conflict sau tulburare, fie calmul interior øi alinarea næscute din Spirit, pe care Dumnezeu le
dæ Sfinﬂilor Sæi credincioøi.
Eliberarea de orice conflict sau tulburare:
El face sæ înceteze ræzboaiele Ps. 46:9.
Nici nu vor mai învæﬂa ce e ræzboiul,
Isa. 2:4. Træiﬂi în pace cu toﬂi oamenii;
nu væ ræzbunaﬂi, Rom. 12:18–21. Mai
era încæ pace în ﬂaræ, 4 Ne. 1:4, 15–20.
Renunﬂaﬂi la ræzboi øi proclamaﬂi pace,
D&L 98:16. Înælﬂaﬂi un steag de pace,
D&L 105:39.
Pace de la Dumnezeu pentru cei supuøi:
Salvatorul va fi numit Prinﬂul Pæcii,
Isa. 9:6. Nu existæ pace pentru cei ticæloøi, Isa. 48:22. Era o oaste cereascæ
læudând pe Dumnezeu øi zicând: Glorie lui Dumnezeu din înalturi øi pace
pe pæmânt, Luca 2:13–14. Væ las pacea,
Ioan 14:27. Pacea lui Dumnezeu întrece orice înﬂelegere, Filip. 4:7. Poporul
regelui Beniamin a primit pacea conøtiinﬂei, Mosia 4:3. Cât de frumoase sunt
în munﬂi picioarele acelora care vestesc
pace, Mosia 15:14–18 (Isa. 52:7). Alma
L-a implorat pe Domnul øi a aflat pacea,
Alma 38:8. Spiritele celor drepﬂi sunt
primite într-o stare de pace, Alma 40:12.
Nu ﬂi-am transmis Eu pace în sufletul
tæu cu privire la acest subiect? D&L
6:23. Umblæ în umilinﬂa ce vine din
Spiritul Meu, øi vei avea pacea în
Mine, D&L 19:23. Cel ce face faptele
dreptæﬂii va primi pace, D&L 59:23.
Îmbræcaﬂi-væ cu legætura caritæﬂii, care
este legætura perfecﬂiunii øi a pæcii,
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D&L 88:125. Fiul Meu, pacea sæ fie în
sufletul tæu, D&L 121:7. Gæsind mai
multæ pace, am cæutat binecuvântærile
stræmoøilor, Avr. 1:2.

ei în epoca modernæ. Edward Partridge a slujit ca primul episcop al Bisericii
(D&L 36; 41:9–11; 42:10; 51:1–18; 115;
124:19).

PAHORAN

PAØTE. Vezi, de asemenea, Cina cea
de tainæ; Mielul lui Dumnezeu

Al treilea øef judecætor nefit din
Cartea lui Mormon (Alma 50:39–40;
51:1–7; 59–62).
PARABOLÆ. Vezi, de asemenea,
Evanghelii—Paralela Evangheliilor
O povestire simplæ folositæ pentru a
ilustra sau a preda un principiu sau un
adevær spiritual. Parabola se bazeazæ
pe compararea unui obiect sau eveniment obiønuit cu un adevær, iar înﬂelesul
sau mesajul anume al unei parabole
este deseori ascuns ascultætorilor care
nu sunt pregætiﬂi spiritual sæ-l primeascæ (Mat. 13:10–17).
Isus predica adesea prin parabole.
Pentru lista parabolelor cheie ale lui
Isus, vezi „Evanghelii”.
PARADIS. Vezi, de asemenea , Cer
Acea parte din lumea spiritelor în care
spiritele drepte care au plecat din
aceastæ viaﬂæ aøteaptæ învierea trupului. Este o stare de fericire øi de pace.
Paradisul mai este folosit în scripturi cu
semnificaﬂia de lume a spiritelor (Luca
23:43), împæræﬂia celestialæ (2 Cor. 12:4)
sau starea glorioasæ a pæmântului în
timpul Mileniului (A de C 1:10).
Celui care va birui îi voi da sæ mænânce din pomul vieﬂii, care este în raiul
lui Dumnezeu, Apoc. 2:7. Paradisul lui
Dumnezeu trebuie sæ elibereze spiritele celor drepﬂi, 2 Ne. 9:13. Spiritele
celor drepﬂi sunt primite într-o stare
de fericire, care este numitæ paradis,
Alma 40:11–12. Toﬂi ucenicii lui Isus se
duseseræ în paradisul lui Dumnezeu, în
afaræ de trei, 4 Ne. 1:14. Curând voi
merge sæ mæ odihnesc în paradisul lui
Dumnezeu, Moro. 10:34. Hristos a slujit
spiritelor drepte în paradis, D&L 138.
PARTRIDGE, EDWARD
Membru øi conducætor din vremurile
timpurii ale Bisericii dupæ restaurarea

Særbætoarea Paøtelui a fost instituitæ
pentru a-i ajuta pe copiii lui Israel sæ-øi
aminteascæ de vremea când îngerul
distrugætor a trecut peste casele lor øi
i-a scæpat de egipteni (Ex. 12:21–28;
13:14–15). Mieii færæ de patæ, al cæror
sânge era folosit ca semn de salvare
a Israelului în vechime, îl simbolizeazæ pe Isus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, a cærui jertfæ a mântuit întreaga
omenire.
Aceasta este rânduiala Paøtelui, Ex.
12:43. Isus øi Apostolii Lui au ﬂinut
Paøtele la Cina cea de tainæ, Mat. 26:17–
29 (Marcu 14:12–25). Iatæ Mielul lui
Dumnezeu care ridicæ pæcatul lumii,
Ioan 1:29, 36. Hristos, Paøtele nostru,
este jertfit pentru noi, 1 Cor. 5:7. Suntem mântuiﬂi prin sângele lui Hristos,
ca de al unui miel færæ de patæ, 1 Pet.
1:18–19. Aveﬂi credinﬂæ în Mielul lui
Dumnezeu care ia pæcatele lumii, Alma
7:14. Sfinﬂii care træiesc dupæ Cuvântul
de Înﬂelepciune sæ fie pæstraﬂi, aøa cum
au fost copiii Israelului, D&L 89:21.
Mielul este ucis de la întemeierea lumii,
Moise 7:47.
PAØTE. Vezi Isus Hristos; Înviere
PATRIARH, PATRIARHAL. Vezi,
de asemenea, Binecuvântæri
patriarhale; Evanghelist; Preoﬂia
lui Melhisedec; Tatæ Muritor
Scripturile vorbesc de douæ feluri de
patriarhi: (1) un oficiu rânduit în Preoﬂia
lui Melhisedec, uneori numit evanghelist; (2) taﬂi de familie. Patriarhii rânduiﬂi
dau binecuvântæri speciale membrilor
demni ai Bisericii.
Patriarhi rânduiﬂi: El a dat pe unii profeﬂi,
pe alﬂii evangheliøti, Ef. 4:11 (A de C
1:6). Este de datoria celor Doisprezece
sæ rânduiascæ Slujirile Evangheliei,
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D&L 107:39. Hyrum poate prelua oficiul preoﬂiei øi al patriarhului, D&L
124:91–92, 124; 135:1.
Taﬂi: Iacov i-a binecuvântat pe fiii lui øi
pe urmaøii lor, Gen. 49:11–28. Sæ væ
vorbesc færæ sfialæ despre patriarhul
David, Fapte 2:29. Lehi øi-a sfætuit øi
binecuvântat urmaøii, 2 Ne. 4:3–11.
Am devenit moøtenitor legitim, deﬂinând dreptul care aparﬂine stræmoøilor, Avr. 1:2–4.
PATTEN, DAVID W.
Membru în primul Cvorum al celor
Doisprezece Apostoli aleøi în zilele
din urmæ. David Patten a fost primul
martir al Bisericii restaurate, fiind ucis
în lupta de la Crooked River din
Missouri, în 1838.
Chemat sæ-øi punæ treburile în ordine
øi sæ îndeplineascæ o misiune, D&L
114:1. A fost luat la Domnul, D&L
124:19, 130.
PAVEL. Vezi, de asemenea, Epistolele
lui Pavel
Apostol din Noul Testament. Numele
ebraic al lui Pavel a fost Saul, øi el a
fost cunoscut sub acest nume pânæ la
începutul misiunii lui printre neamuri. El persecutase, înainte, Biserica,
dar a fost convertit la adeværul ei dupæ
ce a avut o viziune cu Isus Hristos.
Pavel a mers în trei cælætorii misionare
importante øi a scris multe scrisori
cætre sfinﬂi. Patrusprezece dintre aceste scrisori formeazæ o parte din Noul
Testament de astæzi. În final, el a fost
luat prizonier la Roma øi a fost ucis,
probabil, în primævara anului 65 d.H.
A consimﬂit la uciderea cu pietre a lui
Øtefan, Fapte 7:57–8:1. I-a persecutat
pe sfinﬂi, Fapte 8:3. Cælætorea la Damasc când i-a apærut Isus, Fapte 9:1–9.
A fost botezat de Anania, Fapte 9:10–
18. Dupæ ce s-a retras în Arabia, s-a
întors sæ propovæduiascæ la Damasc,
Fapte 9:19–25 (Gal. 1:17). La trei ani
dupæ convertire s-a întors în Ierusalim, Fapte 9:26–30 (Gal. 1:18–19). A

Pæcat
mers în trei cælætorii misionare, propovæduind Evanghelia øi organizând
ramuri ale bisericii în diferite pærﬂi ale
Imperiului Roman, Fapte 13:1–14:26;
15:36–18:22; 18:23–21:15. Când s-a
întors în Ierusalim, dupæ cea de a treia
misiune, a fost arestat øi trimis la
Cezarea, Fapte 21:7–23:35. A ræmas
prizonier în Cezarea timp de doi ani,
Fapte 24:1 – 26:32. A fost trimis la
Roma pentru judecatæ øi a îndurat un
naufragiu pe drum, Fapte 27:1–28:11.
PÆCAT. Vezi, de asemenea, Lucruri
abominabile; Murdærie,
necuræﬂenie; Necuvios; Nedrept,
nedreptate; (a) Ofensa; Ræu,
ræutate; RæzvrætireNesupunere voitæ faﬂæ de poruncile
lui Dumnezeu.
Cel ce îøi ascunde pæcatele, nu va prospera, Prov. 28:13. De vor fi pæcatele
voastre cum e cârmâzul, se vor face
albe ca zæpada, Isa. 1:18. Pæcætoøii vor
muri, iar cei drepﬂi vor fi salvaﬂi, Ezec.
18. Mielul lui Dumnezeu îndepærteazæ
pæcatele lumii, Ioan 1:29. Primeøte
botezul øi fii spælat de pæcate, Fapte
22:16. Plata pæcatului este moartea,
Rom. 6:23. Cine øtie sæ facæ bine øi nu
face, sævârøeøte un pæcat, Iac. 4:17.
Fæ-mæ sæ mæ cutremur în faﬂa pæcatului, 2 Ne. 4:31. Vai de toﬂi acei care mor
în pæcatele lor, 2 Ne. 9:38. Ei nu puteau
privi pæcatul decât cu silæ, Alma 13:12.
Sæ nu credeﬂi cæ veﬂi fi restauraﬂi de la
pæcat la fericire, Alma 41:9–10. Domnul nu poate privi pæcatul nici cu cea
mai micæ îngæduinﬂæ, Alma 45:16 (D&L
1:31). Copiii mici nu sunt în stare sæ
comitæ pæcate, Moro. 8:8. Pentru a se
pocæi, oamenii trebuie sæ mærturiseascæ øi sæ se lepede de pæcatele lor, D&L
58:42–43. Mai mare pæcat ræmâne la
acel care nu iartæ, D&L 64:9. Acela care pæcætuieøte împotriva luminii mai
mari, va primi condamnare mai mare,
D&L 82:3. La acel suflet care pæcætuieøte se vor întoarce pæcatele de mai
înainte, D&L 82:7. Când încercæm sæ
ne acoperim pæcatele, cerurile se retrag, D&L 121:37.

Pæcat De Neiertat
PÆCAT DE NEIERTAT. Vezi, de
asemenea, Blasfemie; Duhul Sfânt;
Fiii pierzaniei; (a) Omorî
Pæcatul de a-L nega pe Duhul Sfânt, un
pæcat care nu poate fi iertat.
Blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu
va fi iertatæ oamenilor, Mat. 12:31–32
(Marcu 3:29; Luca 12:10). Este cu neputinﬂæ pentru aceia care s-au fæcut pærtaøi
Duhului Sfânt øi totuøi au cæzut sæ fie
înnoiﬂi iaræøi øi aduøi la pocæinﬂæ, Evr.
6:4–6. Dacæ pæcætuim de bunævoie,
dupæ ce am primit cunoaøterea adeværului, nu mai ræmâne nici o jertfæ pentru
pæcate, Evr. 10:26. Dacæ Îl tægædui pe
Duhul Sfânt øi øtii cæ Îl tægædui, acesta
este un pæcat care este de neiertat, Alma
39:5–6 (Iacov 7:19). Ei nu au nici o iertare, pentru cæ L-au negat pe Singurul Fiu
Næscut, pentru cæ L-au ræstignit pentru ei înøiøi, D&L 76:30–35. Blasfemia
împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertatæ, ceea ce înseamnæ værsare de sânge
nevinovat dupæ ce aﬂi primit noul øi
nepieritorul Meu legæmânt, D&L
132:26–27.
PÆMÂNT. Vezi, de asemenea, (a)
Crea, creaﬂie; Lume
Planeta pe care træim, creatæ de Dumnezeu prin Isus Hristos pentru a fi
folositæ de om în timpul încercærii lui
muritoare. Destinul lui final este sæ
devinæ slævit øi exaltat (D&L 77:1–2;
130:8–9). Pæmântul va deveni o moøtenire veønicæ pentru acei care au træit
demni de gloria celestialæ (D&L 88:14–
26). Ei se vor bucura de prezenﬂa Tatælui øi a Fiului (D&L 76:62).
Creat pentru om: Dumnezeu i-a dat
omului stæpânire asupra pæmântului,
Gen. 1:28 (Moise 2:28). Pæmântul este
al Domnului, Ex. 9:29 (Ps. 24:1). Domnul a dat pæmântul copiilor oamenilor, Ps. 115:16. Eu am fæcut pæmântul
øi l-am fæcut pe om pe el Isa. 45:12.
Prin puterea cuvântului Lui a venit
omul pe pæmânt, Iacov 4:9. Pæmântul
va fi dat acelora care øi-au luat ca îndrumætor pe Spiritul Sfânt, D&L
45:56–58 (D&L 103:7). Aceia care s-au
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supus Evangheliei sunt ræsplætiﬂi cu
lucrurile bune ale pæmântului, D&L
59:3. Cei særaci øi umili ai pæmântului
îl vor moøteni, D&L 88:17 (Mat. 5:5;
3 Ne. 12:5). Vom face un pæmânt øi îi
vom pune la probæ, Avr. 3:24–25.
O entitate vie: Pæmântul ræmâne veønic,
Ecl. 1:4. Marea de sticlæ este pæmântul
în starea lui sfinﬂitæ, nemuritoare øi
veønicæ, D&L 77:1. Pæmântul trebuie
sfinﬂit øi pregætit pentru gloria celestialæ, D&L 88:18–19. Pæmântul a jelit
cu putere, Moise 7:48.
Despærﬂirea pæmântului: Apele sæ fie
adunate împreunæ într-un singur loc,
Gen. 1:9. În zilele lui Peleg s-a împærﬂit
pæmântul, Gen. 10:25. Dupæ ce apele
s-au retras, a devenit un pæmânt ales,
Et. 13:2. Pæmântul va fi aøa cum era
înainte de a fi divizat, D&L 133:24.
Curæﬂirea pæmântului: Ploaia a cæzut pe
pæmânt timp de patruzeci de zile, Gen.
7:4. Pæmântul este pæstrat pentru focul
din ziua judecæﬂii, 2 Pet. 3:7. Dupæ ziua
de azi vine arderea, D&L 64:24. Pæmântul doreøte sæ fie curæﬂat de murdærie,
Moise 7:48.
Starea finalæ a pæmântului: Pæmântul va
fi înfæøurat la un loc ca un sul øi va
trece, 3 Ne. 26:3 (D&L 29:23). Vor fi un
nou cer øi un nou pæmânt, Eter 13:9
(D&L 29:23). Marea de sticlæ este
pæmântul în starea lui sfinﬂitæ, nemuritoare øi veønicæ, D&L 77:1. Pæmântul
trebuie sfinﬂit øi pregætit pentru gloria
celestialæ, D&L 88:18–19. Acest pæmânt va fi fæcut precum cristalul øi va
fi un Urim øi Tumim, D&L 130:8–9.
Pentru o mie de ani se va odihni
pæmântul, Moise 7:64. Pæmântul va fi
înnoit, A de C 1:10.
PÆMÂNTUL FÆGÆDUINﬁEI
Pæmânturi pe care Domnul le-a fægæduit ca moøtenire acelora care Îl urmeazæ cu credinﬂæ øi, adesea, de asemenea,
urmaøilor lor. Existæ mai multe pæmânturi fægæduite. Deseori, în Cartea
lui Mormon, pæmântul fægæduit despre
care se vorbeøte sunt Americile.
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Seminﬂiei tale voi da aceastæ ﬂaræ, Gen.
12:7 (Avr. 2:19). Îﬂi voi da ﬂie øi seminﬂiei
tale pæmântul Canaanului, Gen. 17:8
(Gen. 28:13). Moise a specificat graniﬂele
pæmântului pentru Israel în Canaan,
Num. 34:1–12 (Num. 27:12). Veﬂi fi
conduøi cætre un pæmânt al fægæduinﬂei
1 Ne. 2:20 (1 Ne. 5:5). Domnul îi conduce pe cei drepﬂi spre ﬂinuturi bogate,
1 Ne. 17:38. Dacæ urmaøii lui Lehi vor
ﬂine poruncile lui Dumnezeu, ei vor
prospera pe pæmântul fægæduinﬂei,
2 Ne. 1:5–9. Israel se va întoarce la
pæmânturile lor fægæduite, 2 Ne. 24:1–
2 (Isa. 14:1–2). Orice neam va poseda
acest pæmânt fægæduit, sæ-L slujeascæ
pe Dumnezeu, altfel va fi nimicit, Eter
2:9–12. Acesta este pæmântul fægæduinﬂei øi locul pentru cetatea Sionului, D&L 57:2. Iuda poate începe sæ se
întoarcæ pe pæmânturile lui Avraam,
D&L 109:64. Noul Ierusalim va fi construit pe continentul american, A de C
1:10.
PÆRINﬁI. Vezi, de asemenea, Mamæ;
Tatæ muritor
Taﬂi øi mame. Soﬂii øi soﬂiile demni,
care au fost pecetluiﬂi în cæsætorie aøa
cum se cuvine, într-un templu al lui
Dumnezeu, îøi pot îndeplini rolul de
pærinﬂi în toatæ veønicia.
Copii, ascultaﬂi-i pe pærinﬂii voøtri, Ef.
6:1–3 (Colo. 3:20). Adam øi Eva au fost
primii noøtri pærinﬂi, 1 Ne. 5:11. Blestemul poate fi asupra capetelor pærinﬂilor voøtri, 2 Ne. 4:6. Învæﬂaﬂi-i pe
pærinﬂi cæ trebuie sæ se pocæiascæ øi
sæ fie botezaﬂi, Moro. 8:10. Pærinﬂilor
li se porunceøte sæ-i înveﬂe pe copiii
lor Evanghelia, D&L 68:25. Toﬂi copiii
au dreptul la sprijin din partea pærinﬂilor lor, D&L 83:4. De pæcatele
pærinﬂilor nu pot da socotealæ copiii,
Moise 6:54.
PÆSTOR. Vezi, de asemenea, Isus
Hristos; Pæstorul cel Bun
Simbolic, o persoanæ care se îngrijeøte
de copiii Domnului.
Domnul este pæstorul meu, Ps. 23:1.

(a) Pæzi, Pæzitori
Pæstorii trebuie sæ hræneascæ turma,
Ezec. 34:2–3.
PÆSTORUL CEL BUN. Vezi, de
asemenea, Isus Hristos
Isus Hristos este Pæstorul cel Bun.
În mod simbolic, urmaøii Lui sunt
asemænætori oilor asupra cærora vegheazæ Isus.
Domnul este pæstorul meu, Ps. 23:1. El
Îøi va hræni turma ca un pæstor, Isa.
40:11. Aøa voi cerceta Eu oile Mele,
Ezec. 34:12. Eu sunt Pæstorul cel bun,
Ioan 10:14–15, Isus este marele Pæstor
al oilor, Evr. 13:20. El Îøi numæræ oile øi
ele Îl cunosc, 1 Ne. 22:25. Pæstorul cel
bun væ cheamæ în numele Lui, care
este Hristos. Alma 5:38, 60. Va fi o singuræ turmæ øi un singur Pæstor, 3 Ne.
15:21 (Ioan 10:16).
(A) PÆZI, PÆZITORI. Vezi, de
asemenea, (a) Preveni, prevenire
A fi vigilent, a apæra. O persoanæ care
pæzeøte øi se supune, este gata øi pregætitæ. Pæzitorii sunt conducætori chemaﬂi
de cætre reprezentanﬂii Domnului pentru a avea anumite ræspunderi pentru
bunæstarea celorlalﬂi. Aceia chemaﬂi
sæ fie conducætori au o ræspundere
deosebitæ de a fi, de asemenea, pæzitori pentru restul lumii.
Te-am fæcut pæzitor, Ezec. 3:17–21. Pæzitorii care ridicæ glasul prevenitor îøi
salveazæ propriile suflete, Ezec. 33:7–9.
Vegheaﬂi dar, pentru cæ nu øtiﬂi ceasul
când va veni Domnul, Mat. 24:42–43
(Mat. 25:13; Marcu 13:35–37; D&L
133:10–11). Vegheaﬂi øi rugaﬂi-væ, ca sæ
nu intraﬂi în ispitæ, Mat. 26:41 (3 Ne.
18:15, 18). Dacæ nu væ pæziﬂi pe voi,
gândurile voastre, cuvintele voastre,
faptele voastre, trebuie sæ pieriﬂi,
Mosia 4:30. Alma a rânduit preoﬂi øi
vârstnici care sæ conducæ øi sæ vegheze
peste Bisericæ, Alma 6:1. Acela care nu
vegheazæ pentru Salvator va fi alungat, D&L 45:44. Episcopul øi alﬂii sunt
chemaﬂi øi rânduiﬂi de Dumnezeu sæ
vegheze asupra Bisericii, D&L 46:27.
Domnul a pus pæzitori peste vie, D&L
101:44–58.

Pâinea Vieﬂii
PÂINEA VIEﬁII. Vezi, de asemenea,
Isus Hristos; Împærtæøanie
Isus Hristos este Pâinea Vieﬂii. Pâinea
împærtæøaniei reprezintæ simbolic trupul lui Hristos.
Eu sunt pâinea vieﬂii, Ioan 6:33–58.
Mâncaﬂi øi beﬂi din pâinea øi apa vieﬂii,
Alma 5:34. Pâinea este în amintirea
trupului lui Hristos, 3 Ne. 18:5–7. Pâinea este simbol al cærnii lui Hristos,
D&L 20:40, 77 (Moro. 4:1–3).
(A) PECETLUI, PECETLUIRE. Vezi,
de asemenea, Ilie; Preoﬂie; Rânduieli
A face sæ fie acceptate în ceruri rânduielile înfæptuite prin autoritatea preoﬂiei
pe pæmânt. Rânduielile sunt pecetluite atunci când primesc încuviinﬂarea
Spiritului Sfânt al Promisiunii, care
este Duhul Sfânt.
Orice vei lega pe pæmânt, va fi legat øi
în ceruri, Mat. 16:19 (Mat. 18:18; D&L
124:93; 132:46). Aﬂi fost pecetluiﬂi cu
acel Spirit Sfânt care fusese fægæduit,
Ef. 1:13. Væ dau putere ca orice veﬂi
pecetlui pe pæmânt, sæ fie pecetluit în
cer, Hel. 10:7. Lor le este datæ putere sæ
pecetluiascæ atât pe pæmânt, cât øi în
cer, D&L 1:8. Aceia din gloria celestialæ sunt pecetluiﬂi de Spiritul Sfânt al
fægæduinﬂei, D&L 76:50–70. Ilie încredinﬂeazæ cheile puterii de pecetluire în
mâinile lui Joseph Smith, D&L 110:13–
16. Aceasta este puterea pecetluirii øi
unirii D&L 128:14. Cel mai sigur cuvânt
de profeﬂie înseamnæ a cunoaøte cæ cineva este pecetluit pentru viaﬂa veønicæ,
D&L 131:5. Toate legæmintele care nu
sunt pecetluite de Spiritul Sfânt al
fægæduinﬂei înceteazæ când oamenii
mor, D&L 132:7. Mæreaﬂa lucrare ce
este de fæcut în temple include pecetluirea copiilor cu pærinﬂii lor, D&L
136:47–48.
PEDEAPSÆ CAPITALÆ. Vezi, de
asemenea, (a) Omorî
Pedeapsa cu moartea pentru comiterea unei nelegiuri, mai ales asociatæ cu
pedeapsa pentru omor.
Dacæ varsæ cineva sângele omului øi
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sângele lui sæ fie værsat de om, Gen.
9:6 (TJS, Gen. 9:12–13). Ucigaøul va fi
sigur pedepsit cu moartea, Num. 35:16.
Ucigaøii care omoaræ intenﬂionat vor
muri, 2 Ne. 9:35. Eøti osândit sæ mori
potrivit legii, Alma 1:13–14. Cel care a
ucis a fost pedepsit cu moartea, Alma
1:18. Legea cere viaﬂa aceluia care a
ucis, Alma 34:12. Cel care ucide va
muri, D&L 42:19.
PELEG
Personaj din Vechiul Testament, fiul
lui Eber øi stæ-strænepot al lui Sem. Pe
vremea lui s-a despærﬂit pæmântul
(Gen. 10:22–25).
PENTATEUH. Vezi, de asemenea ,
Deuteronom; Exodul; Genesa;
Leviticul; Moise; Numeri; Vechiul
Testament
Nume dat primelor cinci cærﬂi din
Vechiul Testament: Geneza, Exodul,
Leviticul, Numeri øi Deuteronomul.
Evreii se referæ la aceste cærﬂi ca fiind
Torah-ul sau legea lui Israel. Ele au
fost scrise de Moise (1 Ne. 5:10–11).
PERFECT
Complet, deplin øi pe de-a întregul
dezvoltat; drept în totalitate. Perfect
mai poate însemna færæ de pæcat sau
færæ ræutate. Numai Hristos a fost perfect în totalitate. Cei care Îl urmeazæ
cu adeværat pe Hristos pot deveni perfecﬂi prin harul øi ispæøirea Lui.
Inima voastræ sæ fie cu desævârøire a
Domnului, 1 Regi 8:61. Fiﬂi, dar, desævârøiﬂi, aøa cum este Tatæl vostru Ceresc, Mat. 5:48 (3 Ne. 12:48). Dacæ nu
greøeøte cineva în vorbire, este un om
desævârøit, Iac. 3:2. Credinﬂa nu înseamnæ sæ ai o cunoaøtere perfectæ
despre lucruri, Alma 32:21, 26. Ispæøirea s-a fæcut pentru ca Dumnezeu sæ
fie un Dumnezeu perfect, Alma 42:15.
Moroni era un om cu o înﬂelegere perfectæ, Alma 48:11–13, 17–18. Spiritul
lui Hristos este dat fiecærui om pentru
a judeca øi a cunoaøte cu o cunoaøtere
perfectæ cæ aceasta este de la Dumnezeu
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sau de la diavol, Moro. 7:15–17. Veniﬂi
la Hristos øi fiﬂi perfecﬂi în El, Moro.
10:32. Continuaﬂi cu ræbdare pânæ
când veﬂi deveni perfecﬂi, D&L 67:13.
Aceøtia sunt aceia care sunt oameni
drepﬂi fæcuﬂi desævârøiﬂi prin Hristos,
D&L 76:69. Oficiile din Bisericæ sunt
pentru perfecﬂionarea sfinﬂilor, D&L
124:143 (Ef. 4:11–13). Cei vii nu sunt
perfecﬂi færæ morﬂii lor, D&L 128:15,
18. Noe a fost un om drept øi perfect în
generaﬂia sa, Moise 8:27.
PERLA DE MARE PREﬁ. Vezi, de
asemenea, Canon; Scripturi; Smith,
Joseph, Jr.
Împæræﬂia lui Dumnezeu pe pæmânt
este asemuitæ cu „o perlæ de mare
preﬂ” (Mat. 13:45–46).
Perla de Mare Preﬂ este øi numele dat
unuia din cele patru volume de scripturi denumite „lucræri canonice” ale
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ. Prima ediﬂie a Perlei
de Mare Preﬂ a fost publicatæ în 1851 øi
conﬂinea câteva materiale care se aflæ
acum în Doctrinæ øi Legæminte. Ediﬂiile
publicate începând cu 1902 conﬂin: (1)
extrase din traducerea lui Joseph Smith
a Genesei, numitæ Cartea lui Moise, øi
a lui Mat. 24, numitæ Joseph Smith—
Matei; (2) traducerea lui Joseph Smith
a unor papirusuri egiptene pe care el
le-a obﬂinut în 1835, denumitæ Cartea
lui Avraam; (3) extras din istoria Bisericii scrisæ de Joseph Smith în 1838,
denumitæ Joseph Smith—Istorie øi (4)
Articolele de Credinﬂæ, treisprezece
declaraﬂii de credinﬂæ øi de doctrinæ.
(A) PERSECUTA, PERSECUﬁIE.
Vezi, de asemenea, Adversitate
A cauza suferinﬂæ øi durere altora din
cauza credinﬂei sau statutului lor
social; a oprima sau a prigoni.
Binecuvântaﬂi cei ce sunt prigoniﬂi din
cauza dreptæﬂii, Mat. 5:10 (3 Ne. 12:10).
Rugaﬂi-væ pentru cei ce væ folosesc cu
dispreﬂ øi væ asupresc, Mat. 5:44 (3 Ne.
12:44). Pentru cæ sunt bogaﬂi, ei îi persecutæ pe cei umili, 2 Ne. 9:30 (2 Ne.
28:12 – 13). Cei drepﬂi care privesc

Petru
înainte spre Hristos, în pofida tuturor
persecuﬂiilor, nu vor pieri, 2 Ne. 26:8.
Toate aceste lucruri væ vor da experienﬂæ, D&L 122:7.
PETRU
Personaj din Noul Testament - Petru a
fost iniﬂial cunoscut ca Simeon sau
Simon (2 Pet. 1:1), un pescar din Betsaida, care træia la Capernaum împreunæ cu soﬂia sa. Isus a vindecat-o pe
mama soﬂiei lui Petru (Marcu 1:29–31).
Petru a fost chemat împreunæ cu fratele lui, Andrei, sæ fie ucenicul lui Isus
Hristos (Mat. 4:18–22; Marcu 1:16–18;
Luca 5:1–11). Numele lui aramaic,
Chifa, însemnând væzætor sau „piatræ”,
i-a fost dat de Domnul (Ioan 1:40–42;
TJS, Ioan 1:42). Menﬂionând unele din
slæbiciunile muritoare ale lui Petru,
Noul Testament ilustreazæ, de asemenea, faptul cæ el le-a biruit øi s-a întærit
prin credinﬂa lui în Isus Hristos.
Petru a mærturisit cæ Isus este Hristosul øi Fiul lui Dumnezeu (Ioan 6:68–
69), iar Domnul l-a ales pe el sæ ﬂinæ
cheile împæræﬂiei pe pæmânt (Mat.
16:13–18). Pe Muntele Schimbærii la
faﬂæ, Petru L-a væzut pe Salvator
schimbat la faﬂæ, ca øi pe Moise øi pe
Ilie (Mat. 17:1–9).
Petru era conducætorul Apostolilor
din vremea lui. Dupæ moartea, învierea
øi înælﬂarea Salvatorului, el a chemat
Biserica laolaltæ øi a îndrumat numirea unui Apostol care sæ-l înlocuiascæ
pe Iuda Iscariotul (Fapte 1:15–26).
Petru øi Ioan au vindecat un om care
era schilod din naøtere (Fapte 3:1–16)
øi au fost eliberaﬂi în mod miraculos
din temniﬂæ (Fapte 5:11–29; 12:1–19).
Prin slujirea lui Petru, a fost deschisæ
Evanghelia cætre neamuri (Fapte 10–
11). În zilele din urmæ, Petru, împreunæ cu Iacov øi Ioan, au venit din cer øi
au conferit Preoﬂia lui Melhisedec øi
cheile acesteia lui Joseph Smith øi lui
Oliver Cowdery (D&L 27:12–13;
128:20).
Prima epistolæ a lui Petru: Prima epistolæ a fost scrisæ din „Babilon” (probabil
Roma) øi a fost trimisæ sfinﬂilor din

Phelps, William W.
zona care se numeøte acum Asia Micæ,
curând dupæ ce Nero a început persecutarea creøtinilor.
Capitolul 1 vorbeøte de rolul predestinat al lui Hristos ca Mântuitor. Capitolele 2–3 explicæ faptul cæ Hristos este
piatra din capul unghiului al Bisericii,
cæ sfinﬂii deﬂin o preoﬂie împæræteascæ
øi cæ Hristos a predicat spiritelor din
temniﬂæ. Capitolele 4–5 explicæ de ce
este propovæduitæ Evanghelia celor
morﬂi øi de ce trebuie ca vârstnicii sæ
hræneascæ turma.
A doua epistolæ a lui Petru: Capitolul 1 îi
îndeamnæ pe sfinﬂi sæ-øi asigure chemarea øi alegerea. Capitolul 2 îi avertizeazæ împotriva învæﬂætorilor faløi. Capitolul 3 vorbeøte despre zilele din urmæ
øi despre a Doua Venire a lui Hristos.
PHELPS, WILLIAM W.
Membru øi conducætor în Bisericæ,
dupæ ce aceasta a fost restauratæ în
1830. Domnul l-a chemat pe William
Phelps sæ fie tipograf pentru Bisericæ
(D&L 57:11; 58:40; 70:1).
PIATRA DIN CAPUL
UNGHIULUI. Vezi, de asemenea,
Isus Hristos
Principala piatræ care formeazæ unghiul la temelia unei clædiri. Isus Hristos este denumit piatra din capul unghiului (Ef. 2:20).
Piatra pe care au refuzat-o zidarii a
devenit piatra din capul unghiului,
Ps. 118:22 (Mat. 21:42–44; Marcu 12:10;
Luca 10:17; Fapte 4:10–12). Evreii au
respins piatra din capul unghiului,
Iacov 4:15–17.
PIERZANIE. Vezi Fiii pierzaniei
PILAT DIN PONT
Conducætor roman din Iudeea, anii
26–36 d.H. (Luca 3:1). El îi ura pe evrei
øi religia lor øi a condamnat la moarte
cel puﬂin câﬂiva galileeni (Luca 13:1).
Isus a fost acuzat øi a fost condamnat
la ræstignire înaintea lui Pilat (Mat.
27:2, 11–26, 58–66; Marcu 15; Luca 23;
Ioan 18:28–19:38).
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PLANUL MÂNTUIRII. Vezi, de
asemenea, Cæderea lui Adam øi a
Evei; Evanghelie; Ispæøire, (a)
ispæøi; Isus Hristos; Salvare
Plenitudinea Evangheliei lui Isus
Hristos, menitæ sæ aducæ omului nemurirea øi viaﬂa veønicæ. El include
Crearea, Cæderea øi Ispæøirea, împreunæ cu toate legile, rânduielile øi doctrinele care au fost date de Dumnezeu.
Acest plan face posibil ca toﬂi oamenii
sæ fie exaltaﬂi øi sæ træiascæ pentru totdeauna lângæ Dumnezeu (2 Ne. 2, 9).
Scripturile se referæ, de asemenea, la
acest plan ca la planul salværii, planul
fericirii øi planul milosteniei.
El a fost zdrobit pentru greøelile noastre, Isa. 53:5 (Mosia 14:5). Nu existæ
nici un alt nume sub cer prin care
omul sæ poatæ fi salvat, Fapte 4:12. Aøa
cum toﬂi mor în Adam, tot astfel vor fi
toﬂi fæcuﬂi vii în Hristos, 1 Cor. 15:22.
Prin har suntem salvaﬂi, prin credinﬂæ,
Ef. 2:8 (2 Ne. 26:23). Dumnezeu a promis viaﬂæ veønicæ înainte sæ înceapæ
lumea, Tit 1:2. Isus este autorul salværii veønice, Evr. 5:8–9. Planul mântuirii a fost acordat øi celor morﬂi, 1 Pet.
3:18–20; 4:6 (D&L 138). Moartea împlineøte planul milostiv al marelui Creator, 2 Ne. 9:6. Cât de mæreﬂ este planul
Dumnezeului nostru! 2 Ne. 9:13. Planul mântuirii aduce în faptæ învierea
øi iertarea pæcatelor, Alma 12:25–34.
Aaron l-a învæﬂat planul mântuirii pe
tatæl lui Lamoni, Alma 22:12 – 14.
Amulec a explicat planul salværii,
Alma 34:8–16. Alma a explicat planul
salværii, Alma 42:5–26, 31. Doctrinele
creaﬂiei, cæderii, ispæøirii øi botezului
sunt afirmate în revelaﬂiile moderne,
D&L 20:17–29. Planul a fost rânduit
înaintea lumii, D&L 128:22. Lucrarea
øi gloria Mea este sæ aduc nemurirea øi
viaﬂa veønicæ omului, Moise 1:39. Acesta este planul salværii tuturor oamenilor, Moise 6:52–62. Îi vom încerca prin
aceasta, Avr. 3:22–26.
PLANUL SALVÆRII. Vezi Planul
mântuirii
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PLATOØÆ. Vezi, de asemenea, Urim
øi Tumim
Scripturile menﬂioneazæ douæ feluri
de platoøe: (1) Partea din faﬂæ a îmbræcæminﬂii protectoare a soldatului sau
armura. În sens simbolic, sfinﬂii trebuie sæ poarte platoøele dreptæﬂii pentru
a se apæra de ræu (Isa. 59:17; Ef. 6:14);
(2) articol de îmbræcæminte purtat de
înaltul preot în legea lui Moise (Ex.
28:13–30; 39:8–21). Era fæcutæ din pânzæ øi purta 12 pietre preﬂioase. Uneori
se face referinﬂæ la ea în legæturæ cu
Urimul øi Tumimul (D&L 17:1; JS—I
1:35, 42, 52).
PLÆCI. Vezi, de asemenea, Cartea lui
Mormon; Plæcile de Aur
În vechime, în unele culturi, istoria
øi consemnærile lor se scriau pe plæci
metalice, cum a fost cazul Cærﬂii lui
Mormon. Pentru mai multe informaﬂii,
vezi „O scurtæ explicaﬂie despre Cartea
lui Mormon” în paginile introductive
ale Cærﬂii lui Mormon.
PLÆCI DE AUR. Vezi, de asemenea,
Cartea lui Mormon; Plæci
Înregistrare scrisæ pe plæci de aur. Povesteøte istoria a douæ mari civilizaﬂii
de pe continentele americane. Joseph
Smith a tradus øi a publicat o parte din
aceste plæci. Aceastæ traducere este
numita Cartea lui Mormon. (Pentru mai
multe informaﬂii, vezi „Introducere”
øi „Mærturia profetului Joseph Smith”
de la începutul Cærﬂii lui Mormon).
PLÆCILE DE ARAMÆ. Vezi, de
asemenea, Plæci
Înregistrare a iudeilor de la începuturi
pânæ în anul 600 î.H. conﬂinând multe
scrieri ale profeﬂilor (1 Ne. 5:10–16).
Aceastæ înregistrare era pæstratæ de
Laban, unul dintre vârstnicii iudei din
Ierusalim. Pe când Lehi øi familia lui
erau în pustietate, Lehi i-a trimis pe fiii
lui înapoi în Ierusalim ca sæ obﬂinæ
aceastæ înregistrare (1 Ne. 3–4). (Pentru
mai multe informaﬂii, vezi „O scurtæ
explicaﬂie despre Cartea lui Mormon”
care se aflæ în Cartea lui Mormon).

Pocæinﬂæ, (a) Se Pocæi
PLÂNGERI, CARTEA LOR
Carte în Vechiul Testament scrisæ de
Ieremia. Este o culegere de poeme sau
de cântece de durere din cauza cæderii
Ierusalimului øi a neamului israelit.
Cartea a fost scrisæ dupæ cæderea oraøului, aproximativ anul 586 î.H.
POCÆINﬁÆ, (A) SE POCÆI. Vezi,
de asemenea, (a) Ierta; Iertarea
pæcatelor; Inimæ frântæ; Ispæøire,
(a) ispæøi; Isus Hristos;
Mærturisire, (a) mærturisi
Transformare în minte øi în inimæ care
aduce o nouæ atitudine faﬂæ de Dumnezeu, faﬂæ de sine însuøi øi faﬂæ de
viaﬂæ în general. Pocæinﬂa implicæ îndepærtarea unei persoane de la ræu øi
întoarcerea inimii øi a voinﬂei cætre
Dumnezeu, prin supunere faﬂæ de poruncile øi dorinﬂele lui Dumnezeu øi
prin lepædarea de pæcate. Adeværata
pocæinﬂæ vine din dragostea pentru
Dumnezeu øi din dorinﬂa sinceræ de a
se supune poruncilor Lui. Toate persoanele responsabile au pæcætuit øi
trebuie sæ se pocæiascæ pentru a progresa spre salvare. Numai prin Ispæøirea lui Isus Hristos pocæinﬂa noastræ
poate deveni efectivæ øi acceptatæ de
cætre Dumnezeu.
Mærturiseøte-te Domnului, Ezra 10:11.
Îndepærteazæ ræul din faptele tale; înceteazæ sæ faci ræu, Isa. 1:16. Pocæiﬂi-væ
øi întoarceﬂi-væ de la toate greøelile
voastre, Ezec. 18:30–31. Pocæiﬂi-væ, cæci
împæræﬂia cerului este aproape, Mat. 3:2.
E bucurie în cer øi pentru un singur
pæcætos care se pocæieøte, Luca 15:7.
Dumnezeu porunceøte tuturor oamenilor de pretutindeni sæ se pocæiascæ,
Fapte 17:30 (2 Ne. 9:23; 3 Ne. 11:31–40;
D&L 133:16). Întristarea evlavioasæ
aduce pocæinﬂæ pentru salvare, 2 Cor.
7:10. Spiritul Domnului Atotputernic
a lucrat o mare schimbare în inimile
noastre, încât nu mai avem înclinare
sæ facem ræu, Mosia 5:2. Dacæ îøi mærturiseøte pæcatele øi se pocæieøte, sæ îl
ierﬂi, Mosia 26:29. Dupæ ce le-a propovæduit Alma, mulﬂi oameni au început

Poftæ
sæ se pocæiascæ, Alma 14:1. Nu amânaﬂi ziua pocæinﬂei voastre, Alma 34:33.
Alma l-a învæﬂat pe Helaman despre
pocæinﬂæ øi convertire, Alma 36 (Mosia
27:8–32). Pocæinﬂa nu putea veni oamenilor decât dacæ exista o pedeapsæ,
Alma 42:16. Pæcatele voastre sæ væ tulbure, cu acea tulburare care væ va trage
înspre pocæinﬂæ, Alma 42:29. Sæ-Mi
oferiﬂi ca jertfæ o inimæ zdrobitæ øi un
spirit smerit, 3 Ne. 9:20. Acela care se
pocæieøte øi vine la Mine ca un copilaø,
pe acela îl voi primi, 3 Ne. 9:22. Pocæiﬂi-væ, voi toﬂi din toate colﬂurile lumii, 3 Ne. 27:20. Ori de câte ori s-au
pocæit, ei au fost iertaﬂi, Moro. 6:8. Nu
spuneﬂi altceva decât pocæinﬂæ acestei
generaﬂii, D&L 6:9 (D&L 11:9). Cât de
mare este bucuria Lui pentru sufletul
care se pocæieøte! D&L 18:13. Fiecare
om trebuie sæ se pocæiascæ, sau sæ sufere, D&L 19:4. Acela care pæcætuieøte
øi nu se pocæieøte va fi alungat, D&L
42:28. Acela care mærturiseøte øi abandoneazæ pæcatele lui este iertat, D&L
58:42–43. Cei morﬂi care se pocæiesc
vor fi mântuiﬂi, D&L 138:58. Noi credem în pocæinﬂæ, A de C 1:4.
POFTÆ. Vezi, de asemenea, Senzual,
senzualitate
A avea o dorinﬂæ puternicæ øi nepotrivitæ pentru ceva.
Nu pofti dupæ frumuseﬂea ei în inima
ta, Prov. 6:25. Oricine se uitæ la o femeie ca s-o pofteascæ a øi comis adulter cu
ea în inima lui, Mat. 5:28 (3 Ne. 12:28).
Bærbaﬂii s-au aprins în poftele lor unii
pentru alﬂii, Rom. 1:27. Îøi vor da învæﬂætori dupæ poftele lor, 2 Tim. 4:3–4.
Laban a væzut avuﬂiile noastre øi le-a
dorit, 1 Ne. 3:25. Nu væ mai luaﬂi dupæ
poftele ochilor voøtri, Alma 39:3–4, 9.
Cel ce priveøte o femeie poftind-o va
nega credinﬂa, D&L 42:23. Opriﬂi-væ
de la dorinﬂele voastre pofticioase,
D&L 88:121.
POLIGAMIE. Vezi Cæsætorie, (a) se
cæsætori—Cæsætorie pluralistæ
POMANÆ. Vezi Milostenie
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POMUL VIEﬁII. Vezi, de asemenea,
Eden
Pom din Grædina Edenului øi din paradisul lui Dumnezeu (Gen. 2:9; Apoc.
2:7). În visul lui Lehi, pomul vieﬂii reprezintæ dragostea lui Dumnezeu øi
despre el se vorbeøte ca fiind cel mai
mare dintre toate darurile lui Dumnezeu (1 Ne. 8; 11:21–22, 25; 15:36).
Heruvim øi o sabie învæpæiatæ pæzesc
drumul care duce la pomul vieﬂii,
Gen. 3:24 (Alma 12:21–23; 42:2–6).
Ioan a væzut pomul vieﬂii, iar frunzele
aveau putere tæmæduitoare pentru naﬂiuni, Apoc. 22:2. Lehi a væzut pomul
vieﬂii, 1 Ne. 8:10–35. Nefi a væzut pomul
pe care l-a væzut tatæl sæu, 1 Ne. 11:8–9.
Bara de fier conduce la pomul vieﬂii,
1 Ne. 11:25 (1 Ne. 15:22–24). O præpastie îngrozitoare desparte pe cei ticæloøi
de pomul vieﬂii, 1 Ne. 15:28, 36. Trebuia neapærat sæ existe un fruct oprit în
opoziﬂie cu pomul vieﬂii, 2 Ne. 2:15.
Veniﬂi la Domnul øi luaﬂi din fructul
pomului vieﬂii, Alma 5:34, 62. Dacæ
primii noøtri pærinﬂi ar fi luat din pomul
vieﬂii, ei ar fi fost nenorociﬂi pentru totdeauna, Alma 12:26. Dacæ nu veﬂi hræni
cuvântul, nu veﬂi putea niciodatæ culege
din fructul pomului vieﬂii, Alma 32:40.
Domnul a sædit pomul vieﬂii în mijlocul
grædinii, Moise 3:9 (Avr. 5:9). Dumnezeu l-a alungat pe Adam din Eden, ca
sæ nu ia din pomul vieﬂii øi sæ træiascæ
în vecie, Moise 4:28–31.
PORNOGRAFIE. Vezi Adulter;
Castitate; Imoralitate
PORUMBEL, SEMNUL. Vezi, de
asemenea, Duhul Sfânt
Un semn dinainte stabilit prin care
Ioan Botezætorul Îl va recunoaøte pe
Mesia (Ioan 1:32–34). Joseph Smith
ne-a învæﬂat cæ semnul porumbelului a
fost stabilit înainte de facerea lumii ca
mærturie pentru Duhul Sfânt; de aceea
diavolul nu poate veni sub semnul
unui porumbel.
Spiritul lui Dumnezeu s-a coborât ca
un porumbel, Mat. 3:16. Dupæ ce Isus
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a fost botezat, Duhul Sfânt s-a pogorât
sub forma unui porumbel, 1 Ne. 11:27.
Eu, Ioan, dau mærturie øi, iatæ, cerurile
s-au deschis øi Duhul Sfânt s-a pogorât
asupra lui sub forma unui porumbel,
D&L 93:15.
PORUNCI, CELE ZECE. Vezi, de
asemenea, Moise; Poruncile lui
Dumnezeu
Legile date de Dumnezeu prin profetul Moise pentru a guverna comportamentul moral.
Numele ebraic pentru acestea este
„Zece cuvinte”. Mai sunt numite Legæmântul (Deut. 9:9) sau Mærturia (Ex.
25:21; 32:15). Faptul cæ Dumnezeu a dat
Cele Zece Porunci lui Moise, øi prin el
lui Israel, este descris în Ex. 19:9–20:23;
32:15–19; 34:1. Poruncile au fost gravate pe douæ plæci de piatræ, care au
fost puse în Chivot; de aceea Chivotul
este denumit Chivotul Legæmântului
(Num. 10:33). Domnul, citând din Deut.
6:4–5 øi din Lev. 19:18, a fæcut un sumar al Celor Zece Porunci în „douæ
mari porunci” (Mat. 22:37–39).
Cele Zece Porunci au fost repetate
în revelaﬂia zilelor din urmæ (Mosia
12:32–37; 13:12–24; D&L 42:18–28;
59:5–13; TJS Ex. 34:1–2).
PORUNCILE LUI DUMNEZEU.
Vezi, de asemenea, Cuvântul lui
Dumnezeu; Lege; Pæcat; Porunci,
cele zece; Supunere, supus, (a) se
supune
Legile øi cerinﬂele pe care Dumnezeu
le dæ omenirii, fie personal, fie în colectiv. ﬁinerea poruncilor va aduce binecuvântæri ale Domnului pentru cei
supuøi (D&L 130:21).
Noe a fæcut întocmai cu tot ce i-a poruncit Dumnezeu, Gen. 6:22. Urmaﬂi
calea Mea øi ﬂineﬂi poruncile Mele,
Lev. 26:3. Tineﬂi poruncile Mele øi
træiﬂi, Prov. 4:4 (Prov. 7:2). Dacæ Mæ
iubiﬂi, ﬂineﬂi poruncile Mele, Ioan
14:15 (D&L 42:29). Orice vom cere
vom primi de la El, pentru cæ ﬂinem
poruncile Lui, 1 Ioan 3:22. Poruncile
Lui nu sunt grele, 1 Ioan 5:3. Fiﬂi ne-

(a) Posti, Post
clintiﬂi în ﬂinerea poruncilor, 1 Ne.
2:10. Domnul nu dæ vreo poruncæ færæ
sæ pregæteascæ o cale, 1 Ne. 3:7. Trebuie sæ fac dupæ poruncile stricte ale lui
Dumnezeu, Iacov 2:10. În mæsura în
care veﬂi ﬂine poruncile Mele væ va
merge bine în ﬂinut, Iarom 1:9 (Alma
9:13; 50:20). Învæﬂaﬂi din tinereﬂe sæ ﬂineﬂi poruncile lui Dumnezeu, Alma
37:35. Aceste porunci sunt de la Mine,
D&L 1:24. Cercetaﬂi aceste porunci,
D&L 1:37. Cei ce nu ﬂin poruncile nu
pot fi salvaﬂi, D&L 18:46 (D&L 25:15;
56:2). Poruncile Mele sunt spirituale;
ele nu sunt naturale sau temporale,
D&L 29:35. Poruncile sunt date ca sæ
înﬂelegem voinﬂa Domnului, D&L
82:8. Eu nu øtiu decât cæ Domnul mi-a
poruncit, Moise 5:6. Domnul îi va încerca pe oameni sæ vadæ dacæ ei vor
face ceea ce le porunceøte El, Avr. 3:25.
(A) POSTI, POST. Vezi, de asemenea,
Bunæstare; Milostenie; Ofrandæ;
Særaci
Reﬂinere voitæ de la mâncare øi bæuturæ
cu scopul de a se apropia de Domnul øi
de a-I cere binecuvântærile. Când persoane sau grupuri postesc, ele trebuie,
de asemenea, sæ se roage pentru a înﬂelege voinﬂa lui Dumnezeu øi pentru a
dezvolta o putere spiritualæ mai mare.
Postul a fost întotdeauna practicat de
adeværaﬂii credincioøi.
Astæzi, în Bisericæ, o zi de Sabat din
fiecare lunæ este rezervatæ pentru
post. În timpul postului, membrii Bisericii nu mænâncæ øi nu beau apæ timp
de 24 de ore. Apoi, contribuie la fondurile Bisericii cu banii pe care i-ar fi
cheltuit cu acele mese. Aceøti bani se
numesc dar de post. Biserica foloseøte
darurile de post pentru a-i ajuta pe cei
særaci øi nevoiaøi.
Am postit øi L-am chemat pe Dumnezeul nostru, Ezra 8:21–23, 31. Am
postit øi m-am rugat înaintea Dumnezeului din cer, Neh. 1:4. Postiﬂi pentru
Mine øi nici nu mâncaﬂi, nici nu beﬂi
timp de trei zile, Estera 4:16. Mi-am
umilit sufletul prin post, Ps. 35:13. Nu
este acesta postul pe care l-am ales?

Potopul Din Timpul Lui Noe
Isa 58:3–12. Mi-am întors faﬂa cætre
Domnul Dumnezeu, sæ caut prin rugæciune øi post, Dan. 9:3. Întoarceﬂi-væ la
Mine cu toatæ inima, postind, Ioel
2:12. Ninive a crezut în Dumnezeu øi a
vestit un post, Iona 3:5. Isus a postit
timp de patruzeci de zile, Mat. 4:2 (Ex.
34:28; 1 Regi 19:8; Luca 4:1–2). Nu væ
arætaﬂi oamenilor cæ postiﬂi, Mat. 6:18
(3 Ne. 13:16). Acest soi nu iese afaræ
decât cu rugæciune øi post, Mat. 17:21.
Continuaﬂi postul øi rugæciunea,
Omni 1:26 (4 Ne. 1:12). Ei au început
sæ posteascæ øi sæ se roage Domnului
Dumnezeului lor, Mosia 27:22. Am
postit øi m-am rugat multe zile ca sæ
cunosc aceste lucruri, Alma 5:46. Copiii lui Dumnezeu s-au unit în post øi
rugæciuni puternice, Alma 6:6. Fiii lui
Mosia se dæruiseræ rugæciunii øi postului, Alma 17:3, 9. Dupæ moartea
multor nefiﬂi a urmat un timp de post
øi de rugæciune, Alma 28:5–6. Ei au
postit øi s-au rugat mult, Alma 45:1
(Hel. 3:35). Fie ca hrana ta sæ fie pregætitæ cu inima sinceræ pentru ca postul
tæu sæ fie desævârøit, D&L 59:13–14.
Voi veﬂi continua în post øi rugæciune,
D&L 88:76.
POTOPUL DIN TIMPUL LUI
NOE. Vezi, de asemenea, Arcæ;
Curcubeu; Noe, patriarh biblic
În timpul lui Noe pæmântul a fost
complet acoperit de ape. Acesta a fost
botezul pæmântului øi a simbolizat o
curæﬂire (1 Pet. 3:20–21).
Dumnezeu va aduce potop de ape pe
pæmânt pentru a nimici toatæ carnea,
Gen. 6:17 (Moise 7:34, 43, 50–52; 8:17,
30). Pæmântul era acoperit de apele
potopului, Gen. 7:10. Dumnezeu a
aøezat un curcubeu în nor ca dovadæ a
legæmântului, Gen. 9:9–17. Dupæ ce
apele s-au retras, pæmântul Americii a
devenit un pæmânt ales, Eter 13:2. Cei
ræi vor pieri în potop, Moise 7:38; 8:24.
PRATT, ORSON
Unul dintre primii Doisprezece Apostoli, chemaﬂi dupæ restaurarea Bisericii
în epoca modernæ (D&L 124:128–129).
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El era membru al Bisericii de numai
øase sæptæmâni, când Domnul i-a dat o
revelaﬂie prin Joseph Smith (D&L 34).
De asemenea, Orson Pratt a fost misionar pentru Bisericæ (D&L 52:26; 75:14)
øi a slujit ca istoric al Bisericii timp de
câﬂiva ani.
PRATT, PARLEY PARKER
Fratele mai mare al lui Orson Pratt øi
unul dintre primii Doisprezece Apostoli, chemaﬂi dupæ restaurarea Bisericii
în epoca modernæ (D&L 124:128–129).
Parley Pratt a fost chemat sæ participe
la prima dintr-o serie de activitæﬂi misionare care au urmat, când Domnul
i-a dat o revelaﬂie prin Joseph Smith în
octombrie 1830 (D&L 32; 50:37).
PREASLÆVIRE. Vezi, de asemenea,
Dumnezeu, Dumnezeire
Dragoste, reverenﬂæ, slujire øi devotament faﬂæ de Dumnezeu (D&L 20:19).
Preaslævirea include rugæciune, post,
slujire în Bisericæ, participarea la rânduielile Evangheliei øi alte practici
care demonstreazæ devotamentul øi
dragostea faﬂæ de Dumnezeu.
Sæ nu ai alﬂi dumnezei înaintea Mea,
Ex. 20:3 (Ex. 32:1–8, 19–35; Ps. 81:9).
Preaslæveøte pe Tatæl în spirit øi în
adevær, Ioan 4:23. Preaslæveøte pe
Acela care a fæcut cerul øi pæmântul,
Apoc. 14:7 (D&L 133:38–39). Preaslæveøte-L cu toatæ puterea, mintea øi
tæria ta, 2 Ne. 25:29. Ei au crezut în
Hristos øi L-au preaslævit pe Tatæl în
numele Lui, Iacov 4:5. Zenos a predicat cæ oamenii trebuie sæ se roage øi sæ
preaslæveascæ în toate locurile, Alma
33:3–11. Preaslæviﬂi pe Dumnezeu în
orice loc v-aﬂi afla, în spirit øi în adevær, Alma 34:38. Oamenii au cæzut la
picioarele lui Isus øi L-au preaslævit,
3 Ne. 11:17. Toﬂi oamenii trebuie sæ se
pocæiascæ, sæ creadæ în Isus Hristos
øi sæ-L preaslæveascæ pe Tatæl în numele Lui, D&L 20:29. Væ dau aceste
spuse, ca sæ înﬂelegeﬂi øi sæ øtiﬂi cum
sæ preaslæviﬂi, øi ce sæ preaslæviﬂi,
D&L 93:19. Numai pe acest Dumnezeu Îl voi preaslævi, Moise 1:12–20.
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Preoﬂia Aaronicæ

Noi pretindem privilegiul de a preaslævi pe Dumnezeu Atotputernicul,
A de C 1:11.

PREOT, PREOﬁIA AARONICÆ.
Vezi, de asemenea, Aaron, fratele lui
Moise; Înalt preot; Preoﬂia aaronicæ

PREDESTINARE. Vezi Prerânduire

Oficiu în Preoﬂia lui Aaron. În vechime,
cel mai înalt oficiu în Preoﬂia leviticæ era
deﬂinut numai de Aaron øi urmaøii lui.
Când Hristos a împlinit legea lui Moise,
a fost îndepærtatæ aceastæ restricﬂie.

(A) PREDICA. Vezi, de asemenea,
Evanghelie; Muncæ misionaræ
A da un mesaj care asiguræ o mai bunæ
înﬂelegere a unui principiu sau a unei
doctrine din Evanghelie.
Domnul m-a uns sæ propovæduiesc
veøti bune celor næpæstuiﬂi, Isa. 61:1
(Luca 4:16–21). Ridicæ-te, mergi la
Ninive øi propovæduieøte acolo, Iona
3:2–10. De atunci a început Isus sæ propovæduiascæ, Mat. 4:17. Mergeﬂi în
toatæ lumea øi propovæduiﬂi Evanghelia fiecærei fæpturi, Marcu 16:15. Noi
propovæduim pe Hristos cel ræstignit,
1 Cor. 1:22–24. El a mers øi a propovæduit spiritelor în temniﬂæ, 1 Pet. 3:19.
Nimic nu era, decât predicæ øi îndemn
care sæ-i ﬂinæ permanent în teamæ de
Domnul, Enos 1:23. El le-a poruncit sæ
nu predice altceva decât pocæinﬂæ øi
credinﬂæ în Domnul, Mosia 18:20. Predicarea cuvântului a avut mare aplecare sæ conducæ oamenii sæ facæ ceea
ce este drept, Alma 31:5. Sæ nu credeﬂi
cæ sunteﬂi chemaﬂi sæ predicaﬂi pânæ ce
nu veﬂi fi chemaﬂi, D&L 11:15. Nu îi va
fi dat oricui sæ meargæ înainte sæ predice, decât dacæ este rânduit, D&L
42:11. Aceastæ Evanghelie va fi predicatæ tuturor neamurilor, D&L 133:37.
Evanghelia a început sæ fie predicatæ
de la începuturi, Moise 5:58.
PREDICA DE PE MUNTE. Vezi, de
asemenea, Fericiri; Isus Hristos
Discurs al Domnului Isus Hristos cætre
ucenicii Lui care urmau sæ fie trimiøi
în misiuni (Mat. 5–7; Luca 6:20–49).
Domnul a ﬂinut predica la puﬂin timp
dupæ chemarea celor Doisprezece.
Predica este læmuritæ prin traducerea Bibliei de cætre Joseph Smith øi
printr-o predicæ asemænætoare consemnatæ în 3 Ne. 12–14, care aratæ cæ
pærﬂi importante ale predicii s-au pierdut din relatarea lui Mat.

Îndatoririle unui preot în Biserica restauratæ sunt descrise, D&L 20:46–52.
PREOT, PREOﬁIA LUI
MELHISEDEC. Vezi, de asemenea,
Înalt Preot; Preoﬂia lui Melhisedec
Persoanæ care realizeazæ ritualuri religioase pentru ceilalﬂi, adresate lui
Dumnezeu. Deseori, în scripturi,
preoﬂii sunt de fapt înalﬂi preoﬂi dupæ
ordinul lui Melhisedec (Alma 13:2).
Aceia care primesc plenitudinea slavei lui Dumnezeu dupæ înviere, devin
preoﬂi øi regi în lumea celestialæ.
Melhisedec a fost un preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt, Gen. 14:18. Tu
eøti preot pentru totdeauna dupæ ordinul lui Melhisedec, Ps. 110:4 (Evr. 5:6;
7:17, 21). Hristos ne-a fæcut regi øi
preoﬂi pentru Dumnezeu, Tatæl Sæu,
Apoc. 1:6 (Apoc. 5:10; 20:6). Amintiﬂi-væ
cæ Domnul Dumnezeu a rânduit preoﬂi
dupæ sfântul Sæu ordin, Alma 13:1–20.
Aceia care vor ieøi afaræ în învierea
drepﬂilor sunt preoﬂi øi regi, D&L
76:50, 55–60.
PREOﬁIA AARONICÆ. Vezi, de
asemenea, Aaron, fratele lui
Moise; Legea lui Moise; Preoﬂie
Preoﬂia micæ (Evr. 7:11–12; D&L 107:13–
14). Oficiile ei sunt: episcop, preot, învæﬂætor øi diacon (D&L 84:30; 107:10,
14–15, 87–88). În vechime, sub legea
lui Moise, erau: înalﬂi preoﬂi, preoﬂi
øi leviﬂi. Preoﬂia aaronicæ i-a fost revelatæ lui Moise pentru cæ vechii israeliﬂi
se ræsculaseræ împotriva lui Dumnezeu. Ei au refuzat sæ fie sfinﬂiﬂi øi sæ
primeascæ preoﬂia lui Melhisedec øi
rânduielile ei (D&L 84:23–25). Preoﬂia
aaronicæ se ocupæ de rânduielile

Preoﬂia Leviticæ
vremelnice øi vizibile ale legii øi ale
Evangheliei (1 Cron. 23:27–32; D&L
84:26–27; 107:20). Ea deﬂine cheile
slujirii îngerilor, ale Evangheliei pocæinﬂei øi ale botezului (D&L 13). Preoﬂia aaronicæ a fost restauratæ pe pæmânt în aceastæ dispensaﬂie la 15 mai
1829. Ioan Botezætorul le-a conferit-o
lui Joseph Smith øi Oliver Cowdery
pe malurile Râului Susquehanna, lângæ Harmony, Pennsylvania (D&L 13;
JS—I 1:68–73).
Øi el va avea legæmântul unei preoﬂii
nepieritoare, Num. 25:13. Domnul îi
va curæﬂi pe fiii lui Levi øi îi va purifica, Mal. 3:3 (3 Ne. 24:3). Nici un om nu
îøi ia singur aceastæ cinste asupra lui,
Evr. 5:4. Desævârøirea nu vine prin
Preoﬂia leviticæ, Evr. 7:11. Aceastæ
preoﬂie nu va fi niciodatæ luatæ de pe
pæmânt, pânæ ce fiii lui Levi nu vor
oferi o ofrandæ, D&L 13:1. Joseph
Smith øi Oliver Cowdery au fost rânduiﬂi în Preoﬂia lui Aaron, D&L 27:8.
Preoﬂia inferioaræ deﬂine cheile slujirii
îngerilor, D&L 84:26 (D&L 13:1). Existæ douæ preoﬂii, øi anume a lui Melhisedec øi a lui Aaron, D&L 107:1. A
doua preoﬂie se numeøte Preoﬂia lui
Aaron, D&L 107:13.
PREOﬁIA LEVITICÆ. Vezi Preoﬂia
aaronicæ
PREOﬁIA LUI MELHISEDEC.
Vezi, de asemenea, Melhisedec;
Preoﬂie; Vârstnic
Preoﬂia lui Melhisedec este preoﬂia
mai înaltæ sau mai mare; Preoﬂia aaronicæ este preoﬂia mai micæ. Preoﬂia lui
Melhisedec include cheile binecuvântærilor spirituale ale Bisericii. Prin rânduielile preoﬂiei mai înalte, puterea
dumnezeiascæ este arætatæ omului
(D&L 84:18–25; 107:18–21).
Mai întâi, Dumnezeu a dezvæluit
aceastæ preoﬂie mai înaltæ lui Adam.
Patriarhii øi profeﬂii din fiecare dispensaﬂie au avut aceastæ autoritate
(D&L 84:6–17). Ea s-a numit mai întâi
Sfânta Preoﬂie, dupæ Ordinul Fiului
lui Dumnezeu. Mai târziu, a devenit
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cunoscutæ ca Preoﬂia lui Melhisedec
(D&L 107:2–4).
Când copiii lui Israel nu au mai træit
la înælﬂimea privilegiilor øi legæmintelor Preoﬂiei lui Melhisedec, Domnul
le-a luat legea mai înaltæ øi le-a dat o
preoﬂie mai micæ øi o lege mai micæ
(D&L 84:23–26). Acestea s-au numit
Preoﬂia aaronicæ øi legea lui Moise.
Când a venit pe pæmânt, Isus a restaurat Preoﬂia lui Melhisedec pentru evrei
øi a început sæ zideascæ Biserica printre ei. Cu toate acestea, preoﬂia øi Biserica s-au pierdut din nou prin apostazie. Mai târziu, ele au fost restaurate
prin Joseph Smith, Jr. (D&L 27:12–13;
128:20; JS—I 1:73).
În cadrul Preoﬂiei lui Melhisedec
existæ oficiile de vârstnic, înalt preot,
patriarh, oficiul celor øaptezeci øi oficiul de Apostol (D&L 107). Preoﬂia lui
Melhisedec va face întotdeauna parte
din împæræﬂia lui Dumnezeu pe pæmânt.
Preøedintele Bisericii lui Isus Hristos
a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ este
preøedintele înaltei preoﬂii sau al
Preoﬂiei lui Melhisedec øi deﬂine toate
cheile destinate împæræﬂiei lui Dumnezeu pe pæmânt. Chemarea de preøedinte este deﬂinutæ într-o perioadæ de
un singur bærbat øi el este singura persoanæ de pe pæmânt autorizatæ sæ foloseascæ toate cheile preoﬂiei (D&L
107:64–67; D&L 132:7).
Hristos va fi pentru totdeauna preot
dupæ ordinul lui Melhisedec, Ps. 110:4
(Evr. 5:6, 10; 7:11). Preoﬂia lui Melhisedec administreazæ Evanghelia, Evr. 7
(D&L 84:18–25). Melhisedec a arætat
mare credinﬂæ øi a primit oficiul înaltei
preoﬂii, Alma 13:18. Preoﬂia lui Melhisedec le-a fost acordatæ lui Joseph
Smith øi Oliver Cowdery, D&L 27:12–13
(JS—I 1:72). Preoﬂia aceasta primitæ
prin juræmânt øi legæmânt, D&L
84:33–42. Existæ douæ împærﬂiri sau capete mari, Preoﬂia lui Melhisedec øi a
lui Aaron, D&L 107:6. Preoﬂia lui Melhisedec deﬂine drepturile de a administra toate binecuvântærile spirituale,
D&L 107:8–18. Moise, Ilie øi Ilie, au
dat cheile preoﬂiei lui Joseph Smith
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Preøedinte

øi Oliver Cowdery, D&L 110:11–16. Øi
acum væ dau vouæ, oficianﬂi aparﬂinând
Preoﬂiei Mele, ca voi sæ deﬂineﬂi cheile
ei, D&L 124:123.

dincios øi demn, poate primi preoﬂia,
D&L DO — 2. Credem cæ bærbatul
trebuie sæ fie chemat de Dumnezeu,
A de C 1:5.

PREOﬁIE. Vezi, de asemenea,
Autoritate; Cheile Preoﬂiei;
Juræmântul øi legæmântul
Preoﬂiei; Preoﬂia lui Aaron;
Preoﬂia lui Melhisedec; (a)
Rândui, rânduire; Putere

PREOﬁIE, CHEILE EI. Vezi Cheile
Preoﬂiei

Autoritatea øi puterea pe care Dumnezeu le dæ omului pentru a acﬂiona în
toate lucrurile pentru salvarea omului
(D&L 50:26–27). Membrii de parte
bærbæteascæ ai Bisericii care deﬂin
preoﬂia, sunt organizaﬂi în cvorumuri
øi sunt autorizaﬂi sæ îndeplineascæ rânduieli øi anumite funcﬂii administrative în Bisericæ.
Unøii lor vor fi cu siguranﬂæ o preoﬂie
nemuritoare, Ex. 40:15 (Num. 25:13).
Eu v-am rânduit, Ioan 15:16. Sunteﬂi
zidiﬂi sæ fiﬂi o casæ spiritualæ, o preoﬂie
sfântæ, 1 Pet. 2:5. Sunteﬂi o generaﬂie
aleasæ, o preoﬂie împæræteascæ, 1 Pet.
2:9 (Ex. 19:6). Bærbaﬂii sunt chemaﬂi
ca mari preoﬂi datoritæ credinﬂei lor
deosebite øi a faptelor lor bune, Alma
13:1–12. Væ dau vouæ putere sæ botezaﬂi, 3 Ne. 11:21. Veﬂi avea putere sæ
daﬂi Duhul Sfânt, Moro. 2:2. Îﬂi voi
dezvælui ﬂie preoﬂia prin mâna lui Ilie,
D&L 2:1 (JS—I 1:38). Domnul a confirmat o preoﬂie øi asupra lui Aaron øi a
seminﬂiei lui, D&L 84:18. Preoﬂia mai
mare administreazæ Evanghelia, D&L
84:19. L-a luat pe Moise din mijlocul
lor, øi Sfânta Preoﬂie, D&L 84:25. Sunt
descrise juræmântul øi legæmântul
preoﬂiei, D&L 84:33–42. Preoﬂia a continuat prin obârøia stræmoøilor voøtri,
D&L 86:8. Existæ în Bisericæ douæ
preoﬂii, D&L 107:1. Prima preoﬂie este
Sfânta Preoﬂie, dupæ ordinul Fiului lui
Dumnezeu, D&L 107:2–4. Drepturile
preoﬂiei sunt inseparabil legate de
puterile cerului, D&L 121:36. Nici o
putere sau influenﬂæ nu poate sau nu
trebuie menﬂinutæ decât prin virtutea
preoﬂiei, D&L 121:41. Fiecare membru
al Bisericii de parte bærbæteascæ, cre-

PRERÂNDUIRE. Vezi, de asemenea,
Viaﬂæ premuritoare
Rânduirea în viaﬂa premuritoare de
cætre Dumnezeu a copiilor de spirit
vrednici de a înfæptui anumite misiuni
pe parcursul vieﬂilor lor muritoare.
Dumnezeu a pus hotarele popoarelor,
Deut. 32:8. Înainte de a te zæmisli în
pântece, te-am rânduit profet, Ier. 1:5.
Dumnezeu a rânduit vremile dinainte,
Fapte 17:26. Pe acei pe care i-a cunoscut
dinainte i-a øi hotærât dinainte, Rom.
8:28–30. El ne-a ales înainte de întemeierea lumii, Ef. 1:3–4. Isus Hristos a fost
ales dinainte sæ fie Mântuitorul, 1 Pet.
1:19–20 (Apoc. 13:8). Ei au fost chemaﬂi
øi pregætiﬂi de la întemeierea lumii,
Alma 13:1–9. I-am observat pe cei nobili øi mæreﬂi care au fost aleøi de la
început, D&L 138:55–56. Fiul Meu Preaiubit a fost ales de la început, Moise
4:2. Avraam a fost ales înainte de a se
naøte, Avr. 3:23.
PREØEDINTE. Vezi, de asemenea,
Prima Preøedinﬂie; Profet
Titlu pentru cel ce se aflæ în funcﬂia
prezidenﬂialæ a unei organizaﬂii. Preøedintele Bisericii este profet, væzætor
øi revelator (D&L 21:1; 107:91–92), iar
membrii Bisericii trebuie sæ-l numeascæ pe profetul Bisericii cu titlul de
„preøedinte” (D&L 107:65). El este singura persoanæ de pe pæmânt autorizatæ sæ foloseascæ toate cheile preoﬂiei.
Conducætorii cvorumurilor preoﬂiei øi
ale altor organizaﬂii ale Bisericii pot
avea de asemenea titlul de preøedinte.
Domnul a dat cheile împæræﬂiei, lui
Joseph Smith, D&L 81:1–2. Trei preøedinﬂi formeazæ un cvorum al Preøedinﬂiei Bisericii, D&L 107:21–24. Preøedinﬂii
au fost rânduiﬂi dupæ ordinul lui Melhisedec, D&L 107:29. Sunt descrise

Preøedinﬂie
îndatoririle preøedinﬂilor peste diaconi, învæﬂætori, preoﬂi øi vârstnici,
D&L 107:85 – 89 (D&L 124:136 – 38,
142). Sunt øapte preøedinﬂi peste toﬂi
ceilalﬂi Øaptezeci, D&L 107:93–95. Au
fost numiﬂi preøedinﬂii de stâlpi, D&L
124:133–135.
PREØEDINﬁIE. Vezi Prima
Preøedinﬂie
(A) PREﬁUI. Vezi, de asemenea, (a)
Onora; Reverenﬂæ
A privi pe cineva sau ceva ca fiind
vrednic øi de valoare, mai ales în împrejuræri evanghelice.
El era dispreﬂuit, øi noi nu L-am luat în
seamæ, Isa 53:3–4. Ceea ce este la mare
preﬂ printre oameni este o urâciune în
ochii lui Dumnezeu, Luca 16:15. Fiecare sæ-i preﬂuiascæ pe ceilalﬂi mai mult
decât pe sine însuøi, Filip 2:3. Domnul
preﬂuieøte tot ce este trupesc în întregime, 1 Ne. 17:35. Fiecare om trebuie
sæ-øi preﬂuiascæ aproapele ca pe sine
însuøi, Mosia 27:4 (D&L 38:24–25). În
ziua pæcii lor ei au luat cu uøurinﬂæ
sfatul Meu, D&L 101:8.
(A) PREVENI, PREVENIRE Vezi (a)
Avertiza, avertizare
PRIMA PREØEDINﬁIE. Vezi, de
asemenea, Cheile preoﬂiei;
Preøedinte; Revelaﬂie
Preøedintele Bisericii øi consilierii lui.
Ei formeazæ un cvorum din trei înalﬂi
preoﬂi øi conduc întreaga Bisericæ. Prima
Preøedinﬂie deﬂine toate cheile preoﬂiei.
Cheile împæræﬂiei vor aparﬂine întotdeauna Preøedinﬂiei Înaltei Preoﬂii,
D&L 81:2. Preøedinﬂia Înaltei Preoﬂii
are dreptul de a oficia în toate oficiile,
D&L 107:9, 22. Oricine Mæ primeøte pe
Mine, primeøte øi Prima Preøedinﬂie,
D&L 112:20, 30. Prima Preøedinﬂie va
primi oracolele, (revelaﬂiile) pentru
întreaga Bisericæ, D&L 124:126.
PRIMA VIZIUNE. Vezi, de
asemenea, Restaurarea
Evangheliei; Smith, Joseph Jr.
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Apariﬂia lui Dumnezeu Tatæl øi a
Fiului Sæu, Isus Hristos, Profetului
Joseph Smith într-o dumbravæ.
În primævara anului 1820, Joseph
Smith Jr. avea cincisprezece ani. El locuia împreunæ cu familia lui în oraøul
Palmyra, New York. La micæ distanﬂæ,
la vest de cæminul familiei era o pædure cu copaci mari. Joseph a mers în
acest loc pentru a se ruga lui Dumnezeu ca sæ afle care bisericæ era dreaptæ.
El fusese impresionat, în timp ce citea
Biblia, de faptul cæ trebuia sæ caute
ræspuns la Dumnezeu (Iac. 1:5–6). Ca
ræspuns la rugæciunea lui, i-au apærut
Tatæl øi Fiul care i-au spus sæ nu se
alæture nici unei biserici existente,
atunci, pe pæmânt, cæci toate erau greøite (JS—I 1:15–20). Aceastæ experienﬂæ sfântæ a fost începutul unei serii de
evenimente care aveau sæ ducæ la restaurarea Evangheliei øi a adeværatei
Biserici a lui Hristos.
PRIMELE PRINCIPII ALE
EVANGHELIEI. Vezi Botez, a
boteza; Credinﬂæ; Duhul Sfânt;
Pocæinﬂæ, (a) se pocæi
PRIMELE ROADE
Primele recolte ale anului. Pe vremea
Vechiului Testament, ele erau oferite
Domnului (Lev. 23:9–20). Aceia care
primesc Evanghelia øi înduræ pânæ la
sfârøit în credinﬂæ sunt într-un mod
simbolic primele roade, pentru cæ ei
aparﬂin lui Dumnezeu.
Aceia care Îl urmeazæ pe Miel oriunde
va merge, sunt primul rod pentru
Dumnezeu, Apoc. 14:4. Primul rod
sunt aceia care vor coborî mai întâi cu
Hristos, D&L 88:98.
PRIMUL NÆSCUT. Vezi, de
asemenea, Dreptul primului
næscut; Isus Hristos
Pe vremea vechilor patriarhi, primul
næscut primea dreptul primului næscut
(Gen. 43:33) moøtenind astfel conducerea familiei la moartea tatælui. Primul
næscut trebuia sæ fie vrednic de a-øi
asuma aceastæ ræspundere (1 Cron.
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5:1–2) øi îøi putea pierde dreptul primului næscut prin nedreptate.
Sub legea lui Moise, primul fiu næscut era considerat ca aparﬂinând lui
Dumnezeu. Primul næscut primea o
parte dublæ din averea tatælui (Deut.
21:17). Dupæ moartea tatælui lui, el era
ræspunzætor de îngrijirea mamei øi
surorilor lui.
Primul mascul næscut al animalelor
aparﬂinea de asemenea lui Dumnezeu.
Animalele neîntinate erau folosite
pentru jertfe, în timp ce animalele întinate puteau fi mântuite sau vândute
sau omorâte (Ex. 13:2, 11–13; 34:19–20;
Lev. 27:11–13, 26–27).
Primul næscut simboliza pe Isus
Hristos øi slujirea lui pæmânteascæ,
amintind oamenilor cæ marele Mesia
va veni (Moise 5:4–8; 6:63).
Isus a fost primul næscut dintre copiii spirituali ai Tatælui nostru Ceresc,
Singurul Næscut din Tatæl în carne øi
primul care s-a înælﬂat din morﬂi prin
înviere (Col. 1:13–18). Sfinﬂii credincioøi devin membri ai Bisericii Primului Næscut pentru veønicie (D&L
93:21–22).
Întâiul næscut dintre fiii tæi Mi-l vei da
Mie, Ex. 22:29. Mi-am închinat pentru
Mine pe toﬂi întâii næscuﬂi din Israel,
Num. 3:13. El sæ fie întâiul næscut dintre mai mulﬂi fraﬂi, Rom. 8:29. El aduce
pe lume pe întâiul næscut, Evr. 1:6. Ei
sunt aceia care sunt Biserica Primului
Næscut, D&L 76:54, 94. Mi-a fost rânduit de la pærinﬂi chiar dreptul primului næscut, Avr. 1:3.
PRINCIPIU. Vezi, de asemenea,
Evanghelie
Doctrinæ, adevær sau lege de bazæ. Primele principii ale Evangheliei sunt
credinﬂa în Domnul Isus Hristos øi
pocæinﬂa (A de C 1:4).
Færæ a pæræsi principiile doctrinei lui
Hristos, sæ continuæm întru desævârøire,
Evr. 6:1–3. Vârstnicii, preoﬂii øi învæﬂætorii vor predica principiile Evangheliei Mele, care se aflæ în scripturi, D&L
42:12. Instruiﬂi-væ øi mai bine în princi-

Profet
pii, în doctrinæ øi în toate lucrurile,
D&L 88:78 (D&L 97:14). Fiecare om
poate acﬂiona în doctrinæ øi principii,
potrivit cu libertatea moralæ de a alege
pe care i-am dat-o, D&L 101:78. Orice
grad de inteligenﬂæ pe care îl obﬂinem
în aceastæ viaﬂæ, se va înælﬂa cu noi în
înviere, D&L 130:18–19.
PROFANARE. Vezi, de asemenea,
Blasfemie
Lipsæ de respect sau dispreﬂ faﬂæ de
lucrurile sacre, mai ales necuviinﬂæ
faﬂæ de numele lui Dumnezeu.
Sæ nu iei numele Domnului Dumnezeului tæu în deøert, Ex. 20:7 (2 Ne.
26:32; Mosia 13:15; D&L 136:21). De ce
pângærim legæmântul pærinﬂilor noøtri?
Mal. 2:10. Pentru orice cuvânt nelalocul lui rostit, oamenii vor da socotealæ
la judecatæ, Mat. 12:34–37. Din aceeaøi
guræ pornesc binecuvântarea øi blestemul, care nu ar trebui sæ fie, Iac. 3:10.
Cuvintele noastre ne vor condamna,
Alma 12:14 (Mosia 4:30). Toﬂi oamenii
sæ ia seama cum iau numele Meu pe
buzele lor, D&L 63:61–62.
PROFET. Vezi, de asemenea,
Preøedinte; Profeﬂie, (a) profeﬂi;
Revelaﬂie; Væzætor
Persoanæ care a fost chematæ øi care
vorbeøte în numele lui Dumnezeu. Ca
mesager al lui Dumnezeu, profetul
primeøte porunci, profeﬂii øi revelaﬂii
de la Dumnezeu. Responsabilitatea lui
este de a face cunoscute omenirii voinﬂa lui Dumnezeu øi adeværata Sa naturæ øi de a aræta semnificaﬂia relaﬂiilor
lui cu El. Un profet denunﬂæ pæcatul øi
prevede consecinﬂele lui. El este un
propovæduitor al dreptæﬂii. Ocazional,
profeﬂii pot fi inspiraﬂi sæ prevadæ viitorul, spre binele omenirii. Cu toate
acestea, prima lui responsabilitate
este sæ mærturiseascæ despre Hristos.
Astæzi, preøedintele Bisericii lui Isus
Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ
este profetul lui Dumnezeu pe pæmânt.
Membrii Primei Preøedinﬂii øi cei Doisprezece Apostoli sunt susﬂinuﬂi ca
profeﬂi, væzætori øi revelatori.

Profetesæ
Sæ dea Dumnezeu ca tot poporul
Domnului sæ fie alcætuit din profeﬂi,
Num. 11:29. Când va fi printre voi un
profet, Eu, Domnul, Mæ voi face cunoscut lui într-o viziune, Num. 12:6.
Domnul mærturiseøte împotriva Israelului prin toﬂi profeﬂii Lui, 2 Regi 17:13
(2 Cron. 36:15–16; Ier. 7:25). Te-am
rânduit pe tine profet al neamurilor,
Ier. 1:5, 7. El Îøi dezvæluie taina slujitorilor Lui, profeﬂii, Amos 3:7. El a vorbit
prin gura sfinﬂilor Lui profeﬂi, Luca 1:70
(Fapte 3:21). Toﬂi profeﬂii dau mærturie
despre Hristos, Fapte 10:43. Dumnezeu
a dat profeﬂi în bisericæ, 1 Cor. 12:28
(Ef. 4:11). Biserica este ziditæ pe temelia
Apostolilor øi a profeﬂilor, Ef. 2:19–20.
Oamenii au respins cuvintele profeﬂilor, 1 Ne. 3:17–18 (2 Ne. 26:3). Prin
Spirit toate lucrurile sunt fæcute cunoscute profeﬂilor, 1 Ne. 22:1–2. Hristos a
venit la nefiﬂi pentru a împlini tot ceea
ce spusese prin gurile sfinﬂilor Lui
profeﬂi, 3 Ne. 1:13 (D&L 42:39). Cei ce
nu vor da ascultare cuvintelor profeﬂilor, vor fi nimiciﬂi, D&L 1:14. Cei care
cred cuvintele profeﬂilor vor avea viaﬂæ
veønicæ, D&L 20:26. Veﬂi primi cuvântul
profetului, ca øi când ar veni din gura
Mea, D&L 21:4–6. Revelaﬂiile øi poruncile pentru Bisericæ vin doar prin cel
numit, D&L 43:1–7. Datoria Preøedintelui este sæ prezideze asupra întregii
Biserici øi sæ fie asemeni lui Moise, sæ
fie profet, D&L 107:91–92. Noi credem
în profeﬂi, A de C 1:6.
PROFETESÆ. Vezi, de asemenea,
Profeﬂie, a profeﬂi
O femeie care a primit mærturie despre
Isus Hristos øi care se bucuræ de spiritul
revelaﬂiei. Profetesa nu deﬂine preoﬂia
sau cheile ei. Deøi în scripturi doar câteva femei sunt numite profetese, multe
au profeﬂit, aøa cum au fæcut: Rebeca,
Hanah, Elisabeta øi Maria.
Miriam a fost chematæ ca profetesæ,
Ex. 15:20. Debora a fost chematæ ca
profetesæ, Jud. 4:4. Hulda a fost chematæ
ca profetesæ, 2 Regi 22:14 (2 Cron.
34:22). Ana a fost chematæ ca profetesæ, Luca 2:36.
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PROFEﬁIE, (A) PROFEﬁI. Vezi, de
asemenea, Profet; Profetesæ;
Revelaﬂie; Væzætor
Profeﬂia constæ în cuvinte sau scrieri
de inspiraﬂie divinæ, pe care le primeøte cineva prin revelaﬂie de la Duhul
Sfânt. Mærturia lui Isus este spiritul
profeﬂiei (Apoc. 19:10). O profeﬂie se
poate referi la trecut, la prezent sau la
viitor. Când profetizeazæ cineva, acesta vorbeøte sau scrie ceea ce doreøte
Dumnezeu ca el sæ cunoascæ, pentru
binele sæu sau pentru binele celorlalﬂi.
Oamenii pot primi profeﬂii sau revelaﬂii privind propriile lor vieﬂi.
Sæ dea Dumnezeu ca tot poporul
Domnului sæ fie alcætuit din profeﬂi,
Num. 11:29. Fiii øi fiicele voastre vor
profeﬂi, Ioel 2:28 (Fapte 2:17–18). El
Îøi dezvæluie taina slujitorilor Lui,
profeﬂii, Amos 3:7. Nici o profeﬂie din
scripturi nu este dupæ interpretare
proprie, 2 Pet. 1:20. Nefiﬂii au avut
multe revelaﬂii øi spiritul profeﬂiei,
Iacov 4:6, 13. Alma øi Amulec au cunoscut intenﬂiile inimii lui Zeezrom prin
spiritul profeﬂiei, Alma 12:7. Vai de cel
care spune cæ Domnul nu mai lucreazæ
prin profeﬂie, 3 Ne. 29:6. Cæutaﬂi profeﬂiile lui Isaia, Morm. 8:23. Profeﬂiile
vor fi toate împlinite, D&L 1:37–38.
Omul trebuie sæ fie numit de Dumnezeu prin profeﬂie, A de C 1:5.
(A) PROPOVÆDUI. Vezi (a) Predica
PROVERB
Zicalæ sau scurt sfat moral.
Cartea Proverbelor: Carte în Vechiul
Testament care conﬂine multe parabole,
zicale øi poeme, unele dintre ele fiind
scrise de Solomon. Cartea Proverbelor
este deseori citatæ în Noul Testament.
Capitolele 1–9 conﬂin o explicaﬂie a
adeværatei înﬂelepciuni. Capitolele 10–
24 conﬂin o culegere de zicale despre
lucrurile bune øi rele ale vieﬂii. Capitolele 25–29 conﬂin proverbele lui Solomon pe care le-au consemnat oamenii
lui Ezechia, regele Iudei. Capitolele
30–31 includ o descriere a unei femei
virtuoase.
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PSALM. Vezi, de asemenea, David;
Muzicæ
Poem sau imn inspirat.
Cartea Psalmilor : Carte în Vechiul Testament care conﬂine o culegere de
psalmi, dintre care mulﬂi sunt despre
Hristos. Cartea Psalmilor este adesea
citatæ în Noul Testament.
David a scris mulﬂi dintre psalmi.
Psalmii au fost scriøi ca laudæ lui Dumnezeu. Mulﬂi au fost puøi pe muzicæ.
(A) PUNE DEOPARTE. Vezi, de
asemenea, Chemat, chemat de
Dumnezeu, chemare; Mâini,
aøezarea lor
A fi ales øi sfinﬂit pentru scopuri sfinte.
Aceastæ numire este pentru o slujire
anume în cadrul organizærii Bisericii,
prin aøezarea mâinilor de cætre cineva
care are autoritatea cerutæ. Numai
aceia care prezideazæ asupra cvorumurilor preoﬂiei primesc cheile când
sunt puøi deoparte. Oamenii puøi deoparte pentru alte funcﬂii decât cele de
preøedinﬂi ai cvorumurilor preoﬂiei
pot primi o binecuvântare a preoﬂiei,
dar cu acea binecuvântare nu se dau
nici un fel de chei.
Puneﬂi-Mi deoparte pe Barnaba øi pe
Saul pentru lucrare, Fapte 13:2–3. Alﬂi
episcopi sæ fie puøi deoparte, D&L
68:14. Episcopul, un judecætor general,
va fi pus deoparte pentru aceastæ slujire, D&L 107:17, 74. Un om trebuie sæ
fie chemat de Dumnezeu prin profeﬂie
øi prin aøezarea mâinilor, A de C 1:5.
PUR, PURITATE. Vezi, de asemenea,
Curat øi a nu fi curat; Sfinﬂire
Liber de pæcat sau de vinæ; færæ de
patæ. O persoanæ devine puræ atunci
când gândurile øi faptele ei sunt curate din toate punctele de vedere. O persoanæ care a pæcætuit poate deveni
puræ prin credinﬂæ în Isus Hristos, prin
pocæinﬂæ øi prin primirea rânduielilor
Evangheliei.
Acela care are mâinile curate øi o inimæ puræ va primi binecuvântærile

Putere
Domnului, Ps. 24:3–5. Fiﬂi curaﬂi, voi
cei ce purtaﬂi vasele Domnului, Isa.
52:11 (D&L 133:4–5). Binecuvântaﬂi cei
cu inima curatæ, Mat. 5:8 (3 Ne. 12:8).
Orice lucruri sunt curate, gândiﬂi-væ la
aceste lucruri, Filip. 4:8 (A de C 1:13).
Voi toﬂi care sunteﬂi cu inima curatæ,
ridicaﬂi-væ capetele øi primiﬂi cuvântul
cel plæcut lui Dumnezeu, Iacov 3:2–3.
Væ puteﬂi voi înælﬂa privirea la Dumnezeu în acea zi, cu inima puræ øi cu
mâinile curate? Alma 5:19. Fiind puri
øi nepætaﬂi înaintea lui Dumnezeu, ei
nu puteau privi pæcatul decât cu groazæ, Alma 13:12. Purificaﬂi-væ aøa cum
øi Hristos este pur, Moro. 7:48 (Morm.
9:6). Hristos Îøi va pæstra un popor pur,
D&L 43:14. Domnul a poruncit sæ se
construiascæ în Sion o casæ în care cei
puri Îl vor vedea pe Dumnezeu, D&L
97:10–17. Asta înseamnæ Sion–cei care
au inima puræ, D&L 97:21.
PUTERE. Vezi, de asemenea,
Autoritate; Preoﬂie
Capacitatea de a face ceva. A avea
putere asupra cuiva sau asupra unui
lucru înseamnæ a avea capacitatea de a
controla sau de a porunci persoanei sau
lucrului respectiv. În scripturi, puterea
este deseori în legæturæ cu puterea lui
Dumnezeu sau cu puterea cerului. Este
adesea strâns legatæ de autoritatea preoﬂiei, care înseamnæ permisiunea sau
dreptul de a acﬂiona pentru Dumnezeu.
Te-am læsat sæ ræmâi în picioare ca sæ
vezi puterea Mea, Ex. 9:16. Dumnezeu
este cetæﬂuia mea cea tare, 2 Sam. 22:33.
Nu refuza binele, când stæ în puterea
mâinii tale sæ îl faci, Prov. 3:27. Cu
adeværat sunt plin de putere, plin de
Spiritul Domnului, Mica 3:8. Mie Îmi
este datæ toatæ puterea, în cer øi pe
pæmânt, Mat. 28:18. Ei erau uimiﬂi de
învæﬂætura Lui, pentru cæ vorbea cu
putere, Luca 4:32. Ræmâneﬂi în cetate
pânæ ce veﬂi fi înzestraﬂi cu putere de
sus, Luca 24:49. Tuturor celor ce L-au
primit, El le-a dat putere sæ devinæ fiii
lui Dumnezeu, Ioan 1:12 (D&L 11:30).
Veﬂi primi o putere când se va pogorî
Duhul Sfânt asupra voastræ, Fapte 1:8.

Rafael
Nu este altæ putere decât de la Dumnezeu, Rom. 13:1. Sunteﬂi pæziﬂi de
puterea lui Dumnezeu, prin credinﬂa
întru salvare, 1 Pet. 1:3–5. Sunt plin de
puterea lui Dumnezeu, 1 Ne. 17:48. Mi
s-a arætat prin puterea Duhului Sfânt,
Iacov 7:12. Omul poate avea mare putere datæ lui de la Dumnezeu, Mosia
8:16. Ei au propovæduit cu putere øi
autoritate de la Dumnezeu, Alma 17:2–
3. Nefi a slujit cu putere øi mare autoritate, 3 Ne. 7:15–20 (3 Ne. 11:19–22). Cu
toate cæ un om poate avea putere sæ
facæ fapte mari, dacæ se laudæ în tæria
lui, el trebuie sæ cadæ, D&L 3:4. Puterea de a face bine existæ în fiecare om,
D&L 58:27–28. În rânduielile Preoﬂiei
lui Melhisedec se aratæ puterea dumnezeirii, D&L 84:19–22. Drepturile
preoﬂiei sunt inseparabil legate de puterile cerului, D&L 121:34–46. Am sæ
te conduc cu mâna Mea, iar puterea
Mea va fi asupra ta, Avr. 1:18.
RAFAEL. Vezi, de asemenea, Îngeri
Un înger al Domnului care a luat parte
la restaurarea tuturor lucrurilor (D&L
128:21).
RAHELA. Vezi, de asemenea, Iacov,
Fiul lui Isaac
Personaj din Vechiul Testament, soﬂie
a lui Iacov (Gen. 29–31, 35). De asemenea, ea a fost mama lui Iosif øi a lui
Beniamin.
RAMEUMPTOM
În Cartea lui Mormon, un loc înalt
pentru stat în picioare, zidit în mijlocul
sinagogii, unde zoramiﬂii, nefiﬂi apostazici, se rugau (Alma 31:8–14).
RÆBDARE. Vezi, de asemenea,
Blând, blândeﬂe; (a) Îndura
A îndura cu calm; capacitatea de a îndura necazuri, insulte, ræniri, færæ a se
plânge sau a se ræzbuna.
Odihneøte-te în Domnul øi aøteaptæ-L
cu ræbdare, Ps. 37:7–8. Cine este încet
la mânie are multæ pricepere, Prov.
14:29. Prin ræbdarea voastræ væ veﬂi
câøtiga sufletele voastre, Luca 21:19.
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Avem speranﬂæ prin ræbdare øi mângâierea pe care o dau scripturile, Rom.
15:4. Urmaﬂi-i pe acei care prin credinﬂæ øi ræbdare moøtenesc promisiunile,
Evr. 6:12–15. Læsaﬂi ræbdarea sæ-øi facæ
desævârøit lucrarea pentru ca sæ fiﬂi
desævârøiﬂi øi întregi, Iacov 1:2–4. Aﬂi
auzit despre ræbdarea lui Iov, Iacov
5:11. Ei s-au supus cu voioøie øi cu ræbdare la tot ce a fost voia Domnului,
Mosia 24:15. Ai suportat toate aceste
lucruri cu ræbdare, pentru cæ Domnul
a fost cu tine, Alma 38:4–5. Continuaﬂi
în ræbdare pânæ ce sunteﬂi desævârøiﬂi,
D&L 67:13.
RÆSPUNZÆTOR, (A FI)
RÆSPUNZÆTOR. Vezi, de
asemenea, Libertatea de a alege
Domnul a spus cæ toﬂi oamenii sunt
ræspunzætori de propriile lor motive,
atitudini, dorinﬂe øi fapte.
Vârsta responsabilitæﬂii este vârsta
la care copiii sunt consideraﬂi responsabili de faptele lor øi sunt în stare sæ
pæcætuiascæ øi sæ se pocæiascæ.
Voi judeca pe fiecare dupæ cæile lui,
Ezec. 18:30. Ei vor da socotealæ de orice cuvânt nefolositor, Mat. 12:36. Sæ
dai socotealæ de felul cum ai condus,
Luca 16:2. Fiecare dintre noi va da
socotealæ de sine însuøi faﬂæ de Dumnezeu, Rom. 14:12. Cei morﬂi vor fi
judecaﬂi potrivit cu faptele lor, Apoc.
20:12. Cuvintele noastre, faptele øi
gândurile ne vor condamna, Alma
12:14. Suntem proprii noøtri judecætori,
dacæ fæptuim bine sau ræu, Alma 41:7.
Væ este îngæduit sæ acﬂionaﬂi pentru
voi înøivæ, Hel. 14:29–31. Acest lucru
sæ-l propovæduiﬂi voi—pocæinﬂa øi botezul pentru aceia care sunt responsabili, Moro. 8:10. Toﬂi cei care au ajuns
la vârsta responsabilitæﬂii trebuie sæ se
pocæiascæ øi sæ fie botezaﬂi, D&L 18:42.
Satana nu îi poate ispiti pe copiii mici,
pânæ când ei nu vor fi responsabili în
faﬂa Mea, D&L 29:46–47. Copiii vor fi
botezaﬂi la vârsta de opt ani, D&L 68:27.
Fiecare om va fi ræspunzætor de propriile lui pæcate în ziua judecæﬂii, D&L
101:78. Le este dat oamenilor sæ

173
discearnæ binele de ræu; de aceea ei
pot acﬂiona pentru ei înøiøi, Moise
6:56. Oamenii vor fi pedepsiﬂi pentru
propriile lor pæcate, A de C 1:2.
RÆSPUNDERE, VÂRSTA
RÆSPUNDERII. Vezi Botez, a
boteza—botezul nu se face
pentru prunci; Botezul pruncilor;
Copil, copii; Ræspunzætor, a fi
ræspunzætor
RÆSTIGNIRE. Vezi, de asemenea,
Cruce; Golgota; Ispæøire, (a)
ispæøi; Isus Hristos
Procedeu roman de execuﬂie, obiønuit
în timpul Noului Testament, prin care
o persoanæ era omorâtæ legându-i-se
sau bætându-i-se în cuie mâinile øi picioarele pe cruce. Se practica de obicei
doar pentru sclavi øi pentru cei mai de
rând ræufæcætori. Ræstignirea era adesea
precedatæ de biciuire sau bætaie (Marcu
15:15). Persoana care era ræstignitæ era
pusæ de obicei sæ-øi poarte crucea cætre
locul execuﬂiei (Ioan 19:16–17). Îmbræcæmintea îi era luatæ de obicei de cætre
soldaﬂii care executau sentinﬂa (Mat.
27:35). Crucea era înfiptæ în pæmânt
astfel cæ picioarele persoanei în cauzæ
erau la numai câﬂiva centimetri deasupra pæmântului. Crucea era supravegheatæ de soldaﬂi pânæ ce murea
persoana de pe cruce, fapt care uneori
dura trei zile (Ioan 19:31–37).
Isus Hristos a fost ræstignit pentru
cæ un grup de necredincioøi L-au acuzat pe nedrept de ræzvrætire împotriva
lui Cezar øi de blasfemie pentru cæ
spunea cæ este Fiul lui Dumnezeu. O
mantie purpurie (Ioan 19:2), o coroanæ
de spini øi alte insulte I-au fost aduse
lui Isus (Mat. 26:67; Marcu 14:65).
Cei nelegiuﬂi vor stræpunge mâinile
øi picioarele lui Mesia, Ps. 22:11–18.
Hristos va merge ca un miel la tæiere,
Isa. 53:7. Isus a prevæzut ræstignirea Sa,
Mat. 20:18–19. Este descrisæ ræstignirea
lui Hristos, Mat. 27:22–50 (Marcu
15:22–37; Luca 23:26–46; Ioan 19:17–30).
Nefi a væzut într-o viziune ræstignirea
Mielului lui Dumnezeu, 1 Ne. 11:33.

Ræzboi
Nefi a vorbit despre suferinﬂele øi ræstignirea lui Hristos, 1 Ne. 19:9–14. Iacov a
vorbit despre slujirea øi ræstignirea
Celui Sfânt al Israelului, 2 Ne. 6:9. Furtuni, cutremure, incendii øi uragane
au dovedit în America ræstignirea lui
Hristos în Ierusalim, 3 Ne. 8. Eu sunt
Isus care a fost ræstignit, D&L 45:51–52.
Slujirea lui Hristos printre spiritele din
captivitate s-a limitat la perioada dintre moartea øi învierea Sa, D&L 138:27.
RÆUTATE, RÆU. Vezi, de asemenea,
Întunecime spiritualæ; Murdærie,
necuræﬂenie; Necuvios; Nedrept,
nedreptate; Pæcat
Nedrept, ticælos; a fi nesupus faﬂæ de
poruncile lui Dumnezeu.
Cum aø putea sæ fac eu un ræu atât de
mare øi sæ pæcætuiesc împotriva lui
Dumnezeu? Gen. 39:7–9. Domnul este
departe de cei ræi, dar ascultæ rugæciunea celor drepﬂi, Prov. 15:29. Când
domnesc cei ticæloøi, poporul jeleøte,
Prov. 29:2 (D&L 98:9). Daﬂi afaræ din
mijlocul vostru pe ticælosul acela,
1 Cor. 5:13. Noi avem de luptat împotriva ræutæﬂii spirituale din locurile
înalte, Ef. 6:12. Plecaﬂi dintre cei ticæloøi øi nu væ atingeﬂi de lucrurile lor
necurate, Alma 5:56–57 (D&L 38:42).
Aceasta este ultima stare a celor ticæloøi,
Alma 34:35 (Alma 40:13–14). Ticæloøia
nu a însemnat niciodatæ fericire, Alma
41:10. Cei ticæloøi sunt pedepsiﬂi chiar
prin cei ticæloøi, Morm. 4:5 (D&L
63:33). În acel ceas vine o separare
întreagæ între cei drepﬂi øi cei ticæloøi,
D&L 63:54. Astfel vine sfârøitul ticælosului JS—M 1:55.
RÆZBOI. Vezi, de asemenea, Pace
Bætælie sau conflict armat; luptæ cu
arme. Domnul încuviinﬂeazæ ræzboiul
numai ca ultim mijloc pentru ca sfinﬂii
Lui sæ-øi apere familiile, proprietatea,
drepturile, privilegiile øi libertæﬂile
(Alma 43:9, 45–47).
Moroni a cæutat sæ-øi apere poporul,
drepturile, ﬂara øi religia, Alma 48:10–
17. Joseph Smith a primit o revelaﬂie øi
o profeﬂie despre ræzboi, D&L 87.

Ræzboi În Cer
Renunﬂaﬂi la ræzboi øi vestiﬂi pacea,
D&L 98:16, 34–46. Noi credem cæ oamenii sunt îndreptæﬂiﬂi sæ se apere pe
ei înøiøi, pe prietenii lor, proprietatea
lor øi guvernul, D&L 134:11. Noi credem în supunerea, onorarea øi susﬂinerea legii, A de C 1:12.
RÆZBOI ÎN CER. Vezi, de asemenea,
Consiliu în Cer; Viaﬂæ premuritoare
Conflictul care a avut loc în viaﬂa premuritoare între copiii de spirit ai lui
Dumnezeu.
Satana a fost alungat din cer pe pæmânt,
Apoc. 12:4, 7–9. Diavolul øi o treime din
cer au fost alungaﬂi, D&L 29:36–37.
Lucifer s-a ræzvrætit împotriva Singurului Fiu Næscut, D&L 76:25–26. Satana a cæutat gloria Tatælui øi sæ distrugæ
libertatea de a alege a omului, Moise
4:1–4 (Isa. 14:12–15; Avr. 3:27–28). Aceia
care L-au urmat pe Dumnezeu øi-au
pæstrat prima stare, au venit pe pæmânt
øi au primit trupuri, Avr. 3:26.
RÆZBUNARE. Vezi, de asemenea,
Duømænie
Revanøæ sau represalii pentru o injurie sau o ofensæ.
Dumnezeul vostru va veni cu ræzbunare, Isa. 35:4. Ræzbunarea este a Mea;
Eu voi ræsplæti, Rom. 12:19 (Morm.
3:15; 8:20). Sabia ræzbunærii stæ deasupra voastræ, Morm. 8:40–41. Mæ voi
ræzbuna pe cei ticæloøi, cæci ei nu vor
sæ se pocæiascæ, D&L 29:17. Salvatorul
a venit în zilele de ticæloøie øi ræzbunare, Moise 7:45–46.
RÆZVRÆTIRE. Vezi, de asemenea,
Apostazie; Cârti; Diavol; Pæcat
A se opune sau a se împotrivi Domnului, inclusiv refuzul de a-i urma pe
conducætorii Lui aleøi øi de a se supune de bunævoie poruncilor Lui.
Nu væ ræzvrætiﬂi împotriva Domnului,
Num. 14:9. Un om ræu cautæ doar ræzvrætire, Prov. 17:11. Vai de copiii ce se
ræzvrætesc, Isa. 30:1. Domnul nu mântuie pe nici unul din acei care se ræzvrætesc
împotriva Lui øi mor în pæcatele lor,
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Mosia 15:26. Amaliciﬂii au venit pe faﬂæ
în ræzvrætire împotriva lui Dumnezeu,
Alma 3:18–19. Cei care se ræzvrætesc
vor fi pætrunøi de multæ supærare,
D&L 1:3. Furia Domnului este îndreptatæ împotriva ræzvrætiﬂilor, D&L 56:1
(D&L 63:1–6). Satana s-a ræzvrætit împotriva lui Dumnezeu, Moise 4:3.
(A) RÂNDUI, RÂNDUIRE. Vezi, de
asemenea, Autoritate; Mâini,
aøezarea lor; Oficiu, oficiant;
Preoﬂie
A numi sau a conferi autoritate sau un
oficiu. Pentru a folosi autoritatea în
Biserica Domnului, o persoanæ trebuie
sæ fie chematæ de Dumnezeu, prin
profeﬂie øi prin aøezarea mâinilor acelora care au autoritate (A de C 1:5).
Deøi o persoanæ poate primi autoritate
prin rânduire, ea o foloseøte sub îndrumarea acelora care deﬂin cheile
specifice pentru acea autoritate.
Te-am rânduit profet al neamurilor,
Ier. 1:5. Nu voi M-aﬂi ales pe Mine, ci
Eu v-am ales pe voi øi v-am rânduit,
Ioan 15:16. Având autoritate de la
Dumnezeu, Alma a rânduit preoﬂi,
Mosia 18:18. Bærbaﬂii sunt rânduiﬂi la
înalta preoﬂie cu o rânduialæ sfântæ,
Alma 13:1–9. Isus a chemat øi a rânduit doisprezece ucenici, 3 Ne. 12:1.
Vârstnicii rânduiesc preoﬂi øi învæﬂætori
prin aøezarea mâinilor, Moro. 3:1–4.
Mai aøteaptæ încæ puﬂin, cæci nu eøti încæ
rânduit, D&L 5:17. Joseph Smith a fost
rânduit Apostol al lui Isus Hristos,
D&L 20:2 (D&L 27:12). Nimeni nu va fi
rânduit færæ votul Bisericii, D&L 20:65.
Nimænui nu îi va fi dat sæ propovæduiascæ Evanghelia Mea, decât dacæ este
rânduit de cineva care are autoritate,
D&L 42:11. Vârstnicii sunt rânduiﬂi sæ
propovæduiascæ Evanghelia Mea, D&L
50:13–18. Este datoria celor Doisprezece sæ rânduiascæ øi sæ punæ în ordine
celelalte oficii ale Bisericii, D&L 107:58.
Am cæutat binecuvântærile pærinﬂilor
øi dreptul prin care sæ fiu rânduit, Avr.
1:2. Joseph Smith øi Oliver Cowdery
s-au rânduit unul pe celælalt în Preoﬂia
lui Aaron, JS—I 1:68–72.
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Recunoscætor, Recunoøtinﬂæ

RÂNDUIELI. Vezi, de asemenea,
Genealogie; Salvare; Pecetluire, a
pecetlui; Salvarea pentru morﬂi;
Templu, Casa Domnului

RÂUL IORDAN

Ritualuri øi ceremonii sacre. Rânduielile sunt acﬂiuni cu semnificaﬂii spirituale. Rânduielile mai pot însemna
legile øi statutele lui Dumnezeu.
Rânduielile din Bisericæ includ slujirea bolnavilor (Iac. 5:14–15), binecuvântarea împærtæøaniei (D&L 20:77, 79),
botezul prin scufundare (Mat. 3:16;
D&L 20:72–74), binecuvântarea copiilor (D&L 20:70), conferirea Duhului
Sfânt (D&L 20:68; 33:15), conferirea
preoﬂiei (D&L 84:6–16; 107:41–52),
rânduielile templului (D&L 124:39) øi
cæsætoria în noul øi nepieritorul legæmânt (D&L 132:19–20).
Învaﬂæ-i poruncile øi legile, Ex. 18:20.
Ca sæ urmeze poruncile Mele øi sæ
pæzeascæ legile Mele, Ezec. 11:20. Oamenii urmæreau cu stricteﬂe rânduielile lui Dumnezeu, Alma 30:3. Ce folos
cæ am ﬂinut rânduielile Lui? 3 Ne.
24:13–14. Cel care se roagæ øi este smerit este primit de Mine dacæ se supune
rânduielilor Mele, D&L 52:14–19. Toﬂi
oamenii pot fi salvaﬂi prin supunere
faﬂæ de legile øi rânduielile Evangheliei, A de C 1:3.
Rânduialæ indirectæ: O rânduialæ religioasæ înfæptuitæ de o persoanæ în viaﬂæ
pentru o persoanæ moartæ. Aceste rânduieli au efect numai dacæ aceia pentru care sunt înfæptuite rânduielile le
acceptæ, ﬂin legæmintele ce le însoﬂesc
øi devin pecetluiﬂi de cætre Spiritul
Sfânt al fægæduinﬂei. Astfel de rânduieli se înfæptuiesc astæzi în temple.
Ce ar face cei ce se boteazæ pentru cei
morﬂi, dacæ nu înviazæ morﬂii nicidecum? 1 Cor. 15:29. Botezurile pentru
cei morﬂi se vor înfæptui în temple,
D&L 124:29–36. Spiritele din lumea
spiritelor au fost învæﬂate botezul în
numele altora pentru iertarea pæcatelor, D&L 138:29–34.
RÂNDUIRE LA PREOﬁIE. Vezi (a)
Rândui, rânduire

Râul Iordan curge de la Marea Galileii
la Marea Moartæ. Râul are o lungime
de 160 de km øi este format din unirea
a mai multor izvoare care vin de pe
Muntele Hermon. Este cel mai important râu din Israel.
Douæ evenimente importante legate
de acest râu sunt: despærﬂirea râului de
cætre Domnul pentru trecerea Israelului (Ios. 3:14–17) øi botezul lui Isus
Hristos (Mat. 3:13–17; 1 Ne. 10:9).
RÂVNI. Vezi, de asemenea, Invidie
Aøa cum este folosit în scripturi, a
râvni înseamnæ a invidia pe cineva sau
a dori foarte mult ceva.
Sæ nu râvneøti, Ex. 20:17 (Deut. 5:21;
Mosia 13:24; D&L 19:25). Cel ce uræøte
pofta îøi va înmulﬂi zilele, Prov. 28:16.
Ei au râvnit lanuri øi le-au luat, Mica 2:2.
Pæzeøte-te de poftæ, Luca 12:15. Legea
spune: sæ nu râvneøti, Rom. 7:7. În ultimele zile oameni vor râvni, 2 Tim.
3:1–2. Când Laban a væzut avuﬂiile
noastre, el le-a dorit, 1 Ne. 3:25. Sæ nu
pofteøti propria ta proprietate, D&L
19:26. Încetaﬂi de a mai fi lacomi, D&L
88:123. Nu poftiﬂi la ceea ce aparﬂine
fratelui vostru, D&L 136:20.
REBECA. Vezi, de asemenea, Isaac
Soﬂia lui Isaac, patriarh din Vechiul
Testament (Gen. 24–27). Rebeca a fost
mama lui Esau øi a lui Iacov (Gen.
25:23–26).
RECUNOSCÆTOR, RECUNOØTINﬁÆ. Vezi, de asemenea, (a)
Binecuvânta, binecuvântat,
binecuvântare; Preaslævire
Recunoøtinﬂæ pentru binecuvântærile
primite de la Dumnezeu. Când se
exprimæ recunoøtinﬂa Dumnezeu este
mulﬂumit; adeværata preaslævire include mulﬂumiri faﬂæ de El. Trebuie sæ-I
aducem mulﬂumiri Domnului pentru
toate lucrurile.
Este frumos sæ læudæm pe Domnul,
Ps. 92:1. Veniﬂi înaintea Lui cu laude,
Ps. 95:1–2. Fiﬂi recunoscætori Lui øi

Regaliøti
binecuvântaﬂi Numele Sæu, Ps. 100:1–
5. Nu încetaﬂi sæ aduceﬂi mulﬂumiri,
Ef. 1:15–16. Fiﬂi recunoscætori, Col.
3:15. A Dumnezeului nostru sæ fie binecuvântarea øi gloria øi recunoøtinﬂa
øi cinstirea, Apoc. 7:12. O, cum trebuie
sæ-I mulﬂumiﬂi Regelui vostru ceresc,
Mosia 2:19–21. Træiﬂi în recunoøtinﬂæ
zilnic, Alma 34:38. Când te scoli dimineaﬂa, inima ta sæ fie plinæ de mulﬂumiri
cætre Dumnezeu, Alma 37:37. Toate
lucrurile sæ le faceﬂi cu rugæciune øi
recunoøtinﬂæ, D&L 46:7. Trebuie sæ
aduceﬂi mulﬂumiri lui Dumnezeu, D&L
46:32. Faceﬂi aceste lucruri cu recunoøtinﬂæ, D&L 59:15–21. Primeøte aceastæ
binecuvântare din mâna Domnului cu
o inimæ recunoscætoare, D&L 62:7.
Acela care primeøte toate lucrurile cu
recunoøtinﬂæ va fi fæcut glorios, D&L
78:19. În orice lucru aduceﬂi mulﬂumiri, D&L 98:1 (1 Tes. 5:18). Læudaﬂi
pe Domnul cu o rugæciune de laudæ øi
recunoøtinﬂæ, D&L 136:28.
REGALIØTI
În Cartea lui Mormon, un grup care a
vrut sæ ræstoarne conducerea nefiﬂilor
(Alma 51:1–8).
REGI (ÎMPÆRAﬁI). Vezi, de
asemenea, Cronologie
Douæ cærﬂi în Vechiul Testament.
Aceste cærﬂi povestesc istoria lui Israel
de la ræscoala lui Adonia, al patrulea
fiu al regelui David (cca. 1015 î.H.)
pânæ la înrobirea finalæ a lui Iuda (cca.
586 î.H.) Ele includ întreaga istorie a
regatului de nord (cele zece triburi ale
Israelului) de la despærﬂire pânæ când
asirienii i-au dus robi în ﬂærile de nord.
1 Regi: Capitolul 1 descrie ultimele zile
din viaﬂa regelui David. Capitolele 2–11
consemneazæ viaﬂa lui Solomon. Capitolele 12–16 povestesc despre urmaøii
imediaﬂi ai lui Solomon, Reoboam øi
Ieroboam. Ieroboam a pricinuit despærﬂirea regatului lui Israel. Mai sunt
menﬂionaﬂi øi alﬂi regi. Capitolele 17–21
relateazæ pærﬂi din slujirea lui Ilie când
l-a dojenit pe Ahab, regele lui Israel.
Capitolul 22 relateazæ ræzboiul împo-
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triva Siriei pentru care Ahab øi Ieosofat,
regele Iudei, øi-au unit forﬂele. Profetul
Mica profetizeazæ împotriva regilor.
2 Regi: Capitolul 1–2:11 continuæ viaﬂa
lui Ilie, inclusiv înælﬂarea lui Ilie la cer
într-o cæruﬂæ de foc. Capitolele 2–9 relateazæ slujirea în credinﬂæ øi cu mare
putere a lui Elisei. Capitolul 10 povesteøte de Iehu, regele, øi cum i-a nimicit
el casa lui Ahab øi pe preoﬂii lui Baal.
Capitolele 11–13 relateazæ domnia
dreaptæ a lui Ioas øi moartea lui Elisei.
Capitolele 14–17 povestesc despre diferiﬂi regi care au domnit în Israel øi
în Iuda, adesea în ræutate. Capitolul
15 consemneazæ robia asirianæ asupra celor zece triburi ale lui Israel.
Capitolele 18–20 consemneazæ viaﬂa
dreaptæ a lui Ezechia, regele lui Iuda øi
a lui Isaia. Capitolele 21–23 vorbesc
despre regii Manase øi Iosia. Potrivit
tradiﬂiei, Manase a fost responsabil de
martiriul lui Isaia. Iosia a fost un rege
drept care a restabilit legea printre
evrei. Capitolele 24–25 consemneazæ
robia babilonianæ.
RESPONSABILITATE. Vezi
Ræspunzætor, (a fi) ræspunzætor.
RESTAURAREA EVANGHELIEI.
Vezi, de asemenea, Apostazie;
Dispensaﬂie; Evanghelie; Smith,
Joseph, Jr.
Restabilirea prin Dumnezeu a adeværurilor øi rânduielilor Evangheliei Lui
printre oameni pe pæmânt. Evanghelia
lui Isus Hristos s-a pierdut pe pæmânt
prin apostazia care a urmat slujirii
pæmânteøti a Apostolilor lui Hristos.
Acea apostazie a fæcut necesaræ restaurarea Evangheliei. Prin viziuni,
prin slujirea îngerilor øi prin revelaﬂii
date oamenilor pe pæmânt, Dumnezeu
a restaurat Evanghelia. Restaurarea a
început cu Profetul Joseph Smith (JS—
I 1:1–75; D&L 128:20–21) øi a continuat
pânæ în prezent prin lucrarea profeﬂilor în viaﬂæ ai Domnului.
Casa Domnului va fi întemeiatæ pe
vârful munﬂilor, Isa. 2:2 (Mica 4:2;
2 Ne. 12:2). Dumnezeu va face o lucrare
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minunatæ øi un miracol, Isa. 29:14 (2 Ne.
25:17–18; D&L 4:1). Dumnezeu va ridica
o împæræﬂie care nu va fi distrusæ niciodatæ, Dan. 2:44. Ilie va veni øi va restaura toate lucrurile, Mat. 17:11 (Marcu
9:12; D&L 77:14). Vor veni vremurile de
restaurare a tuturor lucrurilor, Fapte
3:21 (D&L 27:6). În dispensaﬂia deplinætæﬂii timpurilor, Dumnezeu va aduna
laolaltæ într-unul toate lucrurile, Ef.
1:10. Am væzut un alt înger având Evanghelia nepieritoare pentru a o vesti,
Apoc. 14:6. Plenitudinea Evangheliei
va veni la neamuri, 1 Ne. 15:13–18. Iudeii se vor întoarce la adeværa Bisericæ,
2 Ne. 9:2. În zilele din urmæ va veni
adeværul, 3 Ne. 16:7. ﬁie îﬂi confer Preoﬂia lui Aaron, D&L 13:1 (JS—I 1:69). Am
încredinﬂat cheile împæræﬂiei pentru
ultimele vremi, D&L 27:6, 13–14 (D&L
128:19–21). Adunaﬂi laolaltæ triburile
lui Israel øi restauraﬂi toate lucrurile,
D&L 77:9. Sunt încredinﬂate cheile
acestei dispensaﬂii, D&L 110:16 (D&L
65:2). Preoﬂia este datæ în dispensaﬂia
deplinætæﬂii timpurilor, D&L 112:30.
Am væzut douæ Personaje, JS—I 1:17.
ﬁie îﬂi voi dezvælui preoﬂia prin mâna
lui Ilie, JS—I 1:38 (Mal. 4:5–6).
RESTITUIRE, RESTAURARE.
Vezi, de asemenea, Restaurarea
Evangheliei
Întoarcerea unui lucru sau a unei stæri
care a fost luatæ sau a fost pierdutæ.
Spiritul øi trupul vor fi reunite în forma
lor desævârøitæ, Alma 11:43–44. Restaurarea înseamnæ a aduce înapoi ræu pentru ræu, drept pentru ceea ce este drept,
Alma 41:10–15. Noi credem în restaurarea celor zece triburi øi cæ pæmântul va
fi înnoit øi va primi gloria paradisului,
A de C 1:10 (D&L 133:23–24).
REUEL. Vezi Ietro
REVELAﬁIE. Vezi, de asemenea,
Cuvântul lui Dumnezeu; Duhul
Sfânt; Inspiraﬂie, a inspira; Luminæ,
Lumina lui Hristos; (a) Profeﬂi,
profeﬂie; Vis; Viziune; Glas
Comunicare de la Dumnezeu cætre co-

Revelaﬂie
piii Lui de pe pæmânt. Revelaﬂia poate
veni prin Lumina lui Hristos øi prin
Duhul Sfânt, prin intermediul inspiraﬂiei, a viziunilor, a viselor sau a vizitelor
îngerilor. Revelaﬂia oferæ îndrumarea
care îi poate conduce pe cei credincioøi spre salvarea veønicæ, în împæræﬂia celestialæ.
Domnul Îøi dezvæluie lucrarea profeﬂilor Lui øi confirmæ acelor care cred
cæ revelaﬂiile profeﬂilor sunt adeværate
(Amos 3:7). Prin revelaﬂie, Domnul
asiguræ îndrumarea personalæ pentru
fiecare persoanæ care o cautæ, care are
credinﬂæ, care se pocæieøte øi se supune
Evangheliei lui Isus Hristos. „Duhul
Sfânt este un revelator”, a spus Joseph
Smith, øi „nici un om nu-l poate primi
pe Duhul Sfânt færæ a primi revelaﬂii”.
În Biserica Domnului, în Prima Preøedinﬂie øi în Cvorumul celor Doisprezece
Apostoli sunt profeﬂi, væzætori øi revelatori pentru Bisericæ øi pentru lume.
Preøedintele Bisericii este singurul pe
care l-a autorizat Domnul sæ primeascæ
revelaﬂii pentru Bisericæ (D&L 28:2–7).
Fiecare persoanæ poate primi revelaﬂii
personale pentru folosul propriu.
Cu orice lucru care iese din gura Domnului træieøte omul, Deut. 8:3 (Mat. 4:4;
D&L 98:11). Domnul vorbeøte cu glas
uøor, 1 Regi 19:12. Unde nu existæ viziune, oamenii pier, Prov. 29:18. Cu
siguranﬂæ Domnul Dumnezeu nu va
face nimic færæ sæ dezvæluie taina Lui
slujitorilor Sæi, profeﬂii, Amos 3:7. Ferice
de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcæ
nu carnea øi sângele ﬂi-au descoperit
lucrul acesta, ci Tatæl Meu, Mat. 16:15–
19. Spiritul adeværului væ va îndruma
cætre tot adeværul øi væ va aræta lucrurile ce vor veni, Ioan 16:13. Dacæ unuia
dintre voi îi lipseøte înﬂelepciunea, sæ
o cearæ de la Dumnezeu, Iac. 1:5. Toate
lucrurile vor fi dezvæluite, 2 Ne. 27:11.
Voi da copiilor oamenilor rând dupæ
rând, 2 Ne. 28:30. Nu este nici o tainæ
care nu va fi dezvæluitæ, 2 Ne. 30:17.
Duhul Sfânt væ va aræta toate lucrurile, 2 Ne. 32:5. Nici un om nu cunoaøte
cæile lui Dumnezeu, decât dacæ îi sunt
dezvæluite, Iacov 4:8. Alma a postit øi

Reverenﬂæ
s-a rugat pentru revelaﬂie, Alma 5:46.
Lucruri niciodatæ dezvæluite, vor fi dezvæluite celor credincioøi, Alma 26:22.
Aceia care neagæ revelaﬂia nu cunosc
Evanghelia lui Isus Hristos øi nu înﬂeleg scripturile, Morm. 9:7–8. Nu vei
primi mærturie, decât dupæ încercarea
credinﬂei tale, Eter 12:6. Cuvântul Meu
va fi îndeplinit în întregime, D&L 1:38.
Nu ﬂi-am transmis Eu pace în sufletul
tæu cu privire la acest subiect? D&L
6:22–23. Îﬂi voi spune în mintea øi în
inima ta, D&L 8:2–3. Dacæ este drept
voi face ca pieptul tæu sæ ardæ, D&L
9:8. Nu negaﬂi spiritul revelaﬂiei, D&L
11:25. Aceia care cer, vor primi revelaﬂie dupæ revelaﬂie, D&L 42:61. Tot ceea
ce vor spune atunci când sunt inspiraﬂi
de voinﬂa Duhului Sfânt va fi voinﬂa
Domnului, D&L 68:4. Dumnezeu væ
va da cunoaøtere, D&L 121:26. Joseph
Smith I-a væzut pe Tatæl øi pe Fiul,
JS—I 1:17. Noi credem tot ceea ce
a revelat øi va revela încæ Dumnezeu,
A de C 1:7, 9.
REVERENﬁÆ. Vezi, de asemenea, (a)
Onora; Teamæ
Respect profund (preaslævire) pentru
lucrurile sfinte.
Domnul i-a poruncit lui Moise sæ îøi
scoatæ încælﬂærile pentru cæ stætea pe
pæmânt sfânt, Ex. 3:4–5. Dumnezeu
este de temut øi de respectat, Ps. 89:7.
Slujiﬂi-L bine pe Dumnezeu, cu evlavie
øi cu fricæ, Evr. 12:28. Moroni s-a plecat pânæ la pæmânt øi s-a rugat cu putere, Alma 46:13. Mulﬂimea a cæzut la
pæmânt øi L-a preamærit pe Hristos,
3 Ne. 11:12–19. Pleacæ-te înaintea Mea,
D&L 5:24. Toate lucrurile se apleacæ
cu respect umil înaintea tronului lui
Dumnezeu, D&L 76:93. Minﬂile voastre au fost întunecate pentru cæ aﬂi
tratat uøor lucrurile pe care le-aﬂi primit, D&L 84:54–57. Fiece genunchi
trebuie sæ se plece øi orice limbæ sæ
mærturiseascæ, D&L 88:104. Din respect sau veneraﬂie faﬂæ de Numele
Fiinﬂei Supreme, Biserica a numit acea
preoﬂie dupæ Melhisedec, D&L 107:4.
Binecuvântærile se vor reværsa asupra
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acelora care vor preaslævi pe Domnul
în casa Lui, D&L 109:21.
RIGDON, SIDNEY
Unul dintre primii convertiﬂi øi conducætor în Biserica restauratæ în anii 1830
øi începutul anilor 1840. Sidney Rigdon
a slujit o vreme ca primul consilier al
lui Joseph Smith în Prima Preøedinﬂie
a Bisericii (D&L 35; 58:50, 57; 63:55–56;
76:11–12, 19–23; 90:6; 93:44; 100:9–11;
124:126). Mai târziu, el a decæzut øi a
fost excomunicat, în septembrie 1844.
ROBIE. Vezi, de asemenea, Liber,
libertate
A fi în robie fizicæ sau spiritualæ.
Casa lui Israel a mers în robie din cauza
nedreptæﬂii lor, Ezec. 39:23. Cel care ia
în robie, va merge øi el în robie, Apoc.
13:10. Cei ticæloøi vor fi aduøi în robia
diavolului, 1 Ne. 14:4, 7. Oamenii sunt
liberi sæ aleagæ libertatea øi viaﬂa veønicæ sau robia øi moartea, 2 Ne. 2:27.
Voinﬂa trupului dæ spiritului diavolului putere sæ înrobeascæ, 2 Ne. 2:29. Aﬂi
pæstrat îndeajuns în amintire robia pærinﬂilor voøtri? Alma 5:5–6. Cei care îøi
împietresc inimile sunt luaﬂi în robie
de diavol, Alma 12:11. Vegheaﬂi øi væ
rugaﬂi ca sæ nu fiﬂi ademeniﬂi de diavol
øi sæ nu fiﬂi înrobiﬂi de el, 3 Ne. 18:15.
ROBOAM. Vezi, de asemenea,
Solomon
Personaj din Vechiul Testament, fiul
Regelui Solomon. El i-a urmat tatælui
sæu øi a domnit timp de 17 ani în Ierusalim (1 Regi 11:43; 14:21, 31). În timpul domniei lui Roboam, regatul a fost
împærﬂit în Regatul lui Israel, în nord,
øi în Regatul lui Iuda, în sud (1 Regi
11:31–36; 12:19–20). Roboam a domnit
peste regatul lui Iuda.
ROMA. Vezi, de asemenea, Imperiul
Roman
În Noul Testament, capitala Imperiului
Roman, situatæ pe râul Tibru în Italia
(Fapte 18:2; 19:21; 23:11). Pavel a predicat Evanghelia în Roma pe când era
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prizonier al guvernului roman (Rom.
1:7, 15–16; Fapte 28:14–31).
ROMANI, EPISTOLA CÆTRE.
Vezi, de asemenea, Epistolele lui
Pavel; Pavel
În Noul Testament, scrisoare pe care a
scris-o Pavel cætre sfinﬂii din Roma. El
plænuia o vizitæ în Ierusalim, care cu
siguranﬂæ avea sæ fie periculoasæ. Dacæ
scæpa cu viaﬂæ, spera ca dupæ aceea sæ
viziteze Roma. Scrisoarea a fost menitæ
în parte sæ pregæteascæ Biserica de acolo
sæ-l primeascæ atunci când avea sæ vinæ.
De asemenea, se poate considera cæ ea
conﬂine afirmarea anumitor doctrine
care fuseseræ disputate øi pe care Pavel le privea acum ca fiind în sfârøit
stabilite.
Capitolul 1 conﬂine salutul lui Pavel
cætre romani. Capitolele 2–11 includ
câteva declaraﬂii despre doctrina credinﬂei, despre fapte øi despre har. Capitolele 12–16 conﬂin învæﬂæturi practice
despre dragoste, datorie øi sfinﬂenie.
RUBEN. Vezi, de asemenea, Iacov,
fiul lui Isaac; Israel
Personaj din Vechiul Testament, fiul
mai mare al lui Iacov øi al Leii (Gen.
29:32; 37:21–22, 29; 42:22, 37). Deøi Ruben a fost primul næscut, el øi-a pierdut
dreptul primului næscut din cauza
pæcatului (Gen. 35:22; 49:3–4).
Tribul lui Ruben: Binecuvântarea lui
Iacov cætre Ruben se aflæ în Genesa
49:3 øi Deuteronom 33:6. Numærul oamenilor din trib a scæzut treptat øi, cu
toate cæ tribul a continuat sæ existe, el
a devenit mai puﬂin important din punct
de vedere politic. Dreptul de primul
næscut al lui Ruben a revenit lui Iosif øi
fiilor lui, pentru cæ Iosif a fost primul
næscut al celei de a doua soﬂii a lui
Iacov, Rahela (1 Cron. 5:1–2).
RUGÆCIUNE. Vezi, de asemenea,
Amin; (a) Cere; (a) Cugeta;
Preaslævire
Comunicare plinæ de pioøenie cu Dumnezeu, în timpul cæreia se oferæ mulﬂu-

Rugæciune
miri øi se cer binecuvântæri. Rugæciunile
sunt adresate Tatælui nostru Ceresc în
numele lui Isus Hristos. Rugæciunile pot
fi rostite cu glas tare sau fæcute în tæcere. Øi gândurile cuiva pot fi o rugæciune, dacæ ele sunt îndreptate cætre
Dumnezeu. Cântecul celor drepﬂi poate fi o rugæciune pentru Dumnezeu
(D&L 25:12).
Scopul rugæciunii nu este de a
schimba voinﬂa lui Dumnezeu, ci de a
ne asigura nouæ øi celorlalﬂi binecuvântærile pe care Dumnezeu este deja
dornic sæ ni le ofere, doar cæ trebuie sæ
le cerem pentru a le obﬂine.
Ne rugæm Tatælui în numele lui
Hristos (Ioan 14:13–14; 16:23–24). Suntem cu adeværat în stare sæ ne rugæm în
numele lui Hristos, atunci când dorinﬂele noastre sunt dorinﬂele lui Hristos
(Ioan 15:7; D&L 46:30). Atunci cerem
lucruri care sunt drepte, astfel încât
Dumnezeu poate sæ ni le ofere (3 Ne.
18:20). Unele rugæciuni ræmân færæ ræspuns, pentru cæ ele nu reprezintæ, în
nici un fel, dorinﬂa lui Hristos, ci izvoræsc din egoismul omului (Iac. 4:3;
D&L 46:9). Într-adevær, dacæ Îi cerem
lui Dumnezeu lucruri nedrepte, aceasta se va întoarce împotriva noastræ
(D&L 88:65).
Atunci au început oamenii sæ cheme
numele Domnului, Gen. 4:26. Pe locul
altarului, Avraam a chemat numele
Domnului, Gen. 13:4. Slujitorul lui
Avraam s-a rugat pentru ajutor, sæ gæseascæ soﬂie pentru Isaac, Gen. 24:10–
19. Departe de mine sæ pæcætuiesc
împotriva Domnului, încetând sæ mæ
rog pentru voi, 1 Sam. 12:23. Domnul
aude rugæciunile celor drepﬂi, Prov.
15:29. Mæ vei afla, când Mæ vei cæuta
cu toatæ inima, Ier. 29:12–13. Rugaﬂi-væ
pentru cei ce væ asupresc øi væ prigonesc cu dispreﬂ, Mat. 5:44 (Luca 6:28;
3 Ne. 12:44). Roagæ-te Tatælui tæu, care
este în ascuns, Mat. 6:5–8 (3 Ne. 13:5–8).
Iatæ, dar, cum sæ væ rugaﬂi, Mat. 6:9–13
(Luca 11:2; 3 Ne. 13:9). Cere øi ﬂi se va
da, Mat. 7:7 (3 Ne. 14:7; D&L 4:7; 6:5;
66:9). Isus s-a urcat pe un munte la o
parte sæ se roage, Mat. 14:23. Vegheaﬂi
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øi rugaﬂi-væ ca sæ nu cædeﬂi în ispitæ,
Mat. 26:41 (Marcu 14:38; 3 Ne. 18:15–18;
D&L 31:12). Sæ cearæ cu credinﬂæ, færæ
sæ se îndoiascæ, Iac. 1:5–6 (D&L 42:68;
46:7). Rugæciunea fierbinte a unui om
drept e de mare folos, Iac. 5:16. Ascultaﬂi de Spirit, care învaﬂæ omul sæ se
roage, 2 Ne. 32:8–9. Mi-am înælﬂat glasul
cætre El în rugæciune fierbinte, Enos
1:4. Am postit øi m-am rugat multe
zile, Alma 5:45–46 (Alma 26:22). S-au
dedicat la multæ rugæciune øi post,
Alma 17:3. Væ amintiﬂi ce a spus Zenos
privind rugæciunea sau preaslævirea?
Alma 33:3. Umiliﬂi-væ øi continuaﬂi în
rugæciune, Alma 34:18–27. Sfætuieøte-te cu Domnul în toate faptele tale,
Alma 37:37. Trebuie sæ væ rugaﬂi întotdeauna la Tatæl, în numele Meu, 3 Ne.
18:19–20. Rugaﬂi-væ în familiile voastre, 3 Ne. 18:21. Isus S-a rugat la Tatæl,
3 Ne. 19:31–34 (Ioan 17; 3 Ne. 18:16). El
le-a poruncit sæ nu înceteze sæ se roage
în inimile lor, 3 Ne. 20:1. Dacæ se va
ruga færæ adeværatæ intenﬂie a inimii,
nu va avea nici un folos, Moro. 7:6–9.
Nu cereﬂi ceea ce nu ar trebui, D&L
8:10. Rugaﬂi-væ întotdeauna, ca sæ izbândiﬂi, D&L 10:5. Îﬂi poruncesc ﬂie sæ
te rogi, øi cu glas tare, øi în inima ta,
D&L 19:28. Spiritul væ va fi dat prin
rugæciune în credinﬂæ, D&L 42:14.
Mergeﬂi în casa de rugæciune øi oferiﬂi-væ sacramentele, D&L 59:9 (Mat.
21:13). Pærinﬂii sæ-øi înveﬂe copiii sæ se
roage, D&L 68:28. Domnul Dumnezeul
lor nu se græbeøte sæ asculte rugæciunile
lor, D&L 101:7–8 (Mosia 21:15). Fiﬂi
umili, øi Domnul Dumnezeul vostru
væ va da ræspuns la rugæciunile voastre,
D&L 112:10. Lui Adam i s-a poruncit
sæ cheme pe Dumnezeu în numele Fiului, Moise 5:8. Tatæl øi Fiul i-au apærut
lui Joseph Smith ca ræspuns la rugæciunea lui JS—I 1:11–20.
RUGÆCIUNEA DOMNULUI. Vezi,
de asemenea, Rugæciune
Rugæciune spusæ de cætre Salvator
pentru ucenicii Lui, care slujeøte drept
model pentru toate rugæciunile (Mat.
6:9–13; 3 Ne. 13:9–13).
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RUT. Vezi, de asemenea, Boaz
Personaj din Vechiul Testament, nora
moabitæ a lui Naomi øi a lui Elimelec,
care erau israeliﬂi. Dupæ moartea soﬂului
ei, Rut s-a cæsætorit cu ruda Naomiei,
Boaz. Fiul lor, Obed, a fost stræmoøul
lui David øi al lui Hristos. Povestirea
lui Rut ilustreazæ în mod minunat convertirea unei persoane care nu era
israelitæ la turma lui Israel. Rut a renunﬂat la dumnezeul øi la viaﬂa ei de
dinainte pentru a se uni cu casa credinﬂei în slujirea Dumnezeului lui
Israelului (Rut 1:16).
Cartea lui Rut: Capitolul 1 descrie viaﬂa
lui Elimelec øi a familiei lui în Moab.
Dupæ moartea soﬂilor lor, Naomi øi Rut
au plecat la Betleem. Capitolul 2 explicæ cum Rut a adunat spice în lanurile
lui Boaz. Capitolul 3 povesteøte cum
Naomi a instruit-o pe Rut sæ meargæ la
arie øi sæ se culce la picioarele lui Boaz.
Capitolul 4 este relatarea cæsætoriei lui
Boaz cu Rut. Ei au avut un fiu, Obed,
din a cærui descendenﬂæ provin David
øi Hristos.
SACRAMENT. Vezi, de asemenea,
Împærtæøanie
O acﬂiune cum ar fi o ceremonie sau o
ofrandæ care sunt sfinte; o expresie a
unei relaﬂii sfinte sau a unui legæmânt
cu Dumnezeu.
Du-te la casa de rugæciuni øi oferæ
sacramentele tale în ziua Mea sfântæ,
D&L 59:9. Vei oferi Celui Prea Înalt
ofrandele øi sacramentele, D&L 59:12.
Oferiﬂi un sacrament Celui Prea Înalt,
D&L 62:4
SACRIFICIU. Vezi, de asemenea,
Împærtæøanie; Inimæ frântæ;
Ispæøire, (a) ispæøi; Isus Hristos;
Sânge
În zilele strævechi, sacrificiu însemna a
face ceva sau pe cineva sfânt. Acum
înseamnæ a renunﬂa la ceva sau a suferi
o pierdere de lucruri lumeøti pentru
Domnul øi împæræﬂia Lui. Membrii Bisericii Domnului trebuie sæ doreascæ
sæ jertfeascæ toate lucrurile pentru
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Domnul. Joseph Smith ne-a învæﬂat cæ:
„o religie care nu cere sacrificarea tuturor lucrurilor, nu are niciodatæ putere
suficientæ de a produce credinﬂa necesaræ pentru viaﬂæ øi salvare”. În perspectiva veøniciei, binecuvântærile obﬂinute
prin sacrificiu sunt mai mari decât orice lucru la care se renunﬂæ.
Dupæ ce Adam øi Eva au fost alungaﬂi din Grædina Edenului, Domnul
le-a dat legea sacrificiului. Aceastæ
lege includea ofranda primilor næscuﬂi
ai turmelor lor. Acest sacrificiu simboliza jertfa care avea sæ fie fæcutæ de
Singurul Fiu Næscut al lui Dumnezeu
(Moise 5:4–8). Aceastæ practicæ a continuat pânæ la moartea lui Isus Hristos,
care a încheiat sacrificarea animalæ ca
rânduialæ a Evangheliei (Alma 34:13–
14). În Bisericæ, astæzi, membrii iau din
împærtæøania pâinii øi a apei în amintirea sacrificiului lui Isus Hristos. Astæzi,
membrilor Bisericii lui Hristos li se cere
de asemenea sæ ofere sacrificiul unei
inimi frânte øi a unui spirit smerit (3 Ne.
9:19–22). Aceasta înseamnæ cæ ei sunt
umili, pocæiﬂi øi dornici sæ se supunæ
poruncilor lui Dumnezeu.
Avraam l-a legat pe fiul sæu Isaac øi l-a
aøezat pe altar, Gen. 22:1–18 (Iacov
4:5). Sæ aduci jertfire arderi de tot, Ex.
20:24. Animalele care vor fi jertfite trebuie sæ fie færæ de patæ, Deut. 15:19–
21. A te supune este mai bine decât a te
jertfi, 1 Sam. 15:22. A iubi este mai
mult decât toate arderile de tot øi toate
jertfele, Marcu 12:32–33. Suntem sfinﬂiﬂi prin jertfa lui Hristos, Evr. 10:10–
14. Hristos s-a oferit pe Sine ca jertfæ
pentru pæcat, 2 Ne. 2:6–7. Acea mare øi
ultimæ jertfæ va fi Fiul lui Dumnezeu,
da, nesfârøitæ øi veønicæ, Alma 34:8–
14. Nu mai aduceﬂi arderi de tot; jertfiﬂi lui Dumnezeu o inimæ frântæ øi un
spirit smerit, 3 Ne. 9:19–20 (Ps. 51:16–
17; D&L 59:8). Astæzi este o zi de sacrificiu, D&L 64:23 (D&L 97:12). Toﬂi cei
care sunt dornici sæ-øi ﬂinæ legæmintele
prin sacrificiu, sunt acceptaﬂi de Domnul, D&L 97:8. Joseph F. Smith a væzut
spiritele celor drepﬂi, care aduseseræ
jertfe asemeni jertfei Salvatorului, D&L
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138:13. Mântuirea a venit prin sacrificiul Fiului lui Dumnezeu pe cruce,
D&L 138:35.
SACRU. Vezi Sfânt; Sfinﬂenie
SADUCHEII. Vezi, de asemenea,
Evrei
Un partid sau o castæ printre evrei,
micæ, dar puternicæ din punct de vedere
politic. Ei erau probabil mai bine cunoscuﬂi pentru credinﬂa lor rigidæ, de
supunere strictæ faﬂæ de legea mozaicæ
øi pentru respingerea realitæﬂii spiritelor øi a îngerilor øi, de asemenea, a
doctrinelor învierii øi a vieﬂii veønice
(Marcu 12:18–27; Fapte 4:1–3; 23:7–8).
SALEM. Vezi, de asemenea,
Ierusalim; Melhisedec
Oraø în Vechiul Testament, în care a
domnit Melhisedec. Se poate sæ se fi
aflat pe locul de astæzi al Ierusalimului.
Numele „Salem” este foarte asemænætor
unui cuvânt ebraic însemnând „pace”.
Melhisedec, regele Salemului, a adus
pâine øi vin, Gen. 14:18. Melhisedec,
regele Salemului, era un preot al lui
Dumnezeu cel Prea Înalt, Evr. 7:1–2.
Melhisedec era rege peste ﬂinutul Salemului, Alma 13:17–18.
SALVARE. Vezi, de asemenea,
Exaltare; Har; Ispæøire, (a) ispæøi;
Isus Hristos; Mântuire, a mântui,
mântuire; Moarte fizicæ; Moarte
spiritualæ; Planul mântuirii
A fi salvat atât de la moartea fizicæ, cât
øi de la cea spiritualæ. Toﬂi oamenii
vor fi salvaﬂi de la moartea fizicæ de
harul lui Dumnezeu, prin moartea øi
învierea lui Isus Hristos. De asemenea, fiecare om poate fi salvat øi de
moartea spiritualæ de cætre harul
lui Dumnezeu, prin credinﬂæ în Isus
Hristos. Aceastæ credinﬂæ se manifestæ
printr-o viaﬂæ de supunere faﬂæ de legile øi rânduielile Evangheliei øi de slujire pentru Hristos.
Domnul este lumina øi salvarea mea,
Ps. 27:1. Numai El este stânca øi ajutorul
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meu, Ps. 62:2. Evanghelia este puterea
lui Dumnezeu întru salvare, Rom. 1:16
(D&L 68:4). Duceﬂi pânæ la capæt salvarea voastræ, cu teamæ, Filip. 2:12.
Dumnezeu v-a ales pe voi pentru salvare prin sfinﬂire, 2 Tes. 2:13. Salvarea
este færæ platæ, 2 Ne. 2:4. Nu existæ dar
mai mare decât darul salværii, D&L
6:13. Isus Hristos este singurul Nume
prin care va veni salvarea, Moise 6:52
(Fapte 4:10–12). Noi credem cæ, prin
Ispæøirea lui Hristos, toﬂi oamenii pot
fi salvaﬂi, A de C 1:3.
Salvarea copiilor: Dacæ nu deveniﬂi ca
niøte copilaøi, nu veﬂi intra în Împæræﬂia cerurilor, Mat. 18:3. Iar pruncii, de
asemenea, au viaﬂæ veønicæ, Mosia
15:25. Botezul pruncilor este o urâciune, iar copiii mici sunt vii în Hristos
datoritæ Ispæøirii, Moro. 8:8–24. Copiii
mici sunt mântuiﬂi prin Singurul
Næscut; Satana nu îi poate ispiti,
D&L 29:46–47. Copiii trebuie învæﬂaﬂi
Evanghelia øi botezaﬂi când au opt
ani, D&L 68:25–28. Copiii mici sunt
sfinﬂiﬂi prin Isus Hristos, D&L 74:7.
Oamenii au revenit din nou la prima
copilærie, inocenﬂi, D&L 93:38. Toﬂi
copiii care au murit înainte de a ajunge la vârsta responsabilitæﬂii sunt
salvaﬂi în împæræﬂia celestialæ, D&L
137:10. Copiii sunt puri de la crearea
lumii, Moise 6:54.
SALVARE, PLANUL LUI. Vezi
Planul mântuirii
SALVAREA COPIILOR. Vezi Copil,
Copii; Salvare—Salvarea copiilor
SALVAREA PENTRU MORﬁI.
Vezi, de asemenea, Cartea de
aducere aminte; Genealogie;
Planul mântuirii; Salvare
Ocazie pentru cei care au murit færæ a
primi rânduielile salvatoare ale Evangheliei de a avea îndeplinite aceste
rânduieli pentru ei în temple, de cætre
membrii în viaﬂæ, demni, ai Bisericii. Cei
morﬂi sunt învæﬂaﬂi Evanghelia în lumea
spiritelor øi pot accepta rânduielile îndeplinite pentru ei în viaﬂa muritoare.
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Membrii credincioøi ai Bisericii cerceteazæ øi pregætesc istorii ale familiei,
pentru a afla numele øi datele de naøtere ale stræmoøilor, astfel încât sæ
poatæ fi îndeplinite pentru ei rânduielile salvatoare.
Sæ spui prizonierilor: Ieøiﬂi, Isa. 49:9
(Isa. 24:22; 1 Ne. 21:9). Vestiﬂi libertate
robilor, Isa. 61:1 (Luca 4:18). El va întoarce inimile pærinﬂilor cætre copii,
Mal. 4:5–6 (3 Ne. 25:5–6; D&L 110:13–
16). Cei morﬂi vor auzi glasul Fiului lui
Dumnezeu, Ioan 5:25. De ce se mai boteazæ ei pentru cei morﬂi? 1 Cor. 15:29.
Hristos a propovæduit spiritelor din
închisoare, 1 Pet. 3:18–20. Tocmai în vederea aceasta Evanghelia a fost vestitæ
øi celor morﬂi, 1 Pet. 4:6. Fiul a vizitat
spiritele din închisoare, D&L 76:73.
Apoi vine mântuirea acelora care øi-au
primit partea în închisoarea aceea, D&L
88:99. Nu existæ pe pæmânt un bazin
de botez pentru ca sfinﬂii Mei sæ poatæ
fi botezaﬂi pentru toﬂi aceia care au
murit, D&L 124:29. Toﬂi aceia care au
murit øi care ar fi acceptat Evanghelia,
vor fi moøtenitori ai împæræﬂiei celeste,
D&L 137:7–10. Fiul lui Dumnezeu a
apærut declarând libertate celor captivi care au fost credincioøi, D&L 138:18.
Toate spiritele care erau în închisoare
au ieøit, Moise 7:57.
SALVATOR. Vezi, de asemenea, Isus
Hristos
Cel care salveazæ. Isus Hristos, prin
ispæøirea Lui, a oferit mântuirea øi salvarea întregii omeniri. „Salvatorul”
este un nume øi titlu al lui Isus Hristos.
Domnul este lumina øi salvarea mea,
Ps. 27:1 (Ex. 15:1–2; 2 Sam. 22:2–3). Eu
sunt Domnul; øi în afaræ de Mine nu
este nici un Mântuitor, Isa. 43:11 (D&L
76:1). Îi vei pune numele Isus, pentru
cæ El va mântui poporul Lui de pæcatele sale, Mat. 1:21. Vi s-a næscut în
aceastæ zi un Mântuitor, care este
Hristos, Domnul, Luca 2:11. Atât de
mult a iubit Dumnezeu lumea, încât
Singurul Lui Fiu Næscut a venit sæ-i
salveze pe oameni, Ioan 3:16–17. Nu
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existæ nici un alt nume în afaræ de al
lui Hristos prin care omul sæ poatæ fi
salvat, Fapte 4:10–12 (2 Ne. 25:20; Mosia 3:17; 5:8; D&L 18:23; Moise 6:52).
Din cer îl aøteptæm pe Mântuitor,
Domnul Isus Hristos, Filip. 3:20. Tatæl
L-a trimis pe Fiul sæ fie Salvatorul lumii, 1 Ioan 4:14. Domnul a înælﬂat un
Mesia, un Salvator al lumii, 1 Ne. 10:4.
Mielul lui Dumnezeu este Salvatorul
lumii, 1 Ne. 13:40. Vestea despre un
Salvator se va ræspândi la fiecare
neam, seminﬂie, limbæ øi norod, Mosia
3:20. Hristos a trebuit sæ moaræ ca sæ
poatæ veni salvarea, Hel. 14:15–16.
Hotærârea de iertare øi sfinﬂirea prin
Salvator sunt drepte øi adeværate,
D&L 20:30–31. Eu sunt Isus Hristos,
Salvatorul lumii, D&L 43:34. Singurul
Meu Næscut este Salvatorul, Moise
1:6. Toﬂi cei care cred în Fiul øi se pocæiesc de pæcatele lor vor fi salvaﬂi,
Moise 5:15.
SAM. Vezi, de asemenea, Lehi, tatæl
lui Nefi
În Cartea lui Mormon, al treilea fiu al
lui Lehi (1 Ne. 2:5). El a fost un bærbat
drept øi sfânt care a ales sæ-L urmeze
pe Domnul (1 Ne. 2:17; 2 Ne. 5:5–6;
Alma 3:6).
SAMARIA. Vezi, de asemenea,
Samariteni
În timpul Vechiului Testament, oraøul
capitalæ al regatului de nord al Israelului (1 Regi 16:23–24). Din cauza poziﬂiei ei militare puternice, pe un deal,
asirienii nu au putut-o captura decât
dupæ un asediu de trei ani (2 Regi
17:5–6). Irod a reconstruit oraøul øi l-a
denumit Sebast. În vremea Noului
Testament, Samaria era denumirea
pentru întregul district central al Palestinei, la vest de Iordan.
SAMARITENI. Vezi, de asemenea,
Samaria
Poporul biblic care a locuit în Samaria
dupæ ce Regatul de Nord al lui Israel a
fost cucerit de asirieni. Samaritenii
erau parﬂial israeliﬂi øi parﬂial nea-

muri. Religia lor era un amestec de
credinﬂe øi practici evreieøti øi pægâne.
Parabola bunului samaritean din Luca
10:25–37 aratæ ura pe care evreii øi-o
formaseræ faﬂæ de samariteni, din cauzæ cæ samaritenii erau în apostazie faﬂæ
de religia israelitæ. Domnul i-a îndrumat pe Apostoli sæ predice Evanghelia
samaritenilor (Fapte 1:6–8). Filip a
propovæduit cu succes Evanghelia lui
Hristos oamenilor din Samaria øi a
înfæptuit multe minuni printre ei
(Fapte 8:5–39).
SAMSON
Personaj din Vechiul Testament, cel
de al doisprezecelea dintre „judecætorii” Israelului. Era cunoscut pentru
marea lui putere fizicæ, dar nu a fost
înﬂelept în anumite alegeri øi acﬂiuni
morale (Jud. 13:24–16:31).
SAMUEL LAMANITUL
Profet lamanit din Cartea lui Mormon,
trimis de Domnul sæ predice øi sæ-i
avertizeze pe nefiﬂi, chiar înainte de
naøterea Salvatorului. Samuel a profeﬂit
despre semnele referitoare la naøterea
øi moartea lui Isus Hristos øi despre
nimicirea nefiﬂilor (Hel. 13–16).
SAMUEL, PROFET ÎN VECHIUL
TESTAMENT
Fiu al lui Elcana øi al Anei, Samuel s-a
næscut ca ræspuns la rugæciunile mamei
lui (1 Sam. 1). Copil fiind, a fost dat în
grija lui Eli, înalt preot la tabernacolul
din Øilo (1 Sam. 2:11; 3:1). Domnul l-a
chemat pe Samuel, la o vârstæ fragedæ,
sæ devinæ profet (1 Sam. 3). Dupæ
moartea lui Eli, Samuel a devenit mare
profet øi judecætor în Israel øi a restaurat
legea, ordinea øi preaslævirea religioasæ
în mod regulat în ﬂinut (1 Sam. 4:15–
18; 7:3–17).
1 Sam. 28:5–20 conﬂine o relatare
despre cum a fost adus Samuel înapoi,
dintre morﬂi, de cætre vræjitoarea din
Endor, la cererea regelui Saul. Aceasta
nu putea fi o viziune de la Dumnezeu,
deoarece o vræjitoare sau orice alt medium spiritual nu poate influenﬂa ca
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un profet sæ aparæ la cererea ei sau a
lui (1 Sam. 28:20; 31:1–4).
Cærﬂile 1 øi 2 Samuel: În unele Biblii,
cærﬂile 1 øi 2 Samuel formeazæ o singuræ carte. În altele, ele sunt douæ cærﬂi.
Cærﬂile acoperæ o perioadæ de aproximativ 130 de ani, de la naøterea lui
Samuel pânæ chiar înainte de moartea
regelui David.
Cartea 1 Samuel: Capitolele 1–4 descriu
cum a blestemat øi pedepsit Dumnezeu pe familia lui Eli øi cum l-a chemat
pe Samuel ca înalt preot øi judecætor.
Capitolele 4–6 povestesc cum a cæzut
chivotul legæmântului în mâinile filistenilor. Capitolele 7–8 consemneazæ
avertismentele lui Samuel despre
dumnezeii faløi øi despre un rege ticælos. Capitolele 9–15 descriu încoronarea
lui Saul øi domnia lui ca rege. Capitolele 16–31 povestesc istoria lui David
øi dobândirea puterii—Samuel l-a uns
pe David, care îl ucisese pe Goliat.
Saul îl ura pe David, dar David a refuzat sæ-l omoare pe Saul, deøi a avut
ocazia sæ o facæ.
Cartea 2 Samuel: Cartea conﬂine detaliile domniei lui David ca rege al lui Iuda
øi în final al întregului Israel. Capitolele 1–4 aratæ o îndelungatæ luptæ între
adepﬂii lui David, dupæ ce a fost încoronat de Iuda, øi adepﬂii lui Saul. Capitolele 5–10 îl aratæ pe David devenind
puternic pe cuprinsul multor ﬂinuturi.
Capitolele 11–21 aratæ declinul puterii
spirituale a lui David din cauza pæcatelor lui øi a revoltei din propria sa
familie. Capitolele 22–24 descriu încercærile lui David de a se reîmpæca cu
Domnul.
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Nevasta lui Lot s-a prefæcut într-un
stâlp de sare, Gen. 19:26. Voi sunteﬂi
sarea pæmântului, Mat. 5:13 (Luca
14:34; 3 Ne. 12:13). Poporul de legæmânt al Domnului este socotit ca sarea
pæmântului, D&L 101:39–40. Dacæ
sfinﬂii nu sunt salvatorii oamenilor, ei
sunt ca sarea care øi-a pierdut gustul,
D&L 103:9–10.
SARIA. Vezi, de asemenea, Lehi, tatæl
lui Nefi
În Cartea lui Mormon, soﬂia lui Lehi
(1 Ne. 5:1–8; 8:14–16; 18:19) øi mama
lui Laman, Lemuel, Sam, Nefi, Iacov,
Iosif øi a multor fiice (1 Ne. 2:5; 2 Ne.
5:6).
SATANA. Vezi Diavol
SAUL DIN TARS. Vezi Pavel
SAUL, REGE AL LUI ISRAEL
Personaj din Vechiul Testament, primul rege al lui Israel înainte de a fi
împærﬂit. Deøi a fost drept la începutul
domniei, mai târziu el a devenit plin
de mândrie øi a fost nesupus faﬂæ de
Dumnezeu (1 Sam. 9–31).
SÆMÂNﬁA DE MUØTAR
Seminﬂele plantei de muøtar. Deøi
sæmânﬂa este foarte micæ, înælﬂimea
plantei care creøte din ea este foarte
mare. Isus a comparat împæræﬂia cerului cu un græunte de muøtar (Mat.
13:31).
Dacæ aveﬂi credinﬂæ cât un græunte de
muøtar, puteﬂi muta munﬂii, Mat. 17:20.

SARA. Vezi, de asemenea, Avraam

SÆNÆTATE. Vezi Cuvânt de
Înﬂelepciune

Personaj din Vechiul Testament, prima soﬂie a lui Avraam. La bætrâneﬂe, ea
a devenit mama lui Isaac (Gen. 18:9–
15; 21:2).

SÆRACI. Vezi, de asemenea,
Bunæstare; Milostenie; Ofrandæ;
(a) Posti, post; Umil, umilinﬂæ

SARE
Folositæ ca important conservant al
mâncærii în lumea veche; era consideratæ ca esenﬂialæ pentru viaﬂæ.

În scripturi, cuvântul særaci se poate
referi la: (1) oameni care nu au bunuri
materiale necesare, cum ar fi hranæ,
îmbræcæminte, adæpost, sau (2) oameni
care sunt umili øi færæ mândrie.
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Særac în bunuri materiale: Sæ nu-ﬂi închizi
mâna înaintea fratelui tæu cel særac,
Deut. 15:7. Cel ræu în mândria lui, îl
asupreøte pe særac, Ps. 10:2. Cine dæ
særacului nu duce lipsæ, Prov. 28:27.
Adu pe særaci în casa ta, Isa. 58:6–7.
Dacæ vrei sæ fii desævârøit, dæ la særaci,
Mat. 19:21 (Marcu 10:21; Luca 18:22).
N-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt
særaci în ochii lumii acesteia? Iac. 2:5.
Pentru cæ sunt bogaﬂi, ei îi dispreﬂuiesc pe særaci, 2 Ne. 9:30. Pentru ca
sæ pæstraﬂi iertarea pæcatelor voastre,
împærﬂiﬂi din averea voastræ celor særaci, Mosia 4:26. Ei dædeau din averea
lor særacilor, Alma 1:27. Dacæ îi alungaﬂi pe cei în nevoie, rugæciunea væ
e deøartæ, Alma 34:28. Nefiﬂii aveau
toate lucrurile în comun, nu existau
bogaﬂi øi særaci, 4 Ne. 1:3. Sæ-ﬂi aminteøti de cei særaci, D&L 42:30 (D&L
52:40). Vai de særacii care nu au inima
frântæ, D&L 56:17–18. Cei særaci vor
veni la nunta Mielului, D&L 58:6–11.
Episcopul sæ-i caute pe cei særaci, D&L
84:112. Legile Evangheliei guverneazæ grija faﬂæ de særaci, D&L 104:17–
18. Nu era nici un særac printre ei,
Moise 7:18.
Særac în spirit: Mai binecuvântaﬂi sunt
aceia care se umilesc færæ sæ fie nevoiﬂi
sæ o facæ din cauza særæciei, Alma 32:4–
6, 12–16. Binecuvântaﬂi sunt cei særaci
în spirit care vin la Mine, 3 Ne. 12:3
(Mat. 5:3). Cei særaci øi umili vor avea
Evanghelia predicatæ, D&L 35:15.
SÂNGE. Vezi, de asemenea, Ispæøire,
(a) ispæøi; Isus Hristos; Jertfæ
Privit de cætre vechii evrei øi multe
civilizaﬂii de astæzi ca sælaøul vieﬂii sau
energia vitalæ a trupului. În vremea
Vechiului Testament Domnul a interzis Israelului sæ consume sânge ca hranæ (Lev. 3:17; 7:26–27; 17:10–14).
Puterea ispæøitoare a unei jertfe stætea în sânge, pentru cæ sângele era
considerat ca esenﬂial vieﬂii. Jertfirea
animalelor în Vechiul Testament era
un simbol al marii jertfe înfæptuite mai
târziu de Isus Hristos (Lev. 17:11; Moise 5:5–7). Sângele ispæøitor al lui Isus

Schimbarea La Faﬂæ
Hristos îi curæﬂæ pe cei ce se cæiesc de
pæcat (1 Ioan 1:7).
Sudoarea Lui se fæcuse ca niøte picæturi mari de sânge, Luca 22:44. Suntem
sfinﬂiﬂi prin værsarea sângelui lui Hristos, Evr. 10:1–22. Sângera din fiecare
por, Mosia 3:7 (D&L 19:18). Sângele
Domnului a fost værsat pentru iertarea
pæcatelor, D&L 27:2. Isus a înfæptuit
ispæøirea desævârøitæ, værsându-Øi
sângele, D&L 76:69. Prin sânge sunteﬂi
sfinﬂiﬂi, Moise 6:60.
SÂRGUINﬁÆ
Efort adeværat, consecvent, mai ales în
ceea ce priveøte slujirea Domnului øi
supunerea faﬂæ de cuvântul Lui.
Ascultaﬂi-Mæ, Isa. 55:2. Dumnezeu îi
ræsplæteøte pe aceia care Îl cautæ cu
sârguinﬂæ, Evr. 11:6. Daﬂi-væ toatæ silinﬂa
ca sæ uniﬂi credinﬂei voastre fapta, 2 Pet.
1:5. Propovæduiﬂi cuvântul lui Dumnezeu cu toatæ sârguinﬂa, Iacov 1:19.
Ei au cercetat scripturile cu sârguinﬂæ,
Alma 17:2. Ei erau dornici cu toatæ sârguinﬂa sæ ﬂinæ poruncile, 3 Ne. 6:14. Sæ
trudim cu sârguinﬂæ, Moro. 9:6. Angajaﬂi-væ cu sârguinﬂæ într-o cauzæ bunæ,
D&L 58:27. Sæ nu fiﬂi leneøi, ci sæ lucraﬂi cu toatæ puterea voastræ, D&L
75:3. Daﬂi atenﬂie, cu grijæ, cuvintelor
vieﬂii veønice, D&L 84:43. Fiecare om
sæ-øi înveﬂe îndatorirea øi sæ acﬂioneze
cu toatæ sârguinﬂa, D&L 107:99.
SCHIMBAREA LA FAﬁÆ. Vezi, de
asemenea, Cheile Preoﬂiei; Isus
Hristos
Stare a persoanelor care temporar îøi
schimbæ înfæﬂiøarea øi natura—øi anume, se înalﬂæ la un nivel spiritual mai
ridicat—astfel încât ei pot îndura prezenﬂa øi slava fiinﬂelor cereøti.
Schimbarea la faﬂæ a lui Hristos: Petru,
Iacov øi Ioan L-au væzut pe Domnul
slævit øi schimbat la faﬂæ înaintea lor.
Salvatorul promisese mai înainte cæ
Petru va primi cheile împæræﬂiei cerului (Mat. 16:13–19; 17:1–9; Marcu 9:2–10;
Luca 9:28–36; 2 Pet. 1:16–18). La acest
eveniment important, Salvatorul, Moise

Scripturi
øi Ilie au dat cheile preoﬂiei promise lui
Petru, Iacov øi Ioan. Cu aceste chei ale
preoﬂiei, Apostolii au avut puterea de
a continua lucrarea împæræﬂiei, dupæ
înælﬂarea lui Isus.
Joseph Smith ne-a învæﬂat cæ pe
muntele schimbærii la faﬂæ, Petru, Iacov
øi Ioan au fost de asemenea transfiguraﬂi. Ei au væzut o viziune a pæmântului
aøa cum va apare el în viitoarea lui
stare slævitæ (D&L 63:20–21). Ei i-au
væzut pe Moise øi pe Ilie, douæ fiinﬂe
schimbate, øi au auzit glasul Tatælui.
Tatæl a spus: „Acesta este Fiul Meu
Preaiubit, în care Îmi gæsesc plæcerea;
ascultaﬂi-L” (Mat. 17:5).
Fiinﬂe schimbate la faﬂæ: Ei L-au væzut
pe Dumnezeul lui Israel, Ex. 24:9–11.
Pielea feﬂei lui strælucea pentru cæ vorbise cu Dumnezeu, Ex. 34:29 (Marcu
9:2–3). Faﬂa lui Isus a strælucit, Mat. 17:2
(Marcu 9:2–3). Israel nu putea sæ-øi pironeascæ ochii asupra feﬂei lui Moise,
din pricina strælucirii feﬂei lui, 2 Cor. 3:7.
Faﬂa lui Abinadi strælucea cu un luciu
minunat, Mosia 13:5–9. Ei au fost înconjuraﬂi ca de foc, Hel. 5:23, 36, 43–45
(3 Ne. 17:24; 19:14). Ei erau la fel de albi
ca øi înfæﬂiøarea lui Isus, 3 Ne. 19:25. Li
se pærea cæ erau transfiguraﬂi, 3 Ne.
28:15. Nimeni nu L-a væzut pe Dumnezeu cu un trup, decât dacæ a fost însufleﬂit de cætre Spirit, D&L 67:10–12.
Prin puterea Spiritului, ochii noøtri s-au
deschis, D&L 76:12. Gloria lui Dumnezeu era asupra lui Moise, Moise 1:2.
Gloria Lui era asupra mea, iar eu am
væzut faﬂa Lui, pentru cæ am fost transfigurat, Moise 1:11. Am væzut cerurile
deschise øi eu eram îmbræcat cu slavæ,
Moise 7:3–4.
SCRIPTURI. Vezi, de asemenea,
Biblie; Cartea lui Mormon;
Canon; Cronologie; Cuvântul lui
Dumnezeu; Doctrinæ øi
Legæminte; Perla de Mare Preﬂ
Cuvinte atât scrise, cât øi rostite de
cætre oameni sfinﬂi ai lui Dumnezeu,
îndemnaﬂi de cætre Duhul Sfânt. Scripturile oficiale, canonice, ale Bisericii
astæzi sunt: Biblia, Cartea lui Mormon,
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Doctrinæ øi Legæminte øi Perla de Mare
Preﬂ. Isus øi cei care au scris Noul Testament considerau cærﬂile Vechiului
Testament ca fiind scripturæ (Mat. 22:29;
Ioan 5:39; 2 Tim. 3:15; 2 Pet. 1:20–21).
Nu ne ardea inima în noi, când El ne
deschidea scripturile?, Luca 24:32.
Cercetaﬂi scripturile, pentru cæ socotiﬂi
cæ în ele aveﬂi viaﬂa veønicæ, øi ele sunt
acelea care mærturisesc despre Mine,
Ioan 5:39. Cuvintele lui Hristos væ vor
spune toate lucrurile pe care le aveﬂi
de fæcut, 2 Ne. 32:3. Toﬂi aceia care
sunt conduøi sæ creadæ sfintele scripturi sunt fermi øi nestræmutaﬂi în credinﬂæ, Hel. 15:7–8. Oamenii greøesc în
interpretarea scripturilor øi nu le înﬂeleg, D&L 10:63. Aceste cuvinte nu
sunt de la oameni, nici de la om, ci de
la Mine, D&L 18:34–36. Apariﬂia Cærﬂii lui Mormon dovedeøte lumii cæ
scripturile sunt adeværate, D&L 20:2,
8–12. Fie ca timpul vostru sæ fie consacrat studierii scripturilor, D&L 26:1.
Scripturile sunt date pentru instruirea
sfinﬂilor, D&L 33:16. Scripturile sunt
date spre salvarea celor aleøi, D&L
35:20. Predicaﬂi principiile Evangheliei Mele, care se aflæ în Biblie øi în
Cartea lui Mormon, D&L 42:12. Legile
Mele privind aceste lucruri sunt date
în scripturile Mele, D&L 42:28. Orice
se spune sub influenﬂa Duhului Sfânt
este scripturæ, D&L 68:4.
Scripturi pierdute: În scripturi sunt
menﬂionate multe scrieri sfinte pe care
nu le avem astæzi, printre care se aflæ
urmætoarele cærﬂi øi autori: cartea legæmântului (Ex. 24:7), ræzboaiele Domnului (Num. 21:14), Iaøer (Ios. 10:13; 2 Sam.
1:18), faptele lui Solomon (1 Regi 11:41),
cartea lui Samuel væzætorul (1 Cron.
29:29), cartea profetului Natani (2 Cron.
9:29), cartea profetului Øemaia (2 Cron.
12:15), cartea profetului Ido (2 Cron.
13:22), istoria lui Iehu (2 Cron. 20:34),
spusele væzætorilor (2 Cron. 33:19),
Enoh (Iuda 1:14); cuvintele lui Zenoc,
Neum øi Zenos (1 Ne. 19:10), Zenos
(Iacov 5:1), Zenoc øi Ezias (Hel. 8:20) øi
o carte de aducere aminte (Moise 6:5);
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epistolele cætre Corinteni (1 Cor. 5:9),
cætre Efeseni (Ef. 3:3) øi de la Laodicea
(Col. 4:16).
Scripturile vor fi pæstrate: Trebuie sæ obﬂinem aceste consemnæri ca sæ putem
pæstra cuvintele rostite de profeﬂi, 1 Ne.
3:19–20. Trebuie sæ pæstrez aceste plæci,
Iacov 1:3. Aceste lucruri au fost ﬂinute
øi pæstrate de mâna lui Dumnezeu,
Mosia 1:5. Aveﬂi grijæ de aceste lucruri
sacre, Alma 37:47. Scripturile vor fi
pæstrate în siguranﬂæ, D&L 42:56. Folosiﬂi toate strædaniile pentru a le pæstra, JS—I 1:59.
Valoarea scripturilor: Sæ citeøti aceastæ
lege înaintea întregului Israel, Deut.
31:10–13. Aceastæ carte a legii sæ nu se
depærteze de gura ta, Ios. 1:8. Legea
Domnului este desævârøitæ øi învioreazæ sufletul, Ps. 19:7. Cuvântul Tæu
este o candelæ pentru picioarele mele,
Ps. 119:105. Scripturile mærturisesc
despre Mine, Ioan 5:39. Toate scripturile sunt date prin inspiraﬂie de la
Dumnezeu øi sunt de folos pentru
învæﬂare øi înﬂelepciune, 2 Tim. 3:15–
16. Am asemuit toate scripturile
pentru noi, ca sæ fie pentru folosul øi
învæﬂætura noastræ, 1 Ne. 19:23. Sufletul meu se desfatæ în scripturi, 2 Ne.
4:15–16. Noi lucræm cu sârguinﬂæ sæ
scriem, ca sæ convingem pe copiii
noøtri, precum øi pe fraﬂii noøtri, sæ
creadæ în Hristos, 2 Ne. 25:23. Ei au
cercetat scripturile øi nu au mai ascultat de cuvintele acestui om ticælos,
Iacov 7:23 (Alma 14:1). Dacæ nu erau
aceste plæci, ar fi trebuit sæ suferim în
neøtiinﬂæ, Mosia 1:2–7. Ei cercetaseræ
scripturile cu sârguinﬂæ, ca sæ cunoascæ cuvântul lui Dumnezeu, Alma
17:2–3. Scripturile sunt pæstrate pentru a aduce sufletele la salvare, Alma
37:1–19 (2 Ne. 3:15). Cuvântul lui
Dumnezeu va conduce pe omul lui
Hristos, Hel. 3:29. Orice vor spune ei
atunci când sunt inspiraﬂi de Duhul
Sfânt va fi scripturæ øi puterea lui
Dumnezeu pentru salvare, D&L 68:4.
Tipæreøte plenitudinea scripturilor Mele
în scopul clædirii Bisericii Mele øi

Sefora
pentru a pregæti poporul Meu, D&L
104:58–59. Oricine pæstreazæ ca pe
o comoaræ cuvântul Meu, nu va fi
înøelat, JS—M 1:37.
Scripturile au fost profeﬂite cæ vor apare:
Isaia a prezis apariﬂia Cærﬂii lui Mormon, Isa. 29:11–14. Ia acest toiag øi
scrie pe el pentru Iuda, Ezec. 37:15–20.
Vor apare øi alte cærﬂi, 1 Ne. 13:39.
Nu aveﬂi de ce crede cæ Biblia conﬂine
toate cuvintele Mele, 2 Ne. 29:10–14.
Apucaﬂi-væ de Evanghelia lui Hristos,
care vi se va înfæﬂiøa în consemnærile
ce vor apare, Morm. 7:8–9. Fie binecuvântat cel care va aduce acest lucru
la luminæ, Morm. 8:16. Scrie aceste
lucruri øi Eu le voi dezvælui la timpul
stabilit de Mine, Eter 3:27 (Eter 4:7).
Noi credem cæ El va revela încæ multe
lucruri, A de C 1:9.
SCRIPTURI PIERDUTE. Vezi
Scripturi—Scripturi pierdute
SCUFUNDARE. Vezi Botez, a
boteza—Botezul prin scufundare
SECERIØ
Scripturile folosesc, uneori, cuvântul
seceriø figurativ, referindu-se la aducerea oamenilor în Bisericæ, care este împæræﬂia lui Dumnezeu pe pæmânt, sau
la o vreme a judecæﬂii, cum este cea de
a Doua Venire a lui Isus Hristos.
Seceriøul s-a terminat, vara a trecut øi
noi nu suntem salvaﬂi, Ier. 8:20 (D&L
56:16). Recolta este mare, dar lucrætorii sunt puﬂini, Mat. 9:37. Seceriøul este
sfârøitul veacului, Mat. 13:39. Ce seamænæ un om, aceea va secera, Gal. 6:7–
9 (D&L 6:33). Lanul este alb, bun de
secerat, D&L 4:4. Seceriøul s-a încheiat
øi sufletele voastre nu sunt salvate,
D&L 45:2. A sosit vremea seceriøului,
iar cuvântul Meu trebuie împlinit,
D&L 101:64.
SEFORA. Vezi, de asemenea, Moise
Personaj din Vechiul Testament,
soﬂia lui Moise øi fiica lui Ietro (Ex.
2:21; 18:2).

Sem
SEM. Vezi, de asemenea, Noe,
patriarh Biblic
Personaj din Vechiul Testament, un fiu
drept al lui Noe øi potrivit tradiﬂiei,
stræmoøul popoarelor semite, incluzând
arabi, evrei, babilonieni, sirieni, fenicieni øi asirieni (Gen. 5:29–32; 6:10; 7:13;
9:26; 10:21–32; Moise 8:12). Revelaﬂiile
zilelor din urmæ se referæ la Sem ca fiind
„marele înalt preot” (D&L 138:41).
SEMINﬁIA LUI AVRAAM. Vezi
Avraam—Seminﬂia lui Avraam
SEMN. Vezi, de asemenea, Biserica,
semne ale adeværatei Biserici;
Minune; Semnele vremurilor
Eveniment sau experienﬂæ pe care
oamenii le înﬂeleg ca dovadæ sau mærturie a unui lucru. Un semn este de
obicei o manifestare miraculoasæ de la
Dumnezeu. Øi Satana are putere sæ
arate semne în anumite condiﬂii. Sfinﬂii trebuie sæ caute darurile Spiritului
øi sæ nu caute semne pentru a-øi satisface curiozitatea sau a-øi întæri credinﬂa. Mai degrabæ, Domnul va da semne
dupæ cum crede El de cuviinﬂæ acelora
care cred (D&L 58:64).
Însuøi Domnul væ va da un semn, Isa.
7:14 (2 Ne. 17:14). Dumnezeu lucreazæ
prin semne øi minuni în cer øi pe pæmânt, Dan. 6:27. O generaﬂie rea øi
adulteræ cautæ un semn, Mat. 12:39
(Mat. 16:4; Luca 11:29). Aceste semne
îi vor urma pe cei care cred, Marcu 16:17
(Morm. 9:24; Eter 4:18; D&L 84:65).
Øerem a cerut un semn, Iacov 7:13–20.
Corihor a cerut un semn, Alma 30:48–
60. Aratæ-ne un semn øi atunci vom
crede, Alma 32:17. Cea mai mare parte
a oamenilor a crezut semnele øi minunile, 3 Ne. 1:22. Oamenii au uitat semnele
øi minunile, 3 Ne. 2:1. Nu veﬂi primi nici
o mærturie, decât dupæ încercarea credinﬂei voastre, Eter 12:6. Nu cereﬂi
minuni, decât dacæ poruncesc Eu, D&L
24:13. Credinﬂa nu vine prin semne, ci
semnele urmeazæ pe acei care cred,
D&L 63:7–11. În acele zile se vor ridica
Hristoøi faløi øi profeﬂi faløi, øi vor aræta mari semne øi minuni, JS—M 1:22.
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SEMNE ALE BISERICII
ADEVÆRATE. Vezi Biserica,
semne ale adeværatei Biserici
SEMNELE NAØTERII ØI ALE
MORﬁII LUI ISUS HRISTOS.
Vezi, de asemenea, Isus Hristos
Evenimente care au însoﬂit naøterea øi
moartea lui Isus Hristos.
Naøterea: O fecioaræ va zæmisli øi va
naøte un fiu, Isa. 7:14. Din Betleem va
ieøi un conducætor în Israel, Mica 5:2.
Samuel Lamanitul a profeﬂit o zi, o
noapte øi o zi de luminæ; o nouæ stea, øi
alte semne, Hel. 14:2–6. Semnele s-au
împlinit, 3 Ne. 1:15–21.
Moartea : Samuel Lamanitul a profeﬂit
întuneric, tunete øi fulgere øi cutremurarea pæmântului, Hel. 14:20–27. Semnele s-au împlinit, 3 Ne. 8:5–23.
SEMNELE VREMURILOR. Vezi, de
asemenea, (a) Doua Venire a lui
Isus Hristos; Semn; Ultimele zile,
zilele din urmæ
Evenimente sau experienﬂe pe care
Dumnezeu le dæ oamenilor pentru a
aræta cæ, în lucrarea Sa, ceva important
s-a întâmplat sau se va întâmpla în
curând. În zilele din urmæ, au fost profeﬂite multe semne ale celei de a Doua
Veniri a Salvatorului. Aceste semne
permit oamenilor credincioøi sæ recunoascæ planul lui Dumnezeu, sæ fie
avertizaﬂi øi sæ se pregæteascæ.
Muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte, Isa. 2:2–3.
Domnul va ridica un steag øi va aduna
Israelul, Isa. 5:26 (2 Ne. 15:26–30).
Soarele se va întuneca øi luna nu va
mai lumina, Isa. 13:10 (Ioel 3:15; D&L
29:14). Oamenii vor încælca legea øi nu
vor respecta legæmântul nepieritor,
Isa. 24:5. Nefiﬂii vor vorbi cu un glas ca
din pæmânt, Isa. 29:4 (2 Ne. 27). Israelul va fi adunat cu putere, Isa. 49:22–23
(1 Ne. 21:22–23; 3 Ne. 20–21). Dumnezeu va întemeia o împæræﬂie care nu va
fi distrusæ, Dan. 2:44 (D&L 65:2). Ræzboaie, vise øi viziuni vor preceda a
Doua Venire, Ioel 2. Toate naﬂiunile se
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vor aduna la ræzboi împotriva Ierusalimului pentru a se lupta, Zaharia 14:2
(Ezec. 38–39). Vine ziua care va arde
ca un cuptor, Mal. 4:1 (3 Ne. 25:1; D&L
133:64; JS—I 1:37). Mari calamitæﬂi vor
preceda a Doua Venire, Mat. 24 (JS—
M 1). Pavel a descris apostazia øi vremurile grele din ultimele zile, 2 Tim.
3–4. Doi profeﬂi vor fi omorâﬂi øi vor fi
înviaﬂi în Ierusalim, Apoc. 11 (D&L
77:15). Evanghelia va fi restauratæ în
ultimele zile prin slujirea îngerilor,
Apoc. 14:6–7 (D&L 13; 27; 110:11–16;
128:8–24). Babilonul va fi întemeiat øi
va cædea, Apoc. 17–18. Israelul va fi
adunat cu putere, 1 Ne. 21:13–26 (Isa.
49:13–26; 3 Ne. 20–21). Acesta este un
semn, pentru ca voi sæ puteﬂi cunoaøte
timpul, 3 Ne. 21:1. Cartea lui Mormon
va fi dezvæluitæ prin puterea lui Dumnezeu, Morm. 8. Lamaniﬂii vor înflori,
D&L 49:24–25. Cei ræi îi vor omorî pe
cei ræi, D&L 63:32–35 (Apoc. 9). Ræzboiul va fi reværsat asupra naﬂiunilor,
D&L 87:2. Semne, ræsturnarea elementelor øi îngerii pregætesc calea pentru
venirea Domnului, D&L 88:86–94.
Întunericul acoperæ pæmântul, D&L
112:23–24. Domnul porunceøte sfinﬂilor
sæ se pregæteascæ pentru a Doua Venire,
D&L 133.
SENZUAL, SENZUALITATE. Vezi,
de asemenea, Adulter; Castitate;
Imoralitate; Imoralitate sexualæ;
Poftæ
Dragoste sau gust pentru plæcerile fizice
incorecte, în special imoralitate sexualæ.
Nevasta stæpânului a pus ochii pe
Iosif, Gen. 39:7. Oricine se uitæ la o
femeie ca s-o pofteascæ a comis adulter, Mat. 5:28 (3 Ne. 12:18). Feriﬂi-væ de
poftele firii pæmânteøti, care se ræzboiesc cu sufletul, 1 Petru 2:11. Pofta firii
pæmânteøti øi pofta ochilor nu sunt de
la Tatæl, 1 Ioan 2:16. Nu te mai du
dupæ poftele ochilor tæi, Alma 39:9.
Prin încælcarea legilor sfinte, omul a
devenit senzual, D&L 20:20. Dacæ cineva comite adulter în inima lui, nu va
avea Spiritul, D&L 63:16. Încetaﬂi cu
toate dorinﬂele pentru plæceri fizice,

Sfânt
D&L 88:121. Oamenii au început sæ
devinæ carnali, senzuali øi diabolici,
Moise 5:13 (Mosia 16:3, Moise 6:49).
SET. Vezi, de asemenea , Adam.
Personaj din Vechiul Testament, fiu
drept al lui Noe øi al Evei.
Set a fost un om perfect øi semæna la
înfæﬂiøare cu tatæl sæu, D&L 107:42–43
(Gen. 5:3). Set a fost unul dintre cei
puternici din lumea spiritelor, D&L
138:40. Dumnezeu i S-a revelat El Însuøi lui Set, Moise 6:1–3, 8–14.
SFAT. Vezi , de asemenea , Profet.
Îndemnuri, preveniri, îndrumæri øi
instrucﬂiuni de la Domnul øi conducætorii Sæi rânduiﬂi.
Am sæ-ﬂi dau un sfat, Ex. 18:19. Dumnezeu mæ va cælæuzi cu sfatul Lui, Ps.
73:24. Când nu este chibzuinﬂæ, poporul
piere, Prov. 11:14. Fariseii øi judecætorii au respins sfatul lui Dumnezeu,
Luca 7:30. Este bine sæ fie învæﬂaﬂi,
dacæ ascultæ de sfatul lui Dumnezeu,
2 Ne. 9:29. Ascultæ sfatul aceluia care
te-a rânduit, D&L 78:2. Primeøte sfat
de la acela pe care l-am numit, D&L
108:1. El doreøte sæ stabileascæ sfatul
sæu în loc de sfatul pe care Eu l-am
rânduit, D&L 124:84. Ascultaﬂi sfatul
slujitorului Meu Joseph, D&L 124:89.
Dacæ un om cautæ sæ-øi sporeascæ
singur faima øi nu cautæ sfatul Meu,
nu va avea putere, D&L 136:19.
(A) SFÆTUI
A sfætui, aøa cum este folosit în scripturi, înseamnæ a da poveﬂe sau a îndruma.
Te sfætuiesc sæ cumperi de la mine aur
curæﬂit prin foc, Apoc. 3:18. Nu cæutaﬂi
sæ-L sfætuiﬂi pe Domnul, Iacov 4:10. El
sfætuieøte în înﬂelepciune peste toate
lucrærile Lui, Alma 37:12. Pæcatele
voastre au ajuns la Mine pentru cæ voi
cæutaﬂi sæ væ sfætuiﬂi dupæ felul vostru,
D&L 56:14.
SFÂNT (adjectiv). Vezi, de asemenea,
Pur, puritate; Sfinﬂenie; Sfinﬂire
Sacru, având un caracter dumnezeiesc
sau curat din punct de vedere spiri-

Sfânt (substantiv)
tual øi moral. Antonimul lui sfânt este
obiønuit sau profan.
Îmi veﬂi fi o împæræﬂie de preoﬂi øi un
neam sfânt, Ex. 19:5–6 (1 Pet. 2:9). Domnul a poruncit Israelului: Fiﬂi sfinﬂi,
cæci Eu sunt sfânt, Lev. 11:44–45. Aceia care au mâinile nevinovate øi inima
curatæ vor sta în locul Lui cel Sfânt, Ps.
24:3–4. Vor învæﬂa pe poporul Meu sæ
deosebeascæ între sfânt øi profan, Ezec.
44:23. Dumnezeu ne-a dat o chemare
sfântæ, 2 Tim. 1:8–9. Din pruncie cunoøti
sfintele scripturi, 2 Tim. 3:15. Oamenii
sfinﬂi au vorbit de la Dumnezeu, mânaﬂi
de Duhul Sfânt, 2 Pet. 1:21. Toﬂi oamenii
vor fi judecaﬂi potrivit adeværului øi
sfinﬂeniei care este în Dumnezeu, 2 Ne.
2:10. Omul firesc devine sfânt prin Ispæøirea lui Hristos, Mosia 3:19. Mergeﬂi
dupæ ordinea sfântæ a lui Dumnezeu,
Alma 7:22 (Alma 13:11–12). Trei ucenici
au fost sfinﬂiﬂi în carne øi au fost fæcuﬂi
sfinﬂi, 3 Ne. 28:1–9, 36–39. Nu luaﬂi în
glumæ lucrurile sacre, D&L 6:12. Nu
poﬂi scrie ceea ce este sacru decât dacæ
îﬂi este dat de la Mine, D&L 9:9. Væ veﬂi
lega sæ acﬂionaﬂi cu toatæ sfinﬂenia,
D&L 43:9. Ucenicii Mei vor sta în locuri sfinte, D&L 45:32. Ceea ce vine de
sus este sacru, D&L 63:64. Copiii mici
sunt sfinﬂi, D&L 74:7. Consacraﬂi acel
loc, øi el va fi fæcut sfânt, D&L 124:44.
Domnul îi va aduna pe aleøii Lui
într-un oraø sfânt, Moise 7:62.
SFÂNT (substantiv). Vezi, de
asemenea, Biserica lui Isus Hristos;
Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor
din Zilele din Urmæ; Creøtini
Un membru credincios al Bisericii lui
Isus Hristos.
Strângeﬂi-Mi pe credincioøii Mei, Ps.
50:5. Saul a fæcut mult ræu sfinﬂilor la
Ierusalim, Fapte 9:1–21. Petru s-a pogorât øi la sfinﬂii care locuiau în Lida,
Fapte 9:32. Har øi pace tuturor care
sunteﬂi în Roma, chemaﬂi sæ fiﬂi sfinﬂi,
Rom. 1:7. Sunteﬂi concetæﬂeni cu sfinﬂii,
Ef. 2:19–21. Am zærit Biserica Mielului, cei care sunt sfinﬂii lui Dumnezeu,
1 Ne. 14:12. Omul firesc este duøman
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lui Dumnezeu, dacæ nu devine sfânt
prin Ispæøirea lui Hristos, Mosia 3:19.
Eu, Domnul, am binecuvântat pæmântul
pentru folosul sfinﬂilor Mei, D&L 61:17.
Satana face ræzboi cu sfinﬂii lui Dumnezeu, D&L 76:28–29. Lucraﬂi cu sârguinﬂæ
ca sæ-i pregætiﬂi pe sfinﬂi pentru judecata
care va veni, D&L 88:84–85. Sfinﬂii trebuie sæ împartæ din avutul lor celor
særaci øi necæjiﬂi, D&L 105:3. Oficiile
de mai sus le-am dat pentru lucrarea
slujirii øi perfecﬂionærii sfinﬂilor Mei,
D&L 124:143 (Ef. 4:12).
(CEL) SFÂNT AL ISRAELULUI.
Vezi Isus Hristos
SFÂNTA SFINTELOR. Vezi, de
asemenea, Tabernacol; Templu,
Casa Domnului
Cea mai sacræ încæpere din tabernacolul lui Moise øi, mai târziu, din templu. Sfânta Sfintelor se mai numeøte øi
„Locul prea sfânt” (Ex. 26:33–34).
SFÂRØITUL LUMII. Vezi Lume—
Sfârøitul lumii
SFINﬁENIE. Vezi, de asemenea, Pur,
puritate; Sfânt; Sfinﬂire
Desævârøire spiritualæ øi moralæ. Sfinﬂenia aratæ puritatea inimii øi a intenﬂiilor unei persoane.
Membrii trebuie sæ dovedeascæ cæ sunt
demni de Bisericæ mergând în sfinﬂenie
înaintea Domnului, D&L 20:69. Casa
Domnului este un loc de sfinﬂenie, D&L
109:13. Omul Sfinﬂeniei este numele lui
Dumnezeu, Moise 6:57 (Moise 7:35).
SFINﬁIRE. Vezi, de asemenea,
Ispæøire, (a) ispæøi; Isus Hristos;
Neprihænire, neprihænit
Procesul de a deveni liber de pæcat,
pur, curat øi sfânt prin ispæøirea lui
Isus Hristos (Moise 6:59–60).
Dumnezeu v-a ales pentru salvare,
prin sfinﬂirea Spiritului, 2 Tes. 2:13
Suntem sfinﬂiﬂi prin jertfirea trupului
lui Isus, Evr. 10:10. Isus a suferit, ca sæ-Øi
poatæ sfinﬂi poporul prin propriul Lui
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sânge, Evr. 13:12. Înalﬂii preoﬂi au fost
sfinﬂiﬂi, iar veømintele lor au fost albite
prin sângele Mielului, Alma 13:10–12.
Sfinﬂirea vine acelora care îøi încredinﬂeazæ inimile lui Dumnezeu, Hel. 3:33–
35. Pocæiﬂi-væ, ca sæ puteﬂi fi sfinﬂiﬂi prin
primirea Duhului Sfânt, 3 Ne. 27:20.
Sfinﬂirea prin harul lui Isus Hristos
este dreaptæ øi adeværatæ, D&L 20:31.
Isus a venit sæ sfinﬂeascæ lumea, D&L
76:41. Sfinﬂiﬂi-væ, pentru ca minﬂile
voastre sæ devinæ una cu Dumnezeu,
D&L 88:68.
SIMBOLISM
A folosi un lucru ca asemænare sau ca
imagine pentru alt lucru. Simbolismul
în scripturi foloseøte un obiect, un
eveniment sau o împrejurare familiaræ
pentru a ilustra un principiu sau o învæﬂæturæ a Evangheliei. De exemplu,
profetul Alma din Cartea lui Mormon
a folosit o sæmânﬂæ pentru a ilustra
cuvântul lui Dumnezeu (Alma 32).
Pe tot parcursul scripturilor, profeﬂii
s-au folosit de simbolism pentru a predica despre Isus Hristos. Unele din
aceste simboluri includ ceremonii øi
rânduieli (Moise 6:63), jertfe (Evr. 9:11–
15; Moise 5:7–8), împærtæøania (Luca
22:13–20; TJS, Marcu 14:20–24) øi botezul (Rom. 6:1–6; D&L 128:12–13). Multe
nume biblice sunt simbolice. În Vechiul
Testament, ceremonia tabernacolului
øi legea lui Moise reprezentau adeværuri veønice (Evr. 8–10; Mosia 13:29–32;
Alma 25:15; Hel. 8:14–15). Pentru alte
exemple, vezi Mat. 5:13–16; Ioan 3:14–
15; Iacov 4:5; Alma 37:38–45.
SIMEON. Vezi, de asemenea, Iacov,
fiul lui Isaac; Israel
Personaj din Vechiul Testament, al doilea fiu al lui Iacov øi al soﬂiei sale Lea
(Gen. 29:33; 35:23; Ex. 1:2). El s-a alæturat lui Levi în masacrarea sihemiﬂilor
(Gen 34:25–31). Profeﬂia lui Iacov referitoare la Simeon se aflæ în Genesa
49:5–7.
Tribul lui Simeon: Urmaøii lui Simeon
au locuit adesea cu tribul lui Iuda,
înæuntrul graniﬂelor împæræﬂiei lui

Sinagogæ
Iuda (Ios. 19:1–9; 1 Cron. 4:24–33). Tribul lui Simeon s-a alæturat lui Iuda
în bætælia împotriva cananiﬂilor (Jud.
1:3, 17). De asemenea, mai târziu,
ei s-au alæturat armatelor lui David
(1 Cron. 12:25).
SIMON CANANITUL
Personaj din Noul Testament - unul
dintre primii Doisprezece Apostoli ai
lui Isus Hristos (Mat. 10:2–4).
SIMON PETRU. Vezi Petru
(A) SIMﬁI. Vezi, de asemenea, Duhul
Sfânt
A percepe îndemnurile Spiritului.
Eraﬂi lipsiﬂi de sentimente, 1 Ne. 17:45.
Când veﬂi simﬂi aceste miøcæri de umflare, veﬂi începe sæ spuneﬂi cæ aceasta
este o sæmânﬂæ bunæ, Alma 32:28. Veﬂi
simﬂi cæ este drept, D&L 9:8. Toﬂi oamenii care vor intra în casa Domnului
vor putea simﬂi puterea Ta, D&L 109:13.
SINAGOGÆ. Vezi, de asemenea,
Evrei
Loc de întâlnire folosit în scopuri religioase. În vremea Noului Testament,
mobilierul era în general simplu, constând dintr-un chivot care conﬂinea
suluri ale legii øi alte scrieri sfinte, un
pupitru pentru citit øi scaune pentru
cei care preaslæveau.
Un consiliu local al vârstnicilor conducea fiecare sinagogæ. Ei hotærau
cine sæ fie primit øi cine sæ fie exclus
(Ioan 9:22; 12:42). Cea mai importantæ
persoanæ oficialæ era conducætorul sinagogii (Luca 13:14; Marcu 5:22). În
general acesta era un cærturar (copist)
care se îngrijea de clædire øi supraveghea slujbele. Un îngrijitor îndeplinea
îndatoririle clericale (Luca 4:20).
Exista câte o sinagogæ în fiecare oraø
în care træiau evrei, atât în Palestina,
cât øi în alte pærﬂi. Acesta a fost un
mare ajutor în ræspândirea Evangheliei lui Isus Hristos, pentru cæ primii
misionari ai Bisericii puteau vorbi în
sinagogi (Fapte 13:5, 14; 41:1; 17:1, 10;
18:4). Aceeaøi practicæ a existat printre

Sinai, Muntele
misionarii din Cartea lui Mormon
(Alma 16:13; 21:4–5; 32:1), ca øi printre
primii misionari ai acestei dispensaﬂii
(D&L 66:7; 68:1).
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Senatul evreiesc øi cea mai înaltæ curte
evreiescæ atât în chestiuni civile, cât øi
ecleziastice. Sinedriul era constituit
din øaptezeci øi unu de membri din
rândul preoﬂilor importanﬂi, al cærturarilor øi al vârstnicilor. În scripturi
este numit adesea consiliu (Mat. 26:59;
Marcu 14:55; Fapte 5:34).

va veni în Sion, Isa. 59:20. Væ voi lua pe
unul dintr-o cetate, doi dintr-o familie,
øi væ voi aduce în Sion, Ier. 3:14. Pe
muntele Sion øi în Ierusalim va fi izbævirea, Ioel 2:32 (Obad. 1:17). Binecuvântaﬂi sunt aceia care vor cæuta sæ
scoatæ la ivealæ Sionul Meu, 1 Ne. 13:37.
Fiicele Sionului sunt îngâmfate, 2 Ne.
13:16 (Isa. 3:16). Vai de acel care trateazæ
cu uøurinﬂæ Sionul! 2 Ne. 28:19–25.
Cæutaﬂi sæ aduceﬂi la ivealæ øi sæ întemeiaﬂi cauza Sionului, D&L 6:6 (D&L
11:6). Lui i-am dat Eu inspiraﬂie sæ miøte
cauza Sionului cu mare putere de bine,
D&L 21:7. Noul Ierusalim se va numi
Sion, D&L 45:66–67. Independence,
Missouri, este locul pentru oraøul Sion,
D&L 57:1–3. Næpasta ræmâne asupra
copiilor Sionului, pânæ când se vor
pocæi, D&L 84:58. Domnul a numit
poporul Sæu Sion, pentru cæ ei erau
de-o singuræ inimæ øi de o singuræ
minte, Moise 7:18–19. Sion (Noul Ierusalim) va fi construit pe continentul
american, A de C 1:10.

SINGURUL NÆSCUT. Vezi, de
asemenea, Isus Hristos; (a) Naøte

SLAVÆ. Vezi, de asemenea , Adevær;
Luminæ, lumina lui Hristos

Alt nume pentru Isus Hristos. El este
Singurul Fiu Næscut al Tatælui (Luca
1:26–35; Ioan 1:14; 3:16; 1 Ne. 11:18–20;
2 Ne. 25:12; Alma 7:10; 12:33; Moise
7:62).

În scripturi, glorie se referæ adesea la
lumina øi adeværul lui Dumnezeu. Se
mai poate, de asemenea, sæ însemne lauda sau cinstirea øi oarecare stare a vieﬂii veønice, sau gloria lui Dumnezeu.

SION. Vezi, de asemenea, Enoh; Noul
Ierusalim

Sfânt este Domnul oøtirilor; pæmântul
întreg este plin de mærirea Sa, Isa. 6:3
(2 Ne. 16:3). Noi suntem schimbaﬂi în
aceeaøi înfæﬂiøare din slavæ în slavæ,
2 Cor. 3:18. El mæ va înælﬂa sæ fiu cu El
în slavæ, Alma 36:28. Gloriile primite
la Înviere se vor deosebi dupæ dreptate, D&L 76:50–119. Slava lui Dumnezeu este inteligenﬂa, D&L 93:36. Slava
lui Dumnezeu înseamnæ a aduce nemurirea øi viaﬂa veønicæ omului, Moise
1:39. Am væzut douæ persoane, a cæror
strælucire øi slavæ depæøesc orice descriere, JS—I 1:17.

SINAI, MUNTELE. Vezi, de
asemenea, Legea lui Moise; Moise
Munte în Peninsula Sinai, în apropierea cæruia Moise øi israeliﬂii au fæcut
tabæræ la trei luni dupæ exodul lor din
Egipt; mai este denumit Muntele Horeb
(Ex. 3:1). Aici, Dumnezeu a dat legea
Sa lui Moise pentru casa Israelului; aici,
de asemenea, a fost construit tabernacolul (Ex. 19:2; 20:18; 24:12; 32:15).
SINEDRIU. Vezi, de asemenea, Evrei

Cei cu inima puræ (D&L 97:21). Sion
mai înseamnæ un loc unde træiesc cei
cu inima puræ. Oraøul construit de
cætre Enoh øi poporul lui, care a fost,
ulterior, luat la cer, s-a numit Sion
datoritæ dreptæﬂii (D&L 38:4; Moise
7:18–21, 69). În zilele din urmæ, un oraø
numit Sion va fi construit lângæ ﬂinutul Jackson, Missouri (Statele Unite ale
Americii), în care se vor aduna triburile lui Israel (D&L 103:11–12; 133:18).
Sfinﬂii sunt sfætuiﬂi sæ construiascæ
Sionul oriunde locuiesc ei în lume.
Oraøul lui David s-a numit Sion, 1 Regi
8:1. Din Sion va ieøi legea, Isa. 2:2–3
(Mica 4:2; 2 Ne. 12:2–3). Mântuitorul

SLÆBICIUNE. Vezi, de asemenea,
Umil, umilinﬂæ
Faptul de a fi muritor øi de a-ﬂi lipsi
capacitatea, tæria sau priceperea.
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Slæbiciunea este o stare de existenﬂæ.
Toﬂi oamenii sunt slabi øi numai prin
harul lui Dumnezeu ei primesc putere
sæ facæ fapte drepte (Iacov 4:6–7). Aceastæ slæbiciune se manifestæ în parte în slæbiciunile personale pe care le are fiecare.
Întæriﬂi mâinile slabe, Isa. 35:3–4. Spiritul, în adevær, este dornic, dar carnea
este neputincioasæ, Mat. 26:41 (Marcu
14:38). Din pricina slæbiciunii care este
în mine, potrivit cærnii, îmi voi cere
iertare, 1 Ne. 19:6. Mi s-a poruncit sæ
scriu aceste lucruri, neluând în seamæ
slæbiciunea mea, 2 Ne. 33:11. Nu te
înfuria pe slujitorul Tæu din cauza slæbiciunii lui, Eter 3:2. Neamurile îøi vor
bate joc de aceste lucruri din cauza
neputinﬂei slæbiciunii noastre la scris,
Eter 12:23–25, 40. Le voi aræta slæbiciunile lor, Eter 12:27–28. Pentru cæ
ﬂi-ai væzut slæbiciunea, te vei întæri,
Eter 12:37. Cel ce este slab dintre voi,
de aici înainte va fi întærit, D&L 50:16.
Isus Hristos cunoaøte slæbiciunea
omului, D&L 62:1.
(A) SLUJI. Vezi, de asemenea,
Preoﬂie; Slujire
A face lucrarea Domnului pe pæmânt.
Slujitorii aleøi ai lui Dumnezeu trebuie
sæ fie chemaﬂi de Dumnezeu pentru a
sluji în lucrarea Lui. Când slujitorii adeværaﬂi înfæptuiesc voinﬂa Domnului, ei
Îl reprezintæ pe Domnul în îndatoririle lor oficiale øi acﬂioneazæ ca împuterniciﬂii Lui (D&L 64:29), conducând
astfel lucrarea necesaræ salværii omenirii. Domnul a dat Apostoli, profeﬂi,
evangheliøti, înalﬂi preoﬂi, cei øaptezeci,
vârstnici, episcopi, preoﬂi, învæﬂætori,
diaconi, ajutoare øi conduceri pentru
desævârøirea sfinﬂilor, pentru lucrarea
slujirii (Ef. 4:11–16; 1 Cor. 12:12–28;
D&L 20;107).
Domnul l-a ales pe el ca sæ facæ slujba
în Numele Domnului, Deut. 18:5. Oamenii væ vor numi slujitori ai Dumnezeului nostru, Isa. 61:6. Fiul omului nu a
venit ca sæ fie slujit, ci ca sæ slujeascæ,
Mat. 20:26–28. M-am arætat ﬂie ca sæ te
pun slujitor øi martor, Fapte 26:16–18.

Slujirea Bolnavilor
Dumnezeu nu este nedrept ca sæ uite
osteneala voastræ øi dragostea cu care
aﬂi slujit sfinﬂilor, Evr. 6:10. Dacæ slujeøte
cineva, sæ slujeascæ dupæ puterea pe
care i-o dæ Dumnezeu, 1 Pet. 4:10–11.
Ei s-au învæﬂat øi au slujit unul altuia,
3 Ne. 26:19. Este datoria celor Doisprezece sæ rânduiascæ slujitorii evanghelici,
D&L 107:39–40. Un înalt preot poate fi
îndrituit întru slujirea lucrurilor vremelnice, D&L 107:71–72. Aceøti øaptezeci
vor fi slujitori cælætori, D&L 107:93–97.
Vârstnicii sunt rânduiﬂi sæ stea slujitori ai Bisericii Mele, D&L 124:137.
SLUJIRE. Vezi, de asemenea,
Bunæstare; Dragoste
Îngrijire sau muncæ oferitæ spre folosul
lui Dumnezeu øi al celorlalﬂi. Slujindu-i
pe ceilalﬂi, Îl slujim øi pe Dumnezeu.
Alegeﬂi astæzi cui vreﬂi sæ slujiﬂi, Ios.
24:15. Ori de câte ori aﬂi fæcut aceasta
unuia dintre cei mai neînsemnaﬂi, Mie
Mi-aﬂi fæcut, Mat. 25:35–45. Aduceﬂi
trupurile voastre ca o jertfæ vie, care
este slujirea voastræ chibzuitæ, Rom.
12:1. Prin iubire slujiﬂi-væ unul pe celælalt, Gal. 5:13. Zilele tale se vor petrece
în slujirea Dumnezeului tæu, 2 Ne. 2:3.
Când væ aflaﬂi în slujba semenilor
voøtri, væ aflaﬂi doar în slujba Dumnezeului vostru, Mosia 2:17. Aceia care
posedæ pæmântul fægæduinﬂei trebuie
sæ-L slujeascæ pe Dumnezeu, sau vor fi
distruøi, Eter 2:8–12. Aceia care se îmbarcæ sæ-l slujeascæ pe Dumnezeu trebuie sæ slujeascæ cu toatæ inima, D&L
4:2. Domnul a dat porunci ca omenirea
sæ-L iubeascæ øi sæ-L slujeascæ, D&L
20:18–19. Tu Îl vei sluji pe Dumnezeu
în numele lui Isus Hristos, D&L 59:5.
Eu, Domnul, Mæ încânt sæ îi cinstesc
pe aceia care Mæ slujesc, D&L 76:5.
Preaslæviﬂi-L pe Dumnezeu, cæci numai
pe El Îl veﬂi sluji, Moise 1:15.
SLUJIREA BOLNAVILOR. Vezi, de
asemenea, Mâini, aøezarea lor;
Preoﬂie; (a) Tæmædui, tæmæduiri;
Ulei; Ungere
O binecuvântare datæ bolnavilor de
cætre bærbaﬂii care deﬂin Preoﬂia lui

Smerenie
Melhisedec, implicând folosirea uleiului sfinﬂit.
Aøeazæ-ﬂi mâinile asupra ei, Mat. 9:18.
Isus Øi-a pus mâinile peste câﬂiva bolnavi din popor øi i-a tæmæduit, Marcu
6:5. Apostolii lui Hristos ungeau cu
ulei pe mulﬂi dintre cei bolnavi øi îi
tæmæduiau, Marcu 6:13. Vârstnicii trebuie sæ-i ungæ øi sæ-i tæmæduiascæ pe
cei bolnavi, Iac. 5:14–15. Sæ nu îi tæmæduiﬂi pe cei bolnavi, decât dacæ vi se
cere de cei care o doresc, D&L 24:13–14.
Vârstnicii îøi vor aøeza mâinile asupra
celor bolnavi, D&L 42:44. Aøeazæ-ﬂi
mâinile asupra celor bolnavi øi ei se
vor reface, D&L 66:9.
SMERENIE. Vezi Umil, umilinﬂæ
SMITH, EMMA HALE. Vezi, de
asemenea, Smith, Joseph, Jr.
Soﬂia profetului Joseph Smith. Domnul
i-a poruncit Emmei sæ facæ o culegere
de imnuri pentru Bisericæ. De asemenea, ea a slujit ca prima preøedintæ a
Societæﬂii de Alinare.
Este datæ revelaﬂia privind voinﬂa
Domnului cætre Emma Smith, D&L
25. Domnul a sfætuit-o pe Emma Smith
în privinﬂa cæsætoriei, D&L 132:51–56.
SMITH, HYRUM. Vezi, de asemenea,
Smith, Joseph, Jr.
Frate mai mare øi asociat credincios al
lui Joseph Smith. Hyrum s-a næscut la
9 februarie 1800. El a slujit ca asistent
al lui Joseph în preøedinﬂia Bisericii, cât
øi ca al doilea patriarh al Bisericii. La 27
iunie 1844, el a devenit martir alæturi
de Joseph, în Închisoarea Carthage.
Dumnezeu a revelat instrucﬂiuni pentru
Hyrum, prin fratele sæu Joseph, D&L
11; 23:3. Binecuvântat este slujitorul
Meu Hyrum Smith, datoritæ integritæﬂii inimii lui, D&L 124:15. Lui Hyrum i
s-a poruncit sæ ia oficiul de patriarh al
Bisericii, D&L 124:91–96, 124. Joseph
øi Hyrum au fost martirizaﬂi în închisoarea Carthage, D&L 135. Hyrum øi
alte spirite alese au fost ﬂinute în rezervæ ca sæ vinæ în plenitudinea timpurilor, D&L 138:53.
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SMITH, JOSEPH F.
Cel de-al øaselea preøedinte al Bisericii; singurul fiu al lui Hyrum øi Mary
Fielding Smith. El s-a næscut la 13
noiembrie 1838 øi a murit la 19 noiembrie 1918.
Joseph F. Smith a primit o viziune despre mântuirea celor morﬂi, D&L 138.
SMITH, JOSEPH, FIUL. Vezi, de
asemenea, Cartea lui Mormon;
Doctrinæ øi Legæminte; Prima
viziune; Perla de Mare Preﬂ;
Restaurarea Evangheliei;
Traducerea lui Joseph Smith (TJS)
Profetul ales sæ restaureze adeværata
Bisericæ a lui Isus Hristos pe pæmânt.
Joseph Smith s-a næscut în statul Vermont din Statele Unite ale Americii øi
a træit între anii 1805 øi 1844.
În 1820 Dumnezeu Tatæl øi Isus
Hristos i-au apærut lui Joseph, øi el a
aflat cæ nici una dintre bisericile de pe
pæmânt nu era adeværatæ (JS—I 1:1–
20). Mai târziu i s-a înfæﬂiøat îngerul
Moroni care i-a dezvæluit locul ascuns
al plæcilor de aur, care conﬂineau consemnærile vechilor popoare de pe continentul american (JS—I 1:29–54).
Joseph a tradus plæcile de aur øi în
1830 le-a publicat sub titlul Cartea lui
Mormon (JS—I 1:66–67, 75). În 1829 el
a primit autoritatea preoﬂiei de la Ioan
Botezætorul øi de la Petru, Iacov øi Ioan
(D&L 13; 27:12; 128:20; JS—I 1:68–70).
Sub îndrumarea lui Dumnezeu, la 6
aprilie 1830, Joseph øi alﬂi câﬂiva au
organizat Biserica restauratæ a lui Isus
Hristos (D&L 20:1–4). Sub conducerea
lui Joseph, Biserica a crescut în Canada,
Anglia øi partea de ræsærit a Statelor
Unite, mai ales în Ohio, Missouri øi
Illinois. Grave persecuﬂii îi urmæreau
pe Joseph øi pe sfinﬂi oriunde se aøezau.
La 27 iunie 1844, Joseph øi fratele sæu,
Hyrum, au fost martirizaﬂi în Carthage,
Illinois, din Statele Unite ale Americii.
Iosif, fiul lui Iacov, a profetizat despre
Joseph Smith, 2 Ne. 3:6–15. Pentru cæ
El cunoøtea calamitatea ce avea sæ
vinæ, Domnul l-a chemat pe slujitorul
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Sæu Joseph Smith, D&L 1:17 (D&L
19:13). Joseph Smith a fost rânduit
Apostol al lui Isus Hristos øi primul
vârstnic al acestei Biserici, D&L 20:2.
Joseph a fost rânduit în Apostolat de
cætre Petru, Iacov øi Ioan, D&L 27:12.
Joseph øi Sidney Rigdon au dat mærturie cæ ei L-au væzut pe Singurul Næscut
al Tatælui, D&L 76:23. Împreunæ cu
Oliver Cowdery, Joseph Smith L-a væzut pe Domnul într-o viziune, D&L
110:1–4. Domnul l-a chemat pe Joseph
sæ fie vârstnic care prezideazæ, traducætor, revelator, væzætor øi profet,
D&L 124:125. Joseph Smith a înfæptuit
mai mult pentru salvarea oamenilor
decât orice alt om, în afaræ doar de
Isus, D&L 135:3.
Scripturile aduse la luminæ de cætre Profetul Joseph Smith: Joseph a tradus pærﬂi
din plæcile de aur care i-au fost date de
cætre îngerul Moroni, traducere care a
fost tipæritæ în 1830 sub titlul Cartea
lui Mormon. De asemenea, el a primit
de la Domnul multe revelaﬂii care
descriau în linii generale doctrinele de
bazæ ale Bisericii øi organizarea acesteia. Multe dintre aceste revelaﬂii au
fost compilate øi constituie ceea ce este
cunoscut, acum, sub denumirea de
Doctrinæ øi Legæminte. Tot el este acela care a fæcut sæ aparæ Perla de Mare
Preﬂ, ce conﬂine traduceri inspirate ale
unor scrieri ale lui Moise, Avraam øi
Mat., extrase din istoria øi mærturia sa
øi treisprezece declaraﬂii de doctrinæ øi
credinﬂæ susﬂinute de Bisericæ.
SMITH, JOSEPH, TATÆL. Vezi, de
asemenea, Smith, Joseph, fiul;
Smith, Lucy Mack
Tatæl Profetului Joseph Smith. El s-a
næscut la 12 iulie 1771. S-a cæsætorit cu
Lucy Mack øi au avut nouæ copii (JS—I
1:4). Joseph a devenit un credincios
loial în restaurarea din zilele din urmæ
øi primul patriarh al Bisericii. El a murit la 14 septembrie 1840.
Dumnezeu i-a dezvæluit instrucﬂiuni
prin fiul sæu Joseph, D&L 4; 23:5. Fie
ca slujitorul Meu cel vârstnic sæ conti-

Solomon
nue alæturi de familia lui, D&L 90:20.
Slujitorul Meu vârstnic Joseph stæ cu
Avraam la dreapta sa, D&L 124:19.
Joseph Smith, fiul, l-a væzut pe tatæl
sæu într-o viziune despre împæræﬂia
celestialæ, D&L 137:5. Un înger i-a poruncit lui Joseph Smith, fiul, sæ-i spunæ
tatælui sæu despre viziunea pe care o
primise, JS—I 1:49–50.
SMITH, LUCY MACK. Vezi, de
asemenea, Smith, Joseph, fiul;
Smith, Joseph, tatæl.
Mama profetului Joseph Smith øi soﬂia
lui Joseph Smith, tatæl (JS—I 1:4, 7, 20).
Ea s-a næscut la 8 iulie 1776 øi a murit la
5 mai 1856.
Joseph a væzut-o pe mama sa într-o
viziune despre împæræﬂia celestialæ,
D&L 137:5.
SMITH, SAMUEL H. Vezi, de
asemenea, Smith, Joseph, fiul
Frate mai mic al profetului Joseph Smith
(JS—I 1:4). Samuel s-a næscut în 1808 øi
a murit în 1844. El a fost unul dintre
cei opt martori ai Cærﬂii lui Mormon øi
a slujit ca unul dintre primii misionari
pentru Biserica restauratæ (D&L 23:4;
52:30; 61:33–35; 66:7–8; 75:13).
SODOMA. Vezi, de asemenea, Gomora
În Vechiul Testament, un oraø ræu care
a fost nimicit de cætre Domnul (Gen.
19:12–29).
SOLOMON. Vezi, de asemenea,
Bat-Øeba; David
Personaj din Vechiul Testament, fiul
lui David øi al Bat-Øebei (2 Sam. 12:24).
Solomon a fost pentru o vreme rege al
Israelului.
David l-a numit pe Solomon rege,
1 Regi 1:11–53. David l-a însærcinat pe
Solomon sæ meargæ pe cæile Domnului, 1 Regi 2:1–9. Domnul i-a promis
o inimæ înﬂelegætoare, 1 Regi 3:5–15.
A stat ca judecætor între douæ mame øi
a stabilit adeværata mamæ a copilului,
1 Regi 3:16–28. A rostit proverbe øi
cântæri, 1 Regi 4:32. A construit templul,
1 Regi 6; 7:13–51. A dedicat templul,

Somn
1 Regi 8. A fost vizitat de regina din
Øeba, 1 Regi 10:1–13. Solomon s-a cæsætorit în afara Israelului, iar soﬂiile lui i-au
îndreptat inima cætre preaslævirea dumnezeilor faløi, 1 Regi 11:1–8. Domnul
s-a mâniat pe Solomon, 1 Regi 11:9–13.
A murit, 1 Regi 11:43. David a profeﬂit
despre gloria domniei lui Solomon, Ps.
72. Solomon a primit multe soﬂii øi
concubine, dar unele nu erau primite
de la Domnul, D&L 132:38 (Iacov 2:24).
SOMN
Stare de odihnæ în care o persoanæ este
inactivæ øi inconøtientæ. Domnul i-a
sfætuit pe sfinﬂii Sæi sæ nu doarmæ mai
mult decât este necesar (D&L 88:124).
De asemenea, somnul mai poate fi simbol pentru moartea spiritualæ (1 Cor.
11:30; 2 Ne. 1:13) sau pentru moartea
fizicæ (Morm. 9:13).
SORÆ. Vezi, de asemenea, Fraﬂi, frate;
Om, oameni
Fiind copii ai Tatælui nostru Ceresc,
toﬂi bærbaﬂii øi femeile sunt în mod spiritual fraﬂi øi surori. În Bisericæ, membrele
øi prietenele Bisericii sunt denumite
adesea surori.
Cei care fac voinﬂa Tatælui Meu, aceia
sunt fraﬂii øi surorile Mele, Mat. 12:50
(Marcu 3:35). Sunt enunﬂate legile care
guverneazæ mærturisirea pæcatelor
între fraﬂi øi surori, în Bisericæ D&L
42:88–93.
SORﬁI
Modalitate de alegere sau de eliminare a mai multor opﬂiuni, fæcutæ adesea
prin alegerea unei bucæﬂi de hârtie sau
de lemn dintre mai multe. Aceasta se
numeøte a trage la sorﬂi.
Øi-au împærﬂit veømintele Lui, trægând
la sorﬂi, Mat. 27:35 (Ps. 22:18; Marcu
15:24; Luca 23:34; Ioan 19:24). Au tras
la sorﬂi øi sorﬂul a cæzut pe Matia, Fapte 1:23–26. Tragem la sorﬂi—care dintre noi sæ meargæ la casa lui Laban,
1 Ne. 3:11.
SOﬁ. Vezi Cæsætorie, (a) se cæsætori;
Familie
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SOﬁIE. Vezi Cæsætorie, (a) se
cæsætori; Familie
SPÆLA, SPÆLAT, SPÆLÆRI. Vezi,
de asemenea, Botez, Boteza; Ispæøi,
Ispæøire
A curæﬂa fizic sau spiritual. În mod simbolic, o persoanæ care s-a pocæit poate fi
curæﬂatæ de o viaﬂæ împoværatæ de pæcat
øi de urmærile lui, prin jertfa ispæøitoare
a lui Isus Hristos. Anumite spælæri, înfæptuite sub autoritatea corespunzætoare a preoﬂiei, slujesc ca rânduieli sacre.
Preotul sæ-øi spele hainele øi sæ se scalde în apæ, Num. 19:7. Spalæ-mæ cu desævârøire de nelegiurea mea, Ps. 51:2,
7. Spælaﬂi-væ, curæﬂiﬂi-væ, încetaﬂi sæ mai
faceﬂi ræu, Isa. 1:16–18. Isus a spælat
picioarele Apostolilor Lui, Ioan 13:4–
15 (D&L 88:138–139). Fiﬂi botezaﬂi øi
spælaﬂi-væ de pæcate, Fapte 22:16 (Alma
7:14; D&L 39:10). Nici un om nu poate
fi salvat, decât dacæ veømintele lui
sunt albite, Alma 5:21 (3 Ne. 27:19).
Veømintele lor au fost albite prin sângele lui Hristos, Alma 13:11 (Eter
13:10). ﬁinând poruncile, ei pot fi spælaﬂi øi curæﬂaﬂi de toate pæcatele lor,
D&L 76:52. Ungerile øi spælærile voastre sunt rânduite de rânduiala sfintei
Mele case, D&L 124:39–41.
SPERANﬁÆ. Vezi, de asemenea,
Credinﬂæ
Aøteptarea încrezætoare øi dorinﬂa vie
pentru binecuvântærile promise celor
drepﬂi. Scripturile vorbesc adesea de
speranﬂæ ca despre anticiparea vieﬂii
veønice prin credinﬂæ în Isus Hristos.
Binecuvântat sæ fie omul a cærui speranﬂæ este Domnul, Ier. 17:7. Domnul
este speranﬂa poporului Sæu, Ioel 3:16.
Avem speranﬂæ prin ræbdare øi scripturi,
Rom. 15:4. Dumnezeu ne-a næscut
din nou cu o speranﬂæ vie prin învierea
lui Hristos, 1 Pet. 1:3. Oricine are speranﬂa aceasta în El, se curæﬂeøte, 1 Ioan
3:2–3. Trebuie sæ mergeﬂi înainte cu
o strælucire desævârøitæ a speranﬂei,
2 Ne. 31:20. Vedeﬂi sæ aveﬂi credinﬂæ,
speranﬂæ øi milostenie, Alma 7:24
(1 Cor. 13:13; Moro. 10:20). Doresc sæ
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ascultaﬂi cuvintele mele, având speranﬂa
cæ veﬂi primi viaﬂæ veønicæ, Alma 13:27–
29. Dacæ aveﬂi credinﬂæ, atunci speraﬂi
pentru lucruri care nu se væd, care sunt
adeværate, Alma 32:21 (Evr. 11:1). Speranﬂa vine din credinﬂæ øi se face ancora sufletului, Eter 12:4 (Evr. 6:17–19).
Omul trebuie sæ spere, altfel nu poate
primi o moøtenire, Eter 12:32. Mormon a
vorbit referitor la credinﬂæ, speranﬂæ øi
milostenie, Moro. 7:1. Sæ speraﬂi prin
ispæøirea lui Isus Hristos sæ fiﬂi înælﬂaﬂi
la viaﬂa veønicæ, Moro. 7:40–43. Duhul
Sfânt væ umple de speranﬂæ, Moro. 8:26
(Rom. 15:13). Ei au pæræsit viaﬂa muritoare neclintiﬂi în speranﬂa unei învieri
slævite, D&L 138:14.
SPIRIT. Vezi, de asemenea, Înviere;
Moarte fizicæ; Om, oameni; Suflet
Acea parte a unei fiinﬂe vii care existæ
înainte de a veni pe lume, care locuieøte în trupul fizic pe timpul vieﬂii muritoare øi care existæ dupæ moarte, ca
fiinﬂæ separatæ pânæ la înviere. Toate
lucrurile vii — omenire, animale øi
plante—au fost spirite înainte sæ existe vreo formæ de viaﬂæ pe pæmânt
(Gen. 2:4–5; Moise 3:4–7). Trupul spiritual aratæ ca trupul fizic (1 Ne. 11:11;
Eter 3:15–16; D&L 77:2; D&L 129). Spiritul este materie, dar este mult mai fin
sau pur decât orice element sau materie muritoare (D&L 131:7).
Fiecare persoanæ este efectiv un fiu
sau o fiicæ a lui Dumnezeu, fiind næscutæ ca spirit din Pærinﬂi Cereøti înainte de a se naøte din pærinﬂi muritori pe
pæmânt (Evr. 12:9). Fiecare persoanæ
pe pæmânt are un trup spiritual, nemuritor, în plus faﬂæ de trupul din carne øi
din oase. Aøa cum se defineøte, uneori,
în scripturi, spiritul øi trupul fizic alcætuiesc împreunæ sufletul (Gen. 2:7;
D&L 88:15; Moise 3:7, 9, 19; Avr. 5:7).
Spiritul poate træi færæ un trup fizic,
însæ trupul fizic nu poate træi færæ spirit (Iac. 2:26). Moartea fizicæ înseamnæ
despærﬂirea spiritului de trup. La înviere, spiritul este reunit cu acelaøi trup
fizic din carne øi oase pe care l-a avut în
viaﬂa muritoare, cu douæ mari diferenﬂe:

Spiritul Sfânt Al Fægæduinﬂei
ele nu vor mai fi despærﬂite niciodatæ,
iar trupul fizic va fi nemuritor øi desævârøit (Alma 11:45; D&L 138:16–17).
Spiritul nu are carne øi oase, cum
vedeﬂi cæ am Eu, Luca 24:39. Spiritul
Însuøi mærturiseøte spiritului nostru
cæ noi suntem copiii lui Dumnezeu,
Rom. 8:16. Slæviﬂi pe Dumnezeu în
trup øi în spirit, 1 Cor. 6:20. Acest trup
este trupul Spiritului Meu, Eter 3:16.
Omul este spirit, D&L 93:33. Hristos a
slujit spiritelor drepte în paradis, D&L
138:28–30 (1 Pet. 3:18–19). Te-ai næscut
în lume din apæ, sânge øi spirit, Moise
6:59. El a stat printre aceia care erau
spirite, Avr. 3:23.
Spirite rele: Isus a alungat mulﬂi diavoli, Marcu 1:27, 34, 39. Ieøi din om,
spirit necurat, Marcu 5:2–13. Spiritul
ræu îl învaﬂæ pe om cæ nu trebuie sæ se
roage, 2 Ne. 32:8. În numele lui Isus, el
a alungat diavoli øi spirite necurate,
3 Ne. 7:19. Multe spirite false au mers
înainte înøelând lumea, D&L 50:2, 31–
32. Joseph Smith a explicat trei chei pentru a determina dacæ un spirit este de la
Dumnezeu sau de la diavol, D&L 129.
SPIRITE RELE. Vezi Spirit—Spirite
rele
SPIRITUL SFÂNT. Vezi Duhul Sfânt
SPIRITUL SFÂNT AL
FÆGÆDUINﬁEI. Vezi, de
asemenea, Duhul Sfânt
Duhul Sfânt este Spiritul Sfânt al fægæduinﬂei (Fapte 2:33). El confirmæ ca fiind
acceptate de Dumnezeu faptele drepte,
rânduielile øi legæmintele oamenilor.
Spiritul Sfânt al fægæduinﬂei mærturiseøte Tatælui cæ rânduielile salværii au fost
îndeplinite cum se cuvine øi cæ au fost
ﬂinute legæmintele care le însoﬂesc.
Aceia care sunt pecetluiﬂi de cætre
Spiritul Sfânt al fægæduinﬂei primesc
tot ceea ce are Tatæl, D&L 76:51–60
(Ef. 1:13–14). Pentru a avea forﬂæ dupæ
aceastæ viaﬂæ, toate legæmintele øi faptele trebuie pecetluite de cætre Spiritul
Sfânt al fægæduinﬂei, D&L 132:7, 18–
19, 26.

Stâncæ
STÂNCÆ. Vezi, de asemenea,
Evanghelie; Isus Hristos; Revelaﬂie
În sens figurat, Isus Hristos øi Evanghelia Lui care sunt temelie øi sprijin
puternice (D&L 11:24; 33:12–13). Stânca
se mai referæ øi la revelaﬂie, prin care
Dumnezeu îøi face cunoscutæ Evanghelia omului (Mat. 16:15–18).
El este Stânca, lucrarea Lui este desævârøitæ, Deut. 32:4. Domnul este stânca
mea; în El mæ voi încrede, 2 Sam. 22:2–
3. O stâncæ s-a desprins færæ ajutorul
mâinilor, Dan. 2:34–35. A fost ziditæ
pe o stâncæ, Mat. 7:25 (3 Ne. 14:25). Isus
Hristos este piatra care a fost lepædatæ,
Fapte 4:10–11. Stânca era Hristos, 1 Cor.
10:1–4 (Ex. 17:6). Cel ce este zidit pe
stâncæ primeøte adeværul, 2 Ne. 28:28.
Evreii vor respinge stânca (Hristos) pe
care sæ poatæ zidi, Iacov 4:15–17. Pe
stânca Mântuitorului nostru trebuie sæ
ne zidim temelia, Hel. 5:12. Cine zideøte
pe doctrinele lui Hristos, zideøte pe
stânca Lui øi nu va cædea când vor veni
puhoaiele, 3 Ne. 11:39–40 (Mat. 7:24–27;
3 Ne. 18:12–13). Omul înﬂelept øi-a zidit
casa pe stâncæ, 3 Ne. 14:24. Dacæ sunteﬂi
zidiﬂi pe stânca Mea, pæmântul øi iadul
nu pot izbândi, D&L 6:34. Cel ce zideøte
pe aceastæ stâncæ nu va cædea niciodatæ, D&L 50:44. Eu sunt Mesia, Regele
Sionului, Stânca Raiului, Moise 7:53.
STEAG
În scripturi, drapel sau stindard în
jurul cæruia oamenii se adunæ într-o
unitate de scop sau de identitate. În
vremurile vechi, steagul slujea ca
punct de grupare a soldaﬂilor în luptæ.
Cartea lui Mormon øi Biserica lui Isus
Hristos sunt steaguri simbolice pentru
toate popoarele pæmântului.
El va înælﬂa un steag popoarelor, Isa.
5:26 (2 Ne. 15:26). Vlæstarul lui Isai va
fi ca un steag, Isa. 11:10 (2 Ne. 21:10;
D&L 113:6). Înælﬂaﬂi un steag de pace,
D&L 105:39.
SUFLET. Vezi, de asemenea, Spirit;
Trup
Scripturile vorbesc despre suflete în
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trei feluri: (1) fiinﬂe spirituale, atât în
viaﬂa premuritoare, cât øi postmuritoare (Alma 40:11–14; Avr. 3:23); (2)
un spirit øi un trup, unite în viaﬂa
muritoare (Avr. 5:7) øi (3) o persoanæ
nemuritoare, înviatæ, al cærei spirit
øi trup au devenit inseparabil legate
(Alma 40:23; D&L 88:15–16).
Sângele face o ispæøire pentru suflet,
Lev. 17:11. El îmi învioreazæ sufletul;
Ps. 23:3. Sæ-L iubeøti pe Domnul Dumnezeul tæu cu tot sufletul tæu, Mat.
22:37 (Marcu 12:30). Diavolul le înøalæ
sufletele, 2 Ne. 28:21. Oferiﬂi-væ sufletele întregi ca ofrandæ pentru El,
Omni 1:26. Cuvântul începe sæ-mi lærgeascæ sufletul, Alma 32:28. Sufletul
lui nu va înfometa øi nici nu va înseta
vreodatæ, 3 Ne. 20:8. Pâinea øi apa împærtæøaniei sunt sfinﬂite pentru sufletele acelora care se împærtæøesc din
ele, Moro. 4–5 (D&L 20:77–79). Cei ce
trudesc în împæræﬂie aduc salvarea
sufletelor lor, prin slujirea lor, D&L
4:2, 4. Valoarea sufletelor este mare,
D&L 18:10. Te-ai næscut în lume din
apæ, sânge øi spirit, øi astfel ai devenit
un suflet viu, Moise 6:59.
Valoarea sufletelor: Toate persoanele
sunt copii de spirit ai lui Dumnezeu.
El ﬂine la fiecare dintre copiii Lui øi îl
consideræ pe fiecare dintre ei important. Pentru cæ sunt copiii Lui, ei au
putinﬂa de a deveni asemeni Lui. De
aceea, ei au o mare valoare.
Este bucurie pentru un singur pæcætos
care se pocæieøte, Luca 15:10. Atât de
mult a iubit Dumnezeu lumea, încât
L-a dat pe Singurul Lui Fiu Næscut,
Ioan 3:16. Ei nu puteau îndura ca vreun
suflet omenesc sæ piaræ, Mosia 28:3.
Nu este un suflet la aceastæ vreme la
fel de valoros pentru Dumnezeu, ca un
suflet la vremea venirii Lui? Alma 39:17.
Lucrul cel mai de preﬂ pentru voi este
sæ aduceﬂi suflete la Mine, D&L 15:6.
Amintiﬂi-væ cæ valoarea sufletelor este
mare în faﬂa lui Dumnezeu, D&L 18:10–
15. Aceasta este lucrarea øi gloria Mea,
sæ aduc nemurirea øi viaﬂa veønicæ
omului, Moise 1:39.
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SUPÆRARE. Vezi Mânie
SUPUNERE, SUPUS, (A) SE
SUPUNE. Vezi, de asemenea, (a)
Asculta; (a) Binecuvânta,
binecuvântat, binecuvântare;
Bucurie; Lege; (a) Merge, (a)
merge cu Dumnezeu; Poruncile
lui Dumnezeu
În sens spiritual, supunerea înseamnæ
a îndeplini voinﬂa lui Dumnezeu.
Noe a fæcut tot ce îi poruncise Dumnezeu, Gen. 6:22. Avraam s-a supus
Domnului, Gen. 22:15–18. Vom face
tot ceea ce a spus Domnul, Ex. 24:7.
Ascultæ, dar, Israele, øi cautæ sæ împlineøti, Deut. 6:1–3. Iubeøte-L pe Domnul øi ascultæ de glasul Lui, Deut.
30:20. Ascultarea face mai mult decât
jertfele, 1 Sam. 15:22. Temeﬂi-væ de
Dumnezeu øi ﬂineﬂi poruncile Lui, Ecl.
12:13–14. Nu oricine va intra în împæræﬂia cerurilor, ci acel ce face voia Tatælui, Mat. 7:21 (3 Ne. 14:21). Dacæ
vrea cineva sæ facæ voia Lui, va ajunge
sæ cunoascæ dacæ învæﬂætura este de la
Dumnezeu, Ioan 7:17. Trebuie sæ ascultæm mai mult de Dumnezeu decât
de oameni, Fapte 5:29. Copii, ascultaﬂi-i pe pærinﬂii voøtri, Ef. 6:1 (Col.
3:20). Voi merge øi voi face lucrurile pe
care mi le-a poruncit Domnul, 1 Ne.
3:7. Eu m-am supus glasului Spiritului, 1 Ne. 4:6–18. Dacæ copiii oamenilor ﬂin poruncile lui Dumnezeu, El îi
hræneøte, 1 Ne. 17:3. Pæziﬂi-væ sæ nu væ
supuneﬂi spiritului ræu, Mosia 2:32–
33, 37 (D&L 29:45). Oamenii îøi primesc ræsplata potrivit spiritului cæruia s-au supus, Alma 3:26–27. Oamenii
trebuie sæ facæ multe lucruri de bunæ
voie, D&L 58:26 – 29. Cu nimic nu
ofenseazæ omul pe Dumnezeu, decât
acei care nu recunosc mâna Lui øi nu
se supun poruncilor Lui, D&L 59:21.
Eu, Domnul, sunt legat când faceﬂi ceea ce spun Eu, D&L 82:10. Orice suflet
care se supune glasului Meu Îmi va
vedea faﬂa øi va cunoaøte cæ Eu sunt,
D&L 93:1. Oamenii trebuie pedepsiﬂi
pânæ ce vor învæﬂa supunerea, D&L
105:6. Când obﬂinem vreo binecuvân-

Øadrac
tare de la Dumnezeu, aceasta este prin
supunere faﬂæ de acea lege care o afirmæ, D&L 130:21. Adam a fost supus,
Moise 5:5. Îi vom încerca sæ vedem
dacæ vor face toate lucrurile pe care le
va porunci Domnul, Avr. 3:25.
SUSﬁINEREA CONDUCÆTORILOR BISERICII. Vezi, de
asemenea, Consimﬂæmânt comun
A promite sprijin acelora care slujesc
în Bisericæ în funcﬂii de conducere generalæ sau localæ.
Aøazæ pe Iosua înaintea adunærii øi
dæ-i însærcinare în faﬂa lor, Num.
27:18–19. Toﬂi oamenii au strigat øi au
spus: „Dumnezeu sæ-l ﬂinæ pe rege”,
1 Sam. 10:24. Încredeﬂi-væ în profeﬂii
Lui, astfel veﬂi prospera, 2 Cron. 20:20.
Supuneﬂi-væ acelora care au stæpânire
asupra voastræ, Evr. 13:17. Veﬂi fi favorizaﬂi de Domnul pentru cæ nu aﬂi crâcnit, 1 Ne. 3:6. Aceia care i-au primit pe
profeﬂi au fost cruﬂaﬂi, 3 Ne. 10:12–13.
Da-ﬂi crezare cuvintelor acestor doisprezece, 3 Ne. 12:1. Prin propriul
Meu glas sau prin glasul slujitorilor
Mei, la fel este, D&L 1:38. Cuvântul lui
îl veﬂi primi ca øi când ar fi din propria
Mea guræ, D&L 21:5. Acela care îi
primeøte pe slujitorii Mei, pe Mine Mæ
primeøte, D&L 84:35–38. Cine Mæ
primeøte pe Mine, primeøte pe aceia
pe care i-am trimis Eu, D&L 112:20.
Dacæ poporul Meu nu va asculta glasul acestor oameni pe care i-am numit
Eu, ei nu vor fi binecuvântaﬂi, D&L
124:45–46.
SUTAØ
Ofiﬂer în armata romanæ având în
subordine o companie de 50 pânæ la
100 de oameni. O astfel de companie
forma a øaizecea parte a legiunii romane. (Vezi Mat. 8:5; Luca 23:47; Fapte
10:1–8).
ØADRAC. Vezi, de asemenea, Daniel
Personaj din Vechiul Testament, Øadrac,
Meøac øi Abed-Nego erau trei tineri
israeliﬂi care, împreunæ cu Daniel, au

(cei) Øaptezeci
fost aduøi în palatul lui Nebucadneﬂar,
regele Babilonului. Numele ebraic al
lui Øadrac era Hanania. Cei patru tineri
au refuzat sæ se pângæreascæ luând din
carnea øi vinul regelui (Dan. 1). Øadrac,
Meøac øi Abed-Nego au fost aruncaﬂi
într-un cuptor încins de cætre rege, øi
pæstraﬂi în viaﬂæ de cætre Fiul lui Dumnezeu (Dan. 3).
(CEI) ØAPTEZECI. Vezi, de asemenea,
Apostol; Preoﬂia lui Melhisedec
Oficiu la care sunt rânduiﬂi bærbaﬂii
din Preoﬂia lui Melhisedec. Astæzi, Cvorumul celor Øaptezeci constituie Autoritæﬂile Generale ale Bisericii, cærora li se
dæ autoritatea Apostolicæ, dar care nu
sunt rânduiﬂi Apostoli. Ei îøi dedicæ
tot timpul lor slujirii.
Domnul a numit alﬂi øaptezeci, Luca
10:1. Cei Øaptezeci sunt chemaﬂi sæ
propovæduiascæ Evanghelia øi sæ fie
martori speciali ai lui Isus Hristos, D&L
107:25–26. Cei Øaptezeci acﬂioneazæ în
numele Domnului, sub îndrumarea
celor Doisprezece, zidind Biserica øi
ordonând toate treburile de acest fel,
în toate naﬂiile, D&L 107:34. Alegeﬂi alﬂi
øaptezeci, chiar de øapte ori øaptezeci,
dacæ munca o cere, D&L 107:93–97.
Cvorumul celor Øaptezeci este instituit
pentru ca vârstnicii cælætori sæ depunæ
mærturie despre numele Meu în toatæ
lumea, D&L 124:138–139.
ØARPE DE ARAMÆ. Vezi, de
asemenea, Isus Hristos, Moise
Un øarpe de aramæ fæcut de Moise, la
porunca lui Dumnezeu, pentru a-i vindeca pe israeliﬂii care fuseseræ muøcaﬂi
de øerpi fioroøi (øerpi veninoøi) în pustietate (Num. 21:8–9). Acest øarpe de
aramæ a fost ataøat unui par øi „înælﬂat,
ca oricine îl va privi sæ træiascæ” (Alma
33:19–22). Domnul se referea la înælﬂarea øarpelui în pustietate, ca la un simbol al Lui Însuøi înælﬂat pe cruce (Ioan
3:14–15). Revelaﬂiile zilelor din urmæ
confirmæ relatarea despre øerpii fioroøi
øi despre cum au fost vindecaﬂi oamenii
(1 Ne. 17:41; 2 Ne. 25:20; Hel. 8:14–15).
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ØCOALA PROFEﬁILOR. Vezi, de
asemenea, Smith, Joseph, fiul.
În Kirtland, Ohio (Statele Unite ale
Americii), în cursul iernii 1832–1833,
Domnul i-a poruncit lui Joseph Smith
sæ organizeze o øcoalæ cu scopul de a-i
instrui pe fraﬂi în toate lucrurile care
ﬂin de Evanghelie øi de împæræﬂia lui
Dumnezeu. Din aceastæ øcoalæ au ieøit
mulﬂi dintre primii conducætori ai Bisericii. O altæ øcoalæ a profeﬂilor sau a
vârstnicilor a fost condusæ de Parley
P. Pratt în Jackson County, Missouri
(D&L 97:1–6). Øcoli similare s-au ﬂinut
la scurt timp dupæ ce sfinﬂii au migrat
spre vest; cu toate acestea, ele au fost
curând întrerupte. Astæzi, predarea
Evangheliei se face în cæmin, în cvorumurile preoﬂiei øi în diferitele organizaﬂii auxiliare, ca øi prin øcolile, seminarul
øi institutul din cadrul Bisericii.
Sfinﬂiﬂi-væ øi învæﬂaﬂi-væ unul pe altul
doctrinele împæræﬂiei, D&L 88:74–80.
Cercetaﬂi cu sârguinﬂæ øi învæﬂaﬂi-væ
unul pe altul, D&L 88:118–122. A fost
stabilit ordinul pentru øcoala profeﬂilor,
D&L 88:127–141. Prima Preøedinﬂie
deﬂine cheile pentru øcoala profeﬂilor,
D&L 90:6–7.
ØEREM. Vezi, de asemenea, Antihrist
Un bærbat din Cartea lui Mormon care
L-a negat pe Hristos øi a cerut un semn
(Iacov 7:1–20).
ØIBLON. Vezi, de asemenea, Alma,
fiul lui Alma
În Cartea lui Mormon, un fiu al lui
Alma cel Tânær. Øiblon i-a învæﬂat
Evanghelia pe zoramiﬂi øi a fost persecutat pentru dreptatea lui. Domnul
l-a eliberat din persecuﬂie datoritæ
credinﬂei øi ræbdærii lui (Alma 38). De
asemenea, Øiblon s-a îngrijit o vreme
de înregistrærile nefite (Alma 63:1–2,
11–13).
ØIZ. Vezi, de asemenea, Iarediﬂi
Un conducætor militar, iaredit, din
Cartea lui Mormon. El a murit la sfâr-
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øitul unei mari bætælii care a distrus
întreaga naﬂiune iareditæ (Eter 14:17–
15:31).
ØTEFAN
Øtefan a fost un martir pentru Salvator
øi pentru Biserica Sa în vremea Noului
Testament. Predicile lui au prevestit øi
este posibil sæ fi influenﬂat mæreaﬂa
operæ a lui Pavel, care a fost prezent
atunci când Øtefan s-a apærat în faﬂa
Sinedriului (Fapte 8:1; 22:20).
Øtefan a fost unul dintre cei øapte
bærbaﬂi numiﬂi sæ-i ajute pe cei doisprezece Apostoli, Fapte 6:1–8. Øtefan a
fæcut mari minuni øi lucruri uimitoare, Fapte 6:8. Øtefan s-a implicat în
dispute cu evreii, Fapte 6:9–10. I s-au
adus învinuiri øi a fost judecat înaintea Sinedriului, Fapte 6:11–15. Øtefan
øi-a prezentat apærarea, Fapte 7:2–53.
Fiind plin de Duhul Sfânt, el I-a væzut
pe Tatæl øi pe Fiul într-o viziune, Fapte
7:55–56. Øtefan a fost martirizat pentru mærturia lui, Fapte 7:54–60.
TABERNACOL. Vezi, de asemenea,
Chivotul legæmântului; Sfânta
Sfintelor; Templu, Casa Domnului
Casæ a Domnului, centrul preaslævirii
Israelului în timpul exodului din Egipt.
Tabernacolul era de fapt un templu
portabil øi putea fi desfæcut øi reasamblat. Copiii lui Israel au folosit un tabernacol pânæ când au construit templul
lui Solomon (D&L 124:38).
Dumnezeu i-a dezvæluit modelul tabernacolului lui Moise (Ex. 26–27), iar
copiii lui Israel l-au construit potrivit
acestui model (Ex. 35–40). Când tabernacolul a fost terminat, un nor a acoperit cortul, iar slava Domnului a umplut
tabernacolul (Ex. 40:33–34). Norul a fost
un semn al prezenﬂei lui Dumnezeu.
Noaptea, el avea înfæﬂiøarea unui foc.
Când norul stætea deasupra cortului,
copiii Israelului fæceau tabæra. Când se
miøca, se miøcau øi ei cu el (Ex. 40:36–38;
Num. 9:17–18). Copiii Israelului au
purtat tabernacolul cu ei în timpul peregrinærilor lor în pustiu øi în timpul
cuceririi ﬂinutului Canaanului. Dupæ
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acea cucerire, tabernacolul a fost localizat la Silo, locul pe care îl alesese
Domnul (Ios. 18:1). Dupæ ce copiii lui
Israel au construit templul lui Solomon, tabernacolul a dispærut complet
din istorie.
Domnul øi Isaia au folosit tabernacolul ca simbol al oraøelor Sion øi Ierusalim pentru cea de-a Doua Venire a
Domnului (Isa. 33:20; Moise 7:62).
TAINELE LUI DUMNEZEU
Tainele lui Dumnezeu sunt adeværuri
spirituale cunoscute numai prin revelaﬂie. Dumnezeu dezvæluie tainele Lui
acelora care sunt supuøi Evangheliei.
Unele dintre tainele lui Dumnezeu
mai sunt încæ de revelat.
ﬁie îﬂi este dat sæ cunoøti tainele împæræﬂiei cerurilor, Mat. 13:11. Chiar dacæ
înﬂeleg toate tainele øi nu am milostenie, nu sunt nimic, 1 Cor. 13:2. Nefi a
avut o mare cunoaøtere a tainelor lui
Dumnezeu, 1 Ne. 1:1. Multora le este
dat sæ cunoascæ tainele lui Dumnezeu,
Alma 12:9. Acestora le este dat sæ
cunoascæ tainele lui Dumnezeu, Alma
26:22. Aceste taine nu mi-au fost fæcute încæ pe deplin cunoscute, Alma
37:11. Existæ multe taine pe care nici
un om în afara lui Dumnezeu nu le
cunoaøte, Alma 40:3. Mæreaﬂæ este taina divinitæﬂii, D&L 19:10. Dacæ veﬂi
întreba, veﬂi primi revelaﬂie øi veﬂi cunoaøte tainele împæræﬂiei, D&L 42:61,
65 (1 Cor. 2:7, 11–14). Aceluia care ﬂine
poruncile îi vor fi date tainele împæræﬂiei, D&L 63:23. Lor le voi dezvælui Eu
toate tainele, D&L 76:7. Preoﬂia mai
mare deﬂine cheile tainelor, D&L
84:19. La aceastæ venire, Domnul va
dezvælui lucruri ascunse pe care nu le
cunoaøte nici un om, D&L 101:32–33.
Preoﬂia lui Melhisedec are sæ aibæ privilegiul de a primi tainele împæræﬂiei,
D&L 107:19.
TALANT
Veche mæsuræ de greutate sau unitate
de bani care avea mare valoare. De
asemenea, a slujit ca simbol pentru ceva
de mare valoare, cum ar fi Evanghelia

Tatæ Muritor
lui Isus Hristos (Mat. 25:14–29; Eter
12:35; D&L 60:2, 13).
TATÆ MURITOR. Vezi, de asemenea,
Binecuvântæri patriarhale; Familie;
Pærinﬂi; Patriarh, patriarhal
Titlu sfânt care priveøte pe un bærbat
care a zæmislit sau a adoptat legal un
copil.
Cinsteøte pe tatæl øi pe mama ta, Ex.
20:12 (Deut. 5:16; Mat. 19:19, Mosia
13:20). Tatæl va îndrepta pe fiul în care
îøi aflæ plæcerea, Prov. 3:12. Taﬂi, nu-i
întærâtaﬂi pe copiii voøtri la mânie, Ef.
6:1–4. Am învæﬂat întrucâtva din învæﬂætura tatælui meu, 1 Ne. 1:1. Tatæl meu a
fost un om drept, cæci el m-a învæﬂat,
Enos 1:1. Alma s-a rugat pentru fiul
lui, Mosia 27:14. Alma a dat porunci
fiilor lui, Alma 36–42. Helaman øi-a
numit fiii dupæ stræbunii lor, Hel. 5:5–
12. Mormon øi-a amintit întotdeauna
de fiul lui în rugæciuni, Moro. 8:2–3.
Este la îndemâna taﬂilor sæ cearæ multe
lucruri, D&L 29:48. Fiecare bærbat are
obligaﬂia sæ se îngrijeascæ de familia
lui, D&L 75:28. El mi-a poruncit sæ
merg la tatæl meu, JS—I 1:49.
TATÆL CERESC. Vezi Dumnezeu,
Dumnezeire; Tatæl din Cer
TATÆL DIN CER. Vezi, de asemenea,
Dumnezeu, Dumnezeire
Tatæl spiritelor întregii omeniri (Ps. 82:6;
Mat. 5:48; Ioan 10:34; Rom. 8:16–17; Gal.
4:7; 1 Ioan 3:2). Isus este Singurul Sæu
Fiu Næscut în carne. Omului i s-a poruncit sæ se supunæ, sæ se închine Tatælui
øi sæ se roage Lui în numele lui Isus.
Dacæ ierﬂi oamenilor, øi Tatæl Ceresc
te va ierta pe tine, Mat. 6:14 (Mat. 18:35;
3 Ne. 13:14). Tatæl Ceresc øtie cæ aveﬂi
nevoie de toate aceste lucruri, Mat.
6:26–33 (3 Ne. 13:26–33). Cu cât mai
mult Tatæl vostru Cel din cer va da
Duhul Sfânt acelora care I-L cer? Luca
11:11–13. Binecuvântat fie Dumnezeu
øi Tatæl Domnului nostru Isus Hristos,
Ef. 1:3. Sunteﬂi veønic îndatoraﬂi Tatælui
vostru Ceresc, Mosia 2:34. Hristos a
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slævit numele Tatælui, Eter 12:8. Sfinﬂii
trebuie sæ dea mærturie de suferinﬂele
lor înainte ca Tatæl sæ iasæ din locul Lui
ascuns, D&L 123:1–3, 6. Am træit mari
øi slævite binecuvântæri de la Tatæl
nostru Ceresc, JS—I 1:73.
TATÆL VEØNIC. Vezi Dumnezeu,
Dumnezeire; Tatæl din Cer
TAYLOR, JOHN
Al treilea preøedinte al Bisericii lui Isus
Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ.
A fost chemat în Consiliul celor Doisprezece, D&L 118:6 (D&L 124:128–
129). A scris despre martiriul lui Joseph
øi Hyrum Smith, D&L 135. A fost rænit
la martiriu, D&L 135:2. A fost printre cei
puternici væzuﬂi de cætre Joseph F. Smith
în lumea spiritelor, D&L 138:53–56.
(A) TÆMÆDUI, TÆMÆDUIRI.
Vezi, de asemenea, Slujirea
bolnavilor; (a) Unge
A se face din nou bine sau sænætos atât
din punct de vedere fizic, cât øi spiritual. Scripturile conﬂin multe exemple
de tæmæduiri miraculoase fæcute de
cætre Domnul øi de cætre slujitorii Lui.
Eu sunt Domnul care te vindecæ, Ex.
15:26. Naaman s-a scufundat de øapte
ori în râul Iordan øi s-a vindecat, 2 Regi
5:1–14. Prin rænile Lui suntem tæmæduiﬂi, Isa. 53:5 (Mosia 14:3). Soarele
dreptæﬂii va ræsæri øi tæmæduirea va fi
sub aripile Lui, Mal. 4:2. Isus a tæmæduit tot felul de slæbiciuni, Mat. 4:23
(Mat. 9:35). El le-a dat putere sæ tæmæduiascæ tot felul de boli, Mat. 10:1. El
M-a trimis sæ vindec pe cei cu inima
zdrobitæ, Luca 4:18. Ei au fost tæmæduiﬂi prin puterea Mielului lui Dumnezeu, 1 Ne. 11:31. Dacæ ai crede în
mântuirea lui Hristos ai putea fi vindecat, Alma 15:8. El i-a vindecat pe
fiecare dintre ei, 3 Ne. 17:9. Cel care
are credinﬂæ în Mine pentru a fi tæmæduit, va fi tæmæduit, D&L 42:48. În numele Meu ei vor tæmædui pe cei bolnavi, D&L 84:68. Noi credem în darul
tæmæduirii, A de C 1:7.
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TÂLHARII LUI GADIANTON. Vezi,
de asemenea, Combinaﬂii secrete
În Cartea lui Mormon, o bandæ de tâlhari formatæ de un nefit ræu, pe nume
Gadianton. Organizaﬂia lor se baza pe
tæinuire øi juræminte satanice.
Gadianton a pricinuit nimicirea poporului nefit, Hel. 2:12–13. Diavolul i-a dat
lui Gadianton juræminte øi legæminte
tainice, Hel. 6:16–32. Cârdæøiile tainice
au pricinuit nimicirea poporului iaredit,
Eter 8:15–26.
TEAMÆ. Vezi, de asemenea,
Credinﬂæ; Curaj, curajos; Evlavie
Cuvântul teamæ poate avea douæ înﬂelesuri: (1) a se teme de Dumnezeu înseamnæ a simﬂi reverenﬂæ øi veneraﬂie
faﬂæ de El øi a se supune poruncilor
Lui; (2) a se teme de om, de pericole de
moarte, de durere øi de ræu înseamnæ a
avea fricæ de astfel de lucruri øi a fi
înspæimântat de ele.
Teamæ de Dumnezeu: Cu siguranﬂæ nu
existæ teamæ de Dumnezeu în ﬂara
aceasta, Gen. 20:11. Sæ te temi de
Domnul Dumnezeul tæu, Deut. 6:13
(Ios. 24:14; 1 Sam. 12:24). Slujeøte-L pe
Domnul cu teamæ, Ps. 2:11. Frica de
Domnul înseamnæ începutul înﬂelepciunii, Ps. 111:10. Teme-te de Domnul
øi depærteazæ-te de ræu, Prov. 3:7. Bine
va fi de cei care se tem de Dumnezeu,
Ecl. 8:12. Lucraﬂi pentru salvarea voastræ cu teamæ øi cu tremur, Filip. 2:12.
Temeﬂi-væ de Dumnezeu øi slæviﬂi-L,
Apoc. 14:7 (D&L 88:104). Profeﬂii i-au
îndemnat mereu pe oameni pentru a-i
ﬂine în teamæ de Dumnezeu, Enos 1:23.
Alma øi fiii lui Mosia au cæzut la pæmânt, cæci frica de Domnul s-a læsat
asupra lor, Alma 36:7. Lucreazæ pentru salvarea ta cu fricæ øi cutremurare,
Morm. 9:27. Pe cei care nu se tem de
Mine îi voi tulbura øi îi voi face sæ se
cutremure, D&L 10:56. Cel ce se teme
de Mine va cæuta semnele venirii Fiului Omului, D&L 45:39.
Teamæ de om: Nu te teme, cæci Eu sunt
cu tine, Gen. 26:24 (Isa. 41:10). Domnul este cu noi, nu væ temeﬂi de ei,

Templu, Casa Domnului
Num. 14:9. Nu væ temeﬂi, cæci cei aflaﬂi
de partea noastræ sunt mai mulﬂi,
2 Regi 6:16. Nu mæ tem de puterea
cærnii, Ps. 56:4. Nu væ temeﬂi de ocara
oamenilor, Isa. 51:7 (2 Ne. 8:7). Dumnezeu nu ne-a dat un duh de fricæ,
2 Tim. 1:7. Dragostea desævârøitæ
alungæ teama, 1 Ioan 4:18 (Moro. 8:16).
Fiii lui Helaman nu s-au temut de
moarte, Alma 56:46 – 48. Frica de
moarte umple piepturile celor slabi,
Morm. 6:7. Nu væ temeﬂi de ce poate
omul, Moro. 8:16. N-ar trebui sæ væ
temeﬂi de om mai mult decât de Dumnezeu, D&L 3:7 (D&L 30:1, 11; 122:9).
Nu væ temeﬂi sæ faceﬂi bine, D&L 6:33.
Oricine ﬂine de Biserica Mea nu trebuie sæ se teamæ, D&L 10:55. Dacæ sunteﬂi pregætiﬂi, sæ nu væ temeﬂi, D&L
38:30. Dezbæraﬂi-væ de teamæ, D&L
67:10. Fiﬂi veseli øi nu væ temeﬂi, cæci
Eu Domnul sunt cu voi, D&L 68:6. Nu
te teme de duømanii tæi, D&L 136:17.
TEANCUM
Mare conducætor militar nefit din
Cartea lui Mormon (Alma 50:35; 51–
52; 61–62).
TEMPLU, CASA DOMNULUI.
Vezi, de asemenea, Înzestrare;
Sfânta Sfintelor; Tabernacol
Casa Domnului în mod literal. Domnul
a poruncit întotdeauna poporului Sæu
sæ construiascæ temple, clædiri sfinte în
care sfinﬂii demni îndeplinesc ceremonii
øi rânduieli sacre ale Evangheliei pentru
ei înøiøi øi pentru cei morﬂi. Domnul
viziteazæ templele Sale, iar acestea
sunt cele mai sfinte dintre toate locurile de preaslævire.
Tabernacolul înælﬂat de cætre Moise
øi copiii Israelului era un templu portabil. Israeliﬂii l-au folosit pe timpul
exodului lor din Egipt.
Cel mai cunoscut templu menﬂionat
în Biblie este cel construit de Solomon
în Ierusalim (2 Cron. 2–5). Acesta a fost
distrus în anul 600 î.H. de cætre babilonieni øi a fost refæcut de cætre Zorobabel cu aproape o sutæ de ani mai târziu
(Ezra 1–6). Parte din acest templu a ars

Templul Din Kirtland
în anul 37 î.H., iar mai târziu, Irod cel
Mare l-a reconstruit. Romanii au distrus
templul în anul 70 d.H.
În Cartea lui Mormon, discipolii
drepﬂi ai lui Dumnezeu au fost îndrumaﬂi sæ construiascæ øi sæ preaslæveascæ în temple (2 Ne. 5:16; Mosia 1:18;
3 Ne. 11:1). Construirea øi folosirea
corectæ a unui templu sunt semne ale
adeværatei Biserici în orice dispensaﬂie, inclusiv ale Bisericii restaurate din
zilele noastre. Templul din Kirtland a
fost primul templu construit øi dedicat
Domnului în aceastæ dispensaﬂie. De
atunci, s-au dedicat temple în multe
ﬂæri din lume.
Cine va sta în locul Lui cel Sfânt? Ps.
24:3–5. Sæ mergem la casa Dumnezeului lui Iacov, Isa. 2:2–3 (Mica 4:1–2;
2 Ne. 12:2–3). Domnul va veni pe neaøteptate în templul Sæu, Mal. 3:1 (3 Ne.
24:1; D&L 36:8; 42:36). Isus a curæﬂat
templul, Mat. 21:12–16 (Marcu 11:15–
18; Luca 19:45–48). Sfinﬂilor li s-a
poruncit sæ construiascæ un templu în
Missouri, D&L 57:3 (D&L 84:3–5). Întemeiaﬂi o casæ a lui Dumnezeu, D&L
88:119 (D&L 109:8). Domnul i-a mustrat pe sfinﬂi, pentru cæ nu au reuøit sæ
construiascæ un templu, D&L 95:1–12.
Nu voi veni în temple care nu sunt sfinte, D&L 97:15–17. Am acceptat aceastæ
casæ, iar numele Meu va fi aici, D&L
110:7–8. Poporului Domnului i se porunceøte întotdeauna sæ construiascæ
o casæ în numele Sæu, D&L 124:39.
Mæreaﬂa lucrare care se face în temple
include pecetluirea copiilor cu pærinﬂii
lor, D&L 138:47–48. Mæreaﬂa lucrare a
zilelor din urmæ include construirea
templelor, D&L 138:53–54.
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martie 1836; rugæciunea de dedicare a
fost spusæ de profetul Joseph Smith
prin revelaﬂie (D&L 109). Domnul a
dat mai multe revelaﬂii importante øi a
restaurat cheile necesare preoﬂiei în
acest templu (D&L 110; 137). Nu a fost
folosit pentru toate rânduielile care se
îndeplinesc astæzi în temple.
TESALONICENI, EPISTOLA
CÆTRE. Vezi, de asemenea, Pavel,
epistolele lui Pavel
Douæ cærﬂi din Noul Testament. La origine au fost scrisori pe care le-a scris
Pavel cætre tesaloniceni, pe când se
afla în Corint, în timpul celei de-a
doua vizite în Europa, în jurul anului
50 d.H. Lucrarea sa în Tesalonic este
descrisæ în Fapte 17. Pavel a vrut sæ
se întoarcæ la Tesalonic, dar nu a putut
(1 Tes. 2:18). De aceea l-a trimis pe
Timotei sæ-i îmbærbæteze pe convertiﬂi
øi sæ-i aducæ veøti despre cum le mergea
acestora. Pavel a scris prima epistolæ ca
urmare a recunoøtinﬂei lui, la întoarcerea lui Timotei.
1 Tesaloniceni: Capitolele 1–2 conﬂin
salutul lui Pavel øi rugæciunea lui pentru sfinﬂi; capitolele 3–5 prezintæ instrucﬂiuni despre creøterea spiritualæ,
dragoste, castitate, sârguinﬂæ øi a
Doua Venire a lui Isus Hristos.
2 Tesaloniceni: Capitolul 1 conﬂine o
rugæciune pentru sfinﬂi. Capitolul 2
vorbeøte despre apostazia care urma
sæ vinæ. Capitolul 3 conﬂine rugæciunea lui Pavel pentru triumful cauzei
Evangheliei.
TESTAMENT. Vezi Noul
Testament; Vechiul Testament

TEMPLUL DIN KIRTLAND
Primul templu construit de Bisericæ în
vremurile moderne. Sfinﬂii l-au construit în Kirtland, Ohio, (Statele Unite
ale Americii), potrivit poruncii Domnului (D&L 94:3–9). Un scop a fost
acela de a oferi un loc în care membrii
drepﬂi ai Bisericii sæ poatæ primi putere spiritualæ, autoritate øi luminæ
(D&L 109:110). El a fost dedicat pe 27

TIMOTEI. Vezi, de asemenea, Pavel
Personaj din Noul Testament - un tânær
misionar, tovaræø al lui Pavel din timpul
slujirii lui (Fapte 16:1–3; 2 Tim. 1:1–5);
fiul unui tatæ grec øi al unei mame evreice; el øi pærinﬂii lui au træit în Listra.
Pavel a vorbit despre Timotei ca
despre „propriul sæu fiu în credinﬂæ”
(1 Tim. 1:2, 18; 2 Tim. 1:2). Timotei a fost
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poate ajutorul cel mai de încredere øi
mai capabil al lui Pavel (Filip. 2:19–23).
TIMOTEI, EPISTOLA CÆTRE.
Vezi, de asemenea, Epistolele lui
Pavel; Pavel; Timotei
Douæ cærﬂi din Noul Testament.
Amândouæ au fost la origine scrisori
pe care Pavel le-a scris cætre Timotei.
1 Timotei: Pavel a scris prima epistolæ
dupæ prima sa întemniﬂare. El îl læsase
pe Timotei la Efes, intenﬂionând sæ
se întoarcæ (1 Tim. 3:14). Totuøi, Pavel
a simﬂit cæ s-ar putea sæ întârzie, aøa
cæ i-a scris lui Timotei, probabil din
Macedonia (1 Tim. 1:3), pentru a-l
sfætui øi a-l încuraja în îndeplinirea
datoriei sale.
Capitolul 1 conﬂine salutul lui Pavel,
ca øi instrucﬂiunile sale despre speculaﬂiile prosteøti care îøi fæceau drum în
Bisericæ. Capitolele 2–3 dau îndrumæri
despre preaslævirea publicæ øi despre
caracterul øi conduita slujitorilor. Capitolele 4–5 conﬂin o descriere a apostaziei din zilele din urmæ øi un sfat
cætre Timotei privind slujirea faﬂæ de
aceia pe care îi conducea. Capitolul 6
este un îndemn pentru dovedirea credinﬂei øi evitarea bogæﬂiilor lumeøti.
2 Timotei: Pavel a scris a doua scrisoare
în timpul celei de-a doua întemniﬂæri,
cu puﬂin timp înainte de martiriul sæu.
Ea conﬂine ultimele cuvinte ale Apostolului øi aratæ curajul minunat øi credinﬂa prin care el a fæcut faﬂæ morﬂii.
Capitolul 1 conﬂine salutul lui Pavel
øi însærcinarea cætre Timotei. Capitolele
2–3 dau diverse avertismente øi îndrumæri, împreunæ cu un îndemn de a face
faﬂæ pericolelor ce aveau sæ vinæ. Capitolul 4 este un mesaj cætre prietenii lui
Pavel, conﬂinând sfaturi despre cum sæ
procedeze cu cei cæzuﬂi în apostazie.
TIT. Vezi, de asemenea, Epistola cætre
Tit; Epistolele lui Pavel; Pavel
Personaj din Noul Testament - un convertit grec de încredere care a cælætorit
la Ierusalim împreunæ cu Pavel, øi care,
mai târziu, a devenit misionar (Gal.

Toværæøie
2:1–4; 2 Tim. 4:10). Tit a dus prima epistolæ a lui Pavel cætre sfinﬂii din Corint
(2 Cor. 7:5–8, 13–15).
TIT, EPISTOLA CÆTRE. Vezi, de
asemenea, Epistolele lui Pavel;
Pavel; Tit
În timp ce Pavel a fost eliberat temporar din temniﬂa romanæ, el a scris o
epistolæ cætre Tit, care se afla în Creta.
În principal, scrisoarea adreseazæ
întrebæri referitoare la disciplinæ øi
organizarea internæ a Bisericii.
Capitolul 1 conﬂine salutul lui Pavel,
ca øi instrucﬂiuni øi calitæﬂile generale
pentru episcopi. Capitolele 2–3 conﬂin
învæﬂæturi generale øi mesaje personale cætre Tit cu privire la tratarea diverselor grupuri din Biserica cretanæ. Pavel i-a încurajat pe sfinﬂi sæ înfrângæ
perversiunea, sæ fie serioøi øi credincioøi øi sæ continue în fapte bune.
TOIAGUL LUI EFRAIM. Vezi
Efraim—Toiagul lui Efraim sau
Iosif
TOIAGUL LUI IOSIF. Vezi Efraim—
Toiagul lui Efraim sau al lui Iosif
TOIAGUL LUI IUDA. Vezi Iuda—
Toiagul lui Iuda
TOMA
Personaj din Noul Testament - unul
dintre primii doisprezece Apostoli
aleøi de cætre Salvator în timpul slujirii
Lui muritoare. În greacæ, numele este
Didimus (Mat. 10:2 – 3; Ioan 14:5;
20:24–29; 21:2). Deøi Toma s-a îndoit
de învierea lui Isus pânæ când nu L-a
væzut personal pe Salvator, tæria lui de
caracter l-a determinat sæ facæ faﬂæ de
bunævoie persecuﬂiei øi morﬂii cu
Domnul Sæu (Ioan 11:16; 20:19–25).
TOVÆRÆØIE. Vezi, de asemenea,
Dragoste; Unitate
Pentru Sfinﬂii Zilelor din Urmæ, toværæøia include oferirea prieteniei, slujirea, înælﬂarea øi întærirea celorlalﬂi.

Tradiﬂii
Iubeøte-ﬂi aproapele ca pe tine însuﬂi,
Lev. 19:18 (Mat. 19:19; D&L 59:6).
Când te-ai convertit, întæreøte-ﬂi fraﬂii,
Luca 22:32. Voi sunteﬂi discipolii Mei,
dacæ væ iubiﬂi unul pe celælalt, Ioan
13:35. Hræniﬂi oile Mele, Ioan 21:15–
17. Ei s-au rugat pentru pærtæøia la
aceastæ strângere de ajutoare pentru
sfinﬂi, 2 Cor. 8:1–5. Pærtæøia noastræ
este cu Tatæl øi cu Fiul Sæu, 1 Ioan 1:3.
Nefiﬂii øi lamaniﬂii s-au întoværæøit
unii cu ceilalﬂi, Hel. 6:3. Fiecare om
sæ-øi preﬂuiascæ fratele ca pe el însuøi,
D&L 38:24–25. Dacæ nu sunteﬂi una,
nu sunteﬂi ai Mei, D&L 38:27. Væ primesc pentru a ne înfræﬂi, pentru a fi
prietenul øi fratele vostru, D&L 88:133.
TRADIﬁII
Credinﬂe øi practici care sunt trecute
de la o generaﬂie la alta (2 Tes. 2:15). În
scripturi, Domnul atenﬂioneazæ în mod
insistent pe cei drepﬂi sæ evite tradiﬂiile
rele ale oamenilor (Lev. 18:30; Marcu
7:6–8; Mosia 1:5; D&L 93:39–40).
(A) TRADUCE
A exprima înﬂelesul unei idei date
într-o limbæ, în termeni egali dintr-o
altæ limbæ (Mosia 8:8–13; A de C 1:8).
În scripturi se fac referinﬂe la aceasta,
ca fiind un dar de la Dumnezeu (Alma
9:21; D&L 8; 9:7 – 9). Uneori poate
însemna a îmbunætæﬂi sau a corecta
o traducere existentæ sau a restaura
un text pierdut (D&L 45:60–61). Lui
Joseph Smith i s-a poruncit sæ realizeze
o traducere inspiratæ a Bibliei Regelui
Iacov (D&L 42:56; 76:15).
Joseph Smith a avut puterea de a traduce prin îngæduinﬂa lui Dumnezeu,
prin puterea lui Dumnezeu, D&L 1:29.
Tu ai un dar de a traduce, D&L 5:4. Îﬂi
ofer ﬂie un dar, dacæ doreøti aceasta de
la Mine, de a traduce, D&L 6:25. Dumnezeu i-a dat lui Joseph Smith putere
de sus, pentru a traduce Cartea lui
Mormon, D&L 20:8. Cu ajutorul Urimului øi Tumimului am tradus câteva
dintre litere, JS—I 1:62 (Mosia 8:13;
28:13).
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TRADUCEREA LUI JOSEPH
SMITH (TJS). Vezi, de asemenea,
Smith, Joseph, Jr.
O revizuire sau traducere a Bibliei în
englezæ, versiunea Regelui Iacov, pe
care profetul Joseph Smith a început-o
în iunie 1830. Dumnezeu i-a poruncit
sæ facæ traducerea øi sæ priveascæ aceasta ca parte a chemærii lui de profet.
Deøi Joseph a încheiat cea mai mare
parte a traducerii pânæ în iulie 1833, el
a continuat pânæ la moartea lui în 1844
sæ facæ modificæri în timp ce pregætea
manuscrisul pentru publicare. Deøi a
publicat câteva pærﬂi din traducere în
timpul vieﬂii, ar mai fi fæcut poate øi
alte schimbæri dacæ ar fi træit sæ publice întreaga lucrare. Biserica Reorganizatæ a lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ a publicat prima ediﬂie a traducerii inspirate a lui Joseph
Smith în 1867. De atunci s-au publicat
mai multe ediﬂii.
Profetul a aflat multe lucruri de-a
lungul procesului traducerii. Mai multe
capitole din Doctrinæ øi Legæminte au
fost primite datoritæ muncii sale de
traducere (cum ar fi D&L 76, 77, 91 øi
132). De asemenea, Domnul i-a dat lui
Joseph instrucﬂiuni speciale pentru
traducere, care au fost consemnate în
Doctrinæ øi Legæminte (D&L 37:1; 45:60–
61; 76:15–18; 90:13; 91; 94:10; 104:58;
124:89). Cartea lui Moise øi Joseph
Smith—Matei, incluse acum în Perla
de Mare Preﬂ, au fost luate direct din
Traducerea lui Joseph Smith.
Traducerea lui Joseph Smith a restabilit câteva lucruri clare øi preﬂioase
care se pierduseræ din Biblie (1 Ne.
13). Deøi nu este biblia oficialæ a Bisericii, aceastæ traducere oferæ multe
aprofundæri interesante øi este foarte
valoroasæ pentru înﬂelegerea Bibliei.
De asemenea, este o mærturie pentru
chemarea øi slujirea divinæ a profetului Joseph Smith.
TREI UCENICI NEFIﬁI. Vezi, de
asemenea, Nefiﬂi; Fiinﬂe schimbate;
Ucenic
Trei dintre ucenicii nefiﬂi aleøi de
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ﬁefania

Hristos despre care se vorbeøte în
Cartea lui Mormon.
Domnul le-a acordat acestor ucenici
aceeaøi binecuvântare ca øi lui Ioan
Preaiubitul øi anume: sæ poatæ ræmâne
pe pæmânt pentru a aduce suflete la
Hristos pânæ ce Domnul va veni din
nou. Ei au fost înælﬂaﬂi ca sæ nu simtæ
nici o durere øi sæ nu moaræ (3 Ne. 28).

ratæ, Alma 41:2. Isus øi-a arætat trupul
înviat nefiﬂilor, 3 Ne. 10:18–19; 11:13–15.
Tatæl are un trup din carne øi oase,
tangibil ca øi cel al omului; Fiul de asemenea, D&L 130:22. Dumnezeu a creat
bærbatul øi femeia asemenea propriului Sæu trup, Moise 6:9 (Gen. 9:6).

Hristos a încuviinﬂat celor trei discipoli
dorinﬂa de a continua pânæ la venirea
Lui, 3 Ne. 28:1–9. Ei nu vor îndura niciodatæ durerile morﬂii øi nici supærare,
3 Ne. 28:7–9. Ei vor avea deplinætatea
bucuriei, 3 Ne. 28:10. Ei au fost vremelnic ridicaﬂi la cer, 3 Ne. 28:13–17. Ei au
slujit oamenilor øi au îndurat persecuﬂii,
3 Ne. 28:18–23. Ei i-au slujit lui Mormon, 3 Ne. 28:24–26 (Morm. 8:10–11).
Ei vor sluji neamurilor, iudeilor, triburilor împræøtiate øi tuturor naﬂiunilor,
3 Ne. 28:27–29. Satana nu are nici o
putere asupra lor, 3 Ne. 28:39.

ﬁÆRUØ

TRIBURI RÆTÆCITE. Vezi Israel—
Cele zece triburi rætæcite ale lui
Israel
TRUP. Vezi, de asemenea, Înviere;
Moarte fizicæ; Muritor, Suflet;
Viaﬂæ muritoare
Structura fizicæ, muritoare, de carne øi
oase creatæ dupæ asemænarea lui Dumnezeu øi care este combinatæ cu un spirit
pentru a rezulta o persoanæ vie. Trupurile fizice ale tuturor bærbaﬂilor øi ale
femeilor vor fi reunite pentru veønicie
cu spiritele lor prin înviere. Scripturile
se referæ uneori la unirea dintre trup øi
spirit ca un singur suflet (Gen. 2:7;
D&L 88:15; Moise 3:7, 9, 19; Avr. 5:7).
Domnul Dumnezeu l-a fæcut pe om
din ﬂærâna pæmântului, Gen. 2:7 (Moise
3:7). Pipæiﬂi-Mæ øi vedeﬂi, cæci un spirit
nu este din carne øi oase, Luca 24:39.
Eu îmi stæpânesc trupul øi îl aduc la
supunere, 1 Cor. 9:27. Existæ un trup
natural, øi existæ un trup spiritual,
1 Cor. 15:44. Trupul færæ spirit este
mort, Iac. 2:26. Trupul muritor va fi
înælﬂat ca trup nemuritor, Alma 11:43–
45. Fiecare parte a trupului va fi restau-

TUTUN. Vezi Cuvânt de Înﬂelepciune
Una dintre unitæﬂile organizatorice øi
administrative ale Bisericii lui Isus
Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ.
ﬁæruøul este format dintr-un numær de
episcopii øi de ramuri. În general are
oarecare limite geografice øi se conformeazæ imaginii de cort descrisæ în
Isaia 54:2: „Lungeøte-ﬂi funiile øi întæreøte-ﬂi ﬂæruøii”. Fiecare ﬂæruø al Sionului sprijinæ øi ajutæ la susﬂinerea Bisericii, aøa cum este susﬂinut un cort sau
un tabernacol de cætre tæruøi. Un ﬂæruø
este locul de adunare al ræmæøiﬂelor
Israelului împræøtiat (D&L 82:13–14;
101:17–21).
Întæreøte-ﬂi ﬂæruøii øi lungeøte-ﬂi funiile, Moro. 10:31 (D&L 82:14). Numeøte
în Sion øi alﬂi ﬂæruøi în afaræ de acesta,
D&L 109:59. Adunarea laolaltæ în Sion
øi în ﬂæruøii sæi poate fi pentru apærare,
D&L 115:6 (D&L 101:21). Øi alte locuri
trebuie stabilite pentru ﬂæruøi, D&L
115:18. Preøedintele cvorumului înalﬂilor preoﬂi este autorizat sæ califice pe
aceia care vor fi numiﬂi preøedinﬂi de
ﬂæruø, D&L 124:133–134. Mergeﬂi înainte pe pæmântul Sionului, ca ﬂæruøii lui
sæ fie întæriﬂi, D&L 133:9.
ﬁEFANIA
Profet în Vechiul Testament care a
træit în timpul domniei lui Iosua (639–
608 î.H.)
Cartea lui ﬁefania: Capitolul 1 vorbeøte
despre o zi viitoare, care va fi plinæ de
nenorociri øi urgie. Capitolul 2 îndeamnæ poporul Israelului sæ caute dreptate
øi blândeﬂe. Capitolul 3 vorbeøte despre
a Doua Venire, când toate naﬂiunile se
vor aduna în luptæ. Totuøi, Domnul va
domni în mijlocul lor.

ﬁinutul Jackson, Missouri (SUA)
ﬁINUTUL JACKSON, MISSOURI
(SUA). Vezi, de asemenea, Noul
Ierusalim
Locul de adunare al sfinﬂilor din ultimele zile, øi anume locul central unde
vor întemeia Noul Ierusalim (D&L 57–
58; 82; 101:69–71; 105:28).
UCENIC. Vezi, de asemenea, Apostol;
Convertire, convertit; Creøtini; Jug
Cel care Îl urmeazæ pe Isus Hristos øi
care træieøte dupæ învæﬂæturile lui
Hristos (D&L 41:5). Ucenic se foloseøte
pentru a descrie pe cei doisprezece
Apostoli pe care i-a numit Isus în timpul slujirii Lui muritoare (Mat. 10:1–4).
Ucenic mai este folosit pentru a descrie
pe cei doisprezece bærbaﬂi pe care i-a
ales Isus sæ conducæ Biserica Lui printre nefiﬂi øi lamaniﬂi (3 Ne. 19:4).
Pecetluieøte legea printre ucenicii Mei,
Isa. 8:16. Dacæ ræmâneﬂi în cuvântul
Meu, atunci sunteﬂi în adevær ucenicii
Mei, Ioan 8:31. Mormon a fost un ucenic
al lui Isus Hristos, 3 Ne. 5:12–13. Voi
sunteﬂi ucenicii Mei, 3 Ne. 15:12. Trei
ucenici nu vor gusta moartea, 3 Ne.
28:4–10. Glasul de avertizare se va
îndrepta prin gurile ucenicilor Mei,
D&L 1:4. Ucenicii Mei vor sta în locuri
sfinte, D&L 45:32. Acela ce nu-øi aminteøte de særaci, de nevoiaøi, de bolnavi
øi de chinuiﬂi nu este ucenicul Meu,
D&L 52:40. Oricine nu doreøte sæ-øi
dea viaﬂa nu este ucenicul Meu, D&L
103:27–28.
UCIDE. Vezi Pedeapsæ capitalæ;
Crimæ
ULTIMELE ZILE, ZILELE DIN
URMÆ. Vezi, de asemenea, (a)
Doua Venire a lui Isus Hristos;
Semne ale vremilor
Vremea în care træim acum. Zilele (sau
dispensaﬂia timpurilor) de dinainte de
a Doua Venire a Domnului.
Væ voi vesti ce vi se va întâmpla în
vremile care vor veni, Gen. 49:1. Mântuitorul va sta în ultima zi pe pæmânt,
Iov. 19:25. În scurgerea vremurilor va
fi întemeiatæ casa Domnului, Isa. 2:2.
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În ultimele zile vor veni vremuri grele,
2 Tim. 3:1–7. Batjocoritorii zilelor din
urmæ vor tægædui a Doua Venire, 2 Pet.
3:3–7. Væ profeﬂesc cu privire la ultimele
zile, 2 Ne. 26:14–30. Astfel se va numi
Biserica Mea în ultimele zile, chiar
Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ, D&L 115:4. Hristos
va veni în ultimele zile, Moise 7:60.
UMIL, UMILINﬁÆ. Vezi, de
asemenea, Blând, blândeﬂe; Inimæ
frântæ; Mândru; Særac; Slæbiciune
Condiﬂia de a fi blând øi ascultætor.
Umilinﬂa include recunoaøterea dependenﬂei noastre de Dumnezeu øi dorinﬂa
de a ne supune voinﬂei Lui.
Dumnezeu te-a læsat patru zeci de ani
în pustie ca sæ te smereascæ, Deut. 8:2.
Îmi smeream sufletul cu post, Ps. 35:13.
Mai bine un copil særac øi înﬂelept,
decât un împærat bætrân øi færæ minte,
Ecl. 4:13. Domnul este cu acela care este
smerit, Isa. 57:15. Oricine se va smeri
ca acest copilaø, va fi cel mai mare în
Împæræﬂia cerurilor, Mat. 18:4. Cel ce
va fi smerit se va înælﬂa, Mat. 23:12
(Luca 14:11; 18:14). Isus S-a smerit øi a
devenit supus pânæ la moarte, Filip.
2:8 (Luca 22:42; 23:46). Dumnezeu stæ
împotriva celor mândri, dar celor smeriﬂi le dæ har, 1 Pet. 5:5–6 (2 Ne. 9:42).
Umiliﬂi-væ în adâncurile umilinﬂei,
Mosia 4:11 (2 Ne. 9:42; 3 Ne. 12:2). Aﬂi
fost îndeajuns de umili? Alma 5:27–28.
Cea mai umilæ parte a oamenilor s-a
întærit în umilinﬂa lor, Hel. 3:33–35. Eu
dau oamenilor slæbiciune ca sæ fie umili,
Eter 12:27. Umilinﬂa este o condiﬂie
pentru botez, D&L 20:37. Umiliﬂi-væ
înaintea Mea øi Mæ veﬂi vedea øi veﬂi
cunoaøte cæ Eu Sunt, D&L 67:10. Fii
umil øi Domnul îﬂi va da ræspuns la
rugæciunile tale, D&L 112:10. Fie ca
acela care este neøtiutor sæ înveﬂe înﬂelepciune umilindu-se, D&L 136:32.
Spiritul este trimis sæ lumineze pe cei
umili, D&L 136:33.
(A) UNGE. Vezi, de asemenea,
Slujirea bolnavilor; Ulei
În vremurile strævechi, profeﬂii Dom-
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nului îi ungeau cu ulei pe aceia care
realizau îndatoriri deosebite, cum a
fost Aaron, sau preoﬂii ori regii care
conduceau Israelul. Astæzi, în Bisericæ, a
unge înseamnæ a pune una-doua picæturi de ulei sfinﬂit pe creøtetul cuiva
pentru o binecuvântare specialæ. Aceasta se poate face doar sub autoritatea øi
puterea Preoﬂiei lui Melhisedec. Dupæ
ungere, o persoanæ care acﬂioneazæ
sub autoritatea aceleiaøi preoﬂii poate
pecetlui ungerea øi poate da o binecuvântare specialæ celui uns.
Unge-i øi sfinﬂeøte-i ca sæ-Mi poatæ
sluji Mie, Ex. 28:41 (Lev. 8:6–12, 30).
Unge-l sæ fie cæpetenie poporului Meu,
Israel, 1 Sam. 9:16; 10:1. Vârstnicii trebuie sæ-i ungæ øi sæ-i binecuvânteze pe
cei bolnavi, Iac. 5:14–15 (D&L 42:44).
UNITATE. Vezi, de asemenea,
Dumnezeu, Dumnezeire
A deveni una în gând, în dorinﬂæ øi în
scop, mai întâi cu Tatæl nostru din Cer
øi cu Isus Hristos øi, apoi cu ceilalﬂi
sfinﬂi.
Este bine ca fraﬂii sæ stea împreunæ în
unitate, Ps. 133:1. Eu øi Tatæl Meu suntem una, Ioan 10:30 (D&L 50:43). Isus
S-a rugat ca toﬂi sæ fie una, aøa cum El
øi Tatæl Sæu sunt una, Ioan 17:11–23
(3 Ne. 19:23). Væ îndemn sæ nu fie dezbinæri între voi, ci sæ fiﬂi uniﬂi în chip
desævârøit, 1 Cor. 1:10. Fiﬂi hotærâﬂi
într-o singuræ minte øi o singuræ inimæ,
uniﬂi în toate lucrurile, 2 Ne. 1:21. Sfinﬂii
trebuie sæ-øi aibæ inimile împletite împreunæ în unitate, Mosia 18:21. Isus
s-a rugat pentru unitate între ucenicii
Sæi nefiﬂi, 3 Ne. 19:23. Ucenicii s-au unit
în rugæciune puternicæ øi post, 3 Ne.
27:1. Tatæl, Fiul øi Duhul Sfânt sunt
una, D&L 20:27–28 (D&L 35:2; 50:43).
Este datoria voastræ sæ væ uniﬂi cu Biserica cea adeværatæ, D&L 23:7. Orice veﬂi
cere în credinﬂæ, fiind uniﬂi în rugæciune,
veﬂi primi, D&L 29:6. Dacæ nu sunteﬂi
una, nu sunteﬂi ai Mei, D&L 38:27.
Domnul a numit poporul Sæu Sion,
pentru cæ ei erau de-o singuræ inimæ øi
de-o singuræ minte, Moise 7:18.

Ur
(CEL) UNS. Vezi, de asemenea, Isus
Hristos; Mesia
Isus este numit Hristosul (un cuvânt
grecesc) sau Mesia (un cuvânt aramaic).
Ambele cuvinte înseamnæ „cel uns”. El
este Cel uns de Tatæl pentru a fi reprezentantul personal al Tatælui în toate
lucrurile care privesc salvarea omenirii.
Domnul M-a uns pe Mine, Isa. 61:1–3.
El l-a uns pe acesta sæ propovæduiascæ
Evanghelia, Luca 4:16–22. Isus a fost
uns de Dumnezeu, Tatæl, Fapte 4:27.
Dumnezeu L-a uns pe Isus din Nazaret, Fapte 10:38.
UNTDELEMN (ULEI). Vezi, de
asemenea, Mæslin; Slujirea
bolnavilor; (a) Unge
În general, când este menﬂionat uleiul
în scripturi, se înﬂelege ulei de mæsline. Din vremea Vechiului Testament,
uleiul de mæsline a fost folosit pentru
ritualuri în templu øi în tabernacol,
pentru ungeri, pentru ardere în læmpi
øi pentru hranæ. Uleiul de mæsline este
uneori simbol al puritæﬂii, al Spiritul
Sfânt øi al influenﬂei Sale (1 Sam. 10:1,
6; 16:13; Isa. 61:1–3).
Preotul va pune untdelemn pe vârful
urechii drepte, Lev. 14:28–29. Domnul
m-a trimis sæ te ung rege peste poporul Sæu, 1 Sam. 15:1. Untdelemnul
din ulciorul væduvei nu s-a împuﬂinat,
1 Regi 17:10–16. Domnul îmi unge
capul cu untdelemn, Ps. 23:5. Ei au uns
cu untdelemn pe mulﬂi care erau bolnavi, Marcu 6:13. Vârstnicii sæ se roage
asupra lui, ungându-l cu untdelemn,
Iac. 5:13–15. ﬁineﬂi læmpile pregætite øi
aprinse øi untdelemnul cu voi, D&L
33:17 (Mat. 25:1–13).
UNUL. Vezi Dumnezeu,
Dumnezeire; Unitate
UR
În Vechiul Testament, Ur din Haldea a
fost locul de origine al lui Avraam
(Gen. 11:27–28, 31; 15:7; Neemia 9:7;
Avr. 2:1, 4).

Ureche
URECHE. Vezi, de asemenea, (a)
Asculta
În scripturi, urechea este adesea folositæ
ca simbol al capacitæﬂii cuiva de a auzi øi
de a înﬂelege lucrurile lui Dumnezeu.
Ei au urechi, dar nu aud, Ps. 115:6.
Domnul trezeøte urechea mea ca sæ aud,
Isa. 50:4–5 (2 Ne. 7:4–5). Acela care are
urechi de auzit, sæ audæ, Mat. 11:15.
Urechile lor aud slab, Mat. 13:15 (Moise
6:27). Ochiul n-a væzut øi nici urechea
n-a auzit lucrurile pe care Dumnezeu
le-a pregætit pentru aceia care Îl iubesc,
1 Cor. 2:9 (D&L 76:10). Diavolul øopteøte în urechile lor, 2 Ne. 28:22. Deschideﬂi-væ urechile ca sæ auziﬂi, Mosia 2:9
(3 Ne. 11:5). Am fost chemat de multe
ori øi nu am auzit, Alma 10:6. Ascultæ
cuvintele mele, Alma 36:1 (Alma 38:1;
D&L 58:1). Nu existæ ureche care nu va
auzi, D&L 1:2. Urechile se deschid prin
umilinﬂæ øi rugæciune, D&L 136:32.
URIM ØI TUMIM. Vezi, de
asemenea, Platoøæ; Væzætor
Instrumente pregætite de cætre Dumnezeu pentru a-l ajuta pe om în obﬂinerea
revelaﬂiilor øi în traducerea limbilor.
În limba ebraicæ cuvintele înseamnæ
„lumini øi perfecﬂiuni”. Urimul øi Tumimul constau din douæ pietre aøezate în arcuri de argint øi folosite uneori
cu o platoøæ (D&L 17:1; JS—I 1:35, 42,
52). Pæmântul va deveni un mare Urim
øi Tumim în starea lui sfinﬂitæ øi nemuritoare (D&L 130:6–9).
Sæ pui în pieptarul judecæﬂii Urim øi
Tumim, Ex. 28:30. Celui ce va izbândi,
îi voi da o piatræ albæ, Apoc. 2:17. Are
unde sæ priveascæ øi sæ traducæ, Mosia
8:13. Aceste douæ pietre ﬂi le voi da ﬂie,
Eter 3:23–24, 28 (Eter 4:5). Joseph Smith
a primit revelaﬂii prin Urim øi Tumim,
D&L titlurile secﬂiunilor 6, 11, 14–16.
ﬁi-a fost datæ putere sæ traduci cu ajutorul Urimului øi Tumimului, D&L 10:1.
Cei trei martori aveau sæ vadæ Urimul
øi Tumimul, care au fost date fratelui
lui Iared, pe munte, D&L 17:1. Locul
unde sælæøluieøte Dumnezeu este un
mare Urim øi Tumim. Piatra cea albæ
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va deveni un Urim øi Tumim pentru
fiecare persoanæ care primeøte una,
D&L 130:6–11. Eu, Avraam, am avut
Urimul øi Tumimul, Avr. 3:1, 4.
(A) URÎ, URÆ. Vezi, de asemenea,
Duømænie; Iubire; Ræzbunare
Ura este o aversiune puternicæ faﬂæ de
cineva sau faﬂæ de ceva.
Eu, Dumnezeu, pedepsesc nelegiuirea pærinﬂilor în copiii celor ce Mæ
uræsc, Ex. 20:5. Øase lucruri uræøte
Domnul, Prov. 6:16. Un om nesocotit
dispreﬂuieøte pe mama sa, Prov. 15:20.
El este dispreﬂuit øi pæræsit de oameni,
Isa. 53:3. Faceﬂi bine celor ce væ uræsc,
Mat. 5:44. Sau va urî pe unul øi va iubi
pe celælalt; sau va ﬂine la unul øi va
nesocoti pe celælalt, Mat. 6:24. Veﬂi fi
urâﬂi de toﬂi din pricina Numelui Meu,
Mat. 10:22. Oricine face ræu, uræøte
lumina, Ioan 3:20. Nimeni sæ nu-ﬂi dispreﬂuiascæ tinereﬂea, 1 Tim. 4:12. Pentru cæ sunt bogaﬂi, ei îi dispreﬂuiesc pe
cei særaci, 2 Ne. 9:30. Nu dispreﬂuiﬂi
revelaﬂiile lui Dumnezeu, Iacov 4:8. Ei
aveau o uræ veønicæ împotriva noastræ, Iacov 7:24. Oamenii dispreﬂuiesc
sfaturile lui Dumnezeu øi desconsideræ vorbele Sale, D&L 3:7. Eram urât si
persecutat pentru cæ spuneam cæ avusesem o viziune, JS—I 1:25.
VAMEØI. Vezi, de asemenea,
Imperiul Roman
În Roma anticæ, colector de taxe pentru
guvern. Vameøii erau de regulæ urâﬂi de
cætre evrei. Unii vameøi au primit, cu
dragæ inimæ, Evanghelia (Mat. 9:9–10;
Luca 19:2–8).
VANITATE. Vezi Deøertæciune,
deøert
VÆDUVÆ. Vezi, de asemenea,
Bunæstare
Femeie al cærei soﬂ a murit øi care nu
s-a recæsætorit.
Orfanul øi væduva sæ vinæ øi sæ mænânce, Deut. 14:29. Aceastæ væduvæ særacæ
a aruncat tot ce avea, Marcu 12:41–44.
Vizitaﬂi-i pe orfani øi pe væduve în
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nenorocirea lor, Iac. 1:27. Domnul va fi
un martor neînduplecat împotriva
acelora care asupresc væduvele, 3 Ne.
24:5 (Zah. 7:10). Væduvele øi orfanii sæ
fie ajutaﬂi, D&L 83:6 (D&L 136:8).
VÆL
Cuvânt folosit în scripturi pentru a
ilustra (1) un despærﬂitor care separæ
zonele tabernacolului sau ale templului,
(2) un simbol al separærii între Dumnezeu øi om, (3) o ﬂesæturæ subﬂire purtatæ
de oameni pentru a-øi acoperi faﬂa sau
capul sau (4) o uitare datæ de Dumnezeu, care opreøte amintirile oamenilor
despre existenﬂa premuritoare.
Vælul desparte sfânta sfintelor de locul
sfânt, Ex. 26:33. Vælul templului s-a
rupt în douæ, la ræstignirea lui Hristos,
Mat. 27:51 (Marcu 15:38; Luca 23:45).
Acum vedem printr-o oglindæ, în chip
întunecos, dar atunci vom vedea faﬂæ
în faﬂæ, 1 Cor. 13:12. Vælul întunecat al
necredinﬂei a fost îndepærtat din mintea lui, Alma 19:6. Fratele lui Iared n-a
putut fi oprit sæ vadæ prin væl, Eter
3:19 (Eter 12:19). Vælul va fi desfæcut
øi Mæ vei vedea, D&L 67:10 (D&L
38:8). Vælul acoperæmântului templului Meu va fi îndepærtat, D&L 101:23.
Vælul a fost îndepærtat de pe minﬂile
noastre, D&L 110:1. O perdea de întunecime va acoperi pæmântul, Moise
7:61.
VÆZÆTOR. Vezi, de asemenea,
Profet; Urim øi Tumim
Persoanæ autorizatæ de Dumnezeu sæ
vadæ cu ochi spirituali lucrurile pe
care Dumnezeu le-a ascuns lumii
(Moise 6:35–38). El este revelator øi
profet (Mosia 8:13–16). În Cartea lui
Mormon, Amon a propovæduit cæ numai un væzætor poate folosi interpreﬂi
speciali sau un Urim øi Tumim (Mosia
8:13; 28:16). Un væzætor cunoaøte trecutul, prezentul øi viitorul. În vechime,
profetul era, deseori, numit væzætor
(1 Sam. 9:9; 2 Sam. 24:11).
Joseph Smith este marele væzætor al
zilelor din urmæ (D&L 21:1; 135:3). În

Vârstnic
plus, Prima Preøedinﬂie øi Consiliul
celor Doisprezece sunt susﬂinuﬂi ca
profeﬂi, væzætori øi revelatori.
Acesta este un popor ræzvrætit care
zice væzætorilor: „Sæ nu vedeﬂi!” øi profeﬂilor: „Sæ nu profetizaﬂi”, Isa. 30:9–10.
Un vizionar ales voi ridica Eu din rodul
øalelor tale, 2 Ne. 3:6–15. Aici este înﬂelepciunea; da, de a fi væzætor, revelator, traducætor øi profet, D&L 107:92.
D o m n u l l-a d e s e m n a t p e H y r u m
Smith sæ fie profet, væzætor øi revelator
pentru Bisericæ, D&L 124:91–94.
VÂRSTNIC. Vezi, de asemenea,
Preoﬂia lui Melhisedec; Preoﬂie
Termenul vârstnic este folosit în diverse feluri în Biblie. În Vechiul Testament
se referæ adesea la bærbaﬂii vârstnici
dintr-un trib, care erau de obicei însærcinaﬂi cu treburile guvernærii (Gen. 50:7;
Ios. 20:4; Rut 4:2; Mat. 15:2). Vârsta øi
experienﬂa fæceau sfaturile lor preﬂioase. Poziﬂia lor nu era neapærat o chemare
a preoﬂiei.
De asemenea, pe vremea Vechiului
Testament, erau rânduiﬂi vârstnici în
Preoﬂia lui Melhisedec (Ex. 24:9–11).
În Noul Testament vârstnicii sunt
menﬂionaﬂi ca un oficiu al preoﬂiei în
Bisericæ (Iac. 5:14–15). Øi printre nefiﬂi
au fost rânduiﬂi vârstnici în preoﬂie
(Alma 4:7, 16; Moro. 3:1). În aceastæ
dispensaﬂie, Joseph Smith øi Oliver
Cowdery au fost primii vârstnici rânduiﬂi (D&L 20:2–3).
Acum, vârstnic este denumirea datæ
tuturor deﬂinætorilor Preoﬂiei lui Melhisedec. De exemplu, misionarii de
parte bærbæteascæ sunt numiﬂi vârstnici. De asemenea un Apostol este un
vârstnic øi se cuvine sæ se vorbeascæ
despre membrii Cvorumului celor
Doisprezece sau despre membrii Cvorumurilor Celor Øaptezeci folosindu-se acest titlu (D&L 20:38; 1 Pet. 5:1).
Îndatoririle vârstnicilor rânduiﬂi, astæzi, în Bisericæ, au fost date prin revelaﬂia din zilele din urmæ (D&L 20:38–
45; 42:44; 46:2; 107:12).
Moise le-a scris vârstnicilor Israelului,

Vechiul Testament
Deut. 31:9. Barnaba a trimes ajutor
vârstnicilor Bisericii, Fapte 11:30. Vârstnicii erau rânduiﬂi în fiecare Bisericæ,
Fapte 14:23 (Tit 1:5). Chemaﬂi-i pe
vârstnici sæ se roage asupra bolnavilor,
Iac. 5:14. Vârstnicii au fost rânduiﬂi prin
aøezarea mâinilor, Alma 6:1. Vârstnicii trebuie sæ-i binecuvânteze pe copii,
D&L 20:70. Vârstnicii trebuie sæ conducæ întâlnirile prin Duhul Sfânt, D&L
46:2. Vârstnicii trebuie sæ dea seama de
administrarea lor, D&L 72:5. Vârstnicii
trebuie sæ propovæduiascæ Evanghelia
popoarelor, D&L 133:8.
VECHIUL TESTAMENT. Vezi, de
asemenea, Biblie; Pentateuh;
Scripturi
Scrieri ale profeﬂilor strævechi care au
acﬂionat sub influenﬂa Spiritului Sfânt
øi, care de-a lungul multor secole, au
mærturisit despre Hristos øi despre
slujirea lui viitoare. De asemenea,
conﬂine o consemnare a istoriei lui
Avraam øi a urmaøilor lui, începând
cu Avraam øi cu legæmântul, sau testamentul , pe care Domnul l-a fæcut cu
Avraam øi cu urmaøii lui.
Primele cinci cærﬂi din Vechiul Testament au fost scrise de Moise. Ele sunt:
Genesa, Exodul, Leviticul, Numeri øi
Deuteronom. Genesa se referæ la originea pæmântului, a omenirii, a limbilor
øi a raselor øi la începutul Casei lui
Israel.
Cærﬂile istorice povestesc evenimente din Israel. Aceste cærﬂi sunt: Iosua,
Judecætori, Rut, 1 øi 2 Samuel, 1 øi
2 Regi, 1 øi 2 Cronici, Ezra, Neemia øi
Estera.
Cærﬂile poetice consemneazæ parte
din înﬂelepciunea øi scrierile profeﬂilor. Ele sunt: Iov, Psalmii, Proverbele,
Eclesiastul, Cântarea lui Solomon øi
Plângerile.
Profeﬂii au prevenit pe Israel de pæcatele lui øi au mærturisit despre binecuvântærile care vin prin supunere. Ei
au profeﬂit venirea lui Hristos, care avea
sæ ispæøeascæ pentru pæcatele acelora
care se pocæiesc, care primesc rânduielile øi træiesc Evanghelia. Cærﬂile
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profeﬂilor sunt: Isaia, Ieremia, Ezechiel,
Daniel, Osea, Ioel, Amos, Obadia, Iona,
Mica, Naum, Habacuc, ﬁefania, Hagai,
Zaharia øi Maleahi.
Majoritatea cærﬂilor din Vechiul
Testament au fost scrise în ebraicæ.
Câteva scrieri conﬂin aramaica, o limbæ înruditæ.
(A) VEGHEA. Vezi (a) Pæzi, pæzitori
(A) VENI. Vezi, de asemenea,
Supunere, supus, (a) se supune;
Ucenic
În scripturi a se apropia de cineva
urmându-l sau supunându-i-se, ca în
fraza „veniﬂi la Hristos øi perfecﬂionaﬂi-væ în El” (Moro. 10:32).
Ascultaﬂi øi veniﬂi la Mine, Isa. 55:3.
Veniﬂi la Mine, voi toﬂi care trudiﬂi,
Mat. 11:28. Læsaﬂi copiii sæ vinæ la
Mine, Mat. 19:14. Dacæ un om vine
dupæ Mine, sæ se lepede de el însuøi,
Luca 9:23. Cel ce vine la Mine nu va fi
niciodatæ înfometat, Ioan 6:35. Hristos
îi cheamæ pe toﬂi sæ vinæ la El, 2 Ne.
26:33. Veniﬂi la Mine øi fiﬂi salvaﬂi, 3 Ne.
12:20. Veniﬂi la Hristos, Moro. 10:32.
Chemaﬂi-i pe toﬂi sæ vinæ întru Hristos,
D&L 20:59. Veniﬂi la Mine, øi sufletele
voastre vor træi, D&L 45:46.
VIA DOMNULUI. Vezi, de
asemenea, Câmp; Israel
Simbol pentru un câmp al muncii spirituale. În scripturi, via Domnului se
referæ, de obicei, la casa lui Israel sau
la împæræﬂia lui Dumnezeu pe pæmânt.
Uneori se referæ la popoarele lumii în
general.
Via Domnului oøtirilor este casa lui
Israel, Isa. 5:7 (2 Ne. 15:7). Isus a dat
parabola lucrætorilor în vie, Mat. 20:1–
16. Israel este asemenea unui mæslin
domesticit, îngrijit în via Domnului,
Iacov 5. Slujitorii Domnului îi vor tæia
via pentru ultima oaræ, Iacov 6. Domnul îi va binecuvânta pe toﬂi aceia care
lucreazæ în via Sa, D&L 21:9 (Alma
28:14). Lucraﬂi în via Mea pentru ultima
oaræ, D&L 43:28.
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VIAﬁÆ. Vezi, de asemenea, Luminæ,
lumina lui Hristos; Viaﬂæ veønicæ
Existenﬂæ vremelnicæ øi spiritualæ posibilæ prin puterea lui Dumnezeu.
Îﬂi pun azi înainte viaﬂa øi binele, Deut.
30:15–20. Îmi vei aræta cærarea vieﬂii,
Ps. 16:11. Cine urmæreøte dreptatea
gæseøte viaﬂæ, Prov. 21:21. Cine îøi va
pæstra viaﬂa o va pierde; øi cine îøi va
pierde viaﬂa pentru Mine, o va câøtiga,
Mat. 10:39 (Mat. 16:25; Marcu 8:35;
Luca 9:24; 17:33). Fiul omului a venit
nu ca sæ piardæ vieﬂile oamenilor, ci sæ
le salveze, Luca 9:56. În El era viaﬂa, øi
viaﬂa era lumina oamenilor, Ioan 1:4.
Cine crede în Cel ce M-a trimis a trecut
din moarte la viaﬂæ, Ioan 5:24. Eu sunt
calea, adeværul øi viaﬂa, Ioan 14:6. Dacæ
numai pentru viaﬂa aceasta ne-am pus
nædejdea în Hristos, suntem cei mai
nenorociﬂi, 1 Cor. 15:19–22. Evlavia
are fægæduinﬂa vieﬂii de acum øi a celei
viitoare, 1 Tim. 4:8. Copiii noøtri pot
privi înainte la viaﬂa care este în Hristos,
2 Ne. 25:23–27. Aceastæ viaﬂæ este vremea ca oamenii sæ se pregæteascæ sæ-L
întâlneascæ pe Dumnezeu, Alma 34:32
(Alma 12:24). Eu sunt lumina øi viaﬂa
lumii, 3 Ne. 9:18 (Mosia 16:9; 3 Ne.
11:11; Eter 4:12). Binecuvântaﬂi sunt cei
credincioøi, fie în viaﬂæ, fie în moarte,
D&L 50:5. Aceasta înseamnæ vieﬂi veønice—a cunoaøte pe Dumnezeu øi pe Isus
Hristos, D&L 132:24. Aceasta este lucrarea øi slava Mea—sæ aduc nemurirea
øi viaﬂa veønicæ omului, Moise 1:39.
VIAﬁA NEPIERITOARE. Vezi
Viaﬂæ veønicæ
VIAﬁÆ PREMURITOARE. Vezi, de
asemenea, Început; Om, oameni;
Ræzboi în cer; Sfat în cer
Viaﬂa de dinainte de viaﬂa pæmânteascæ.
Toﬂi bærbaﬂii øi femeile au træit lângæ
Dumnezeu ca fiind copiii Lui spirituali,
înainte de a veni pe pæmânt ca fiinﬂe
muritoare. Aceasta mai este denumitæ
uneori prima stare (Avr. 3:26).
Când Dumnezeu a pus temeliile pæmântului, toﬂi fiii lui Dumnezeu au
strigat de bucurie, Iov. 38:4–7. Spiritul

Viaﬂæ Veønicæ
se va întoarce la Dumnezeu care l-a
dat, Ecl. 12:7. Înainte sæ te fac din pântece, te cunoøteam, Ier. 1:4–5. Noi toﬂi
suntem vlæstarele lui, Fapte 17:28.
Dumnezeu ne-a ales încæ înainte de
întemeierea lumii, Ef. 1:3–4. Sæ ne supunem Tatælui spiritelor, Evr. 12:9. Pe
îngerii care nu øi-au pæstrat prima lor
stare, El i-a ﬂinut în lanﬂuri veønice,
Iuda 1:6 (Avr. 3:26). Diavolul øi îngerii
lui au fost alungaﬂi, Apoc. 12:9. Ei au
fost chemaﬂi øi pregætiﬂi de la întemeierea lumii, Alma 13:3. Hristos a privit
la întinderea veøniciei øi la oøtirile cerului înainte sæ fie fæcutæ lumea, D&L
38:1. Omul era, de asemenea, la început
cu Dumnezeu, D&L 93:29 (Hel. 14:17;
D&L 49:17). Spirite nobile au fost alese
de la începuturi sæ fie conducætori în
Bisericæ, D&L 138:53–55. Mulﬂi øi-au
primit primele lecﬂii în lumea spiritelor, D&L 138:56. Toate lucrurile au
fost create spiritual înainte de a fi pe
pæmânt, Moise 3:5. Eu am fæcut lumea
øi oamenii înainte ca ei sæ fie în trup,
Moise 6:51. Avraam a væzut inteligenﬂele care erau organizate înainte sæ fie
lumea, Avr. 3:21–24.
VIAﬁÆ VEØNICÆ. Vezi, de asemenea,
Coroanæ; Exaltare; Glorie celestialæ;
Ispæøire, (a) ispæøi; Viaﬂæ
A træi pentru totdeauna ca familii în
prezenﬂa lui Dumnezeu (D&L 132:19–
20, 24, 55). Viaﬂa veønicæ este cel mai
mare dar al lui Dumnezeu pentru om.
Tu ai cuvintele vieﬂii veønice, Ioan 6:68.
Aceasta este viaﬂa veønicæ, ca ei sæ te
poatæ cunoaøte pe Tine, singurul
Dumnezeu adeværat, øi pe Isus Hristos,
Ioan 17:3 (D&L 132:24). Daﬂi lupta cea
dreaptæ a credinﬂei, apucaﬂi viaﬂa veønicæ, 1 Tim. 6:12. Oamenii sunt liberi
sæ aleagæ libertatea øi viaﬂa veønicæ,
2 Ne. 2:27 (Hel. 14:31). A se îndrepta
spre cele spirituale înseamnæ viaﬂæ
veønicæ, 2 Ne. 9:39. Atunci væ veﬂi afla
voi pe cærarea îngustæ care duce cætre
viaﬂa veønicæ, 2 Ne. 31:17–20. A crede
în Hristos øi a îndura pânæ la sfârøit
înseamnæ viaﬂæ veønicæ, 2 Ne. 33:4
(3 Ne. 15:9). Acela care are viaﬂæ veøni-

Viclenie
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cæ este bogat, D&L 6:7 (D&L 11:7).
Viaﬂa veønicæ este cel mai mare dintre
toate darurile lui Dumnezeu, D&L
14:7 (Rom. 6:23). Cei drepﬂi vor primi
pace în aceastæ lume, øi viaﬂæ veønicæ
în lumea ce va veni, D&L 59:23. Aceia
care înduræ pânæ la sfârøit vor avea
coroana vieﬂii veønice, D&L 66:12 (D&L
75:5). Toﬂi acei care mor færæ Evanghelie, care ar fi primit-o dacæ ar fi træit,
sunt moøtenitori ai împæræﬂiei celeste,
D&L 137:7–9. Lucrarea øi gloria lui
Dumnezeu este de a aduce nemurirea
øi viaﬂa veønicæ omului, Moise 1:39.
Dumnezeu dæ viaﬂæ veønicæ celor supuøi, Moise 5:11.

El a pæcætuit øi este vinovat, Lev. 6:1–6.
Oricine va lua din împærtæøanie fiind
nevrednic este vinovat de trupul øi sângele lui Hristos, 1 Cor. 11:27. Vinovæﬂia
face adeværul greu de suportat, 1 Ne.
16:2. Vom avea o cunoaøtere desævârøitæ a vinovæﬂiei noastre, 2 Ne. 9:14. Vina
mi-a fost øtearsæ, Enos 1:6. A existat o
pedeapsæ adæugatæ, care a adus remuøcarea conøtiinﬂei, Alma 42:18. Pæcatele
voastre sæ væ tulbure, cu acea tulburare care væ va aduce la pocæinﬂæ, Alma
42:29. Unii dintre voi sunt vinovaﬂi
înaintea Mea, dar voi fi milostiv, D&L
38:14. Fiul lui Dumnezeu a ispæøit
pentru vina originaræ, Moise 6:54.

VICLENIE. Vezi, de asemenea,
Înøelare, (a) înøela, înøelæciune

VIRTUTE. Vezi, de asemenea,
Castitate; Integritate; Putere

În scripturi, viclenie înseamnæ iscusinﬂæ înøelætoare.

Integritate øi puritate moralæ, putere
øi tærie (Luca 8:46) sau puritate sexualæ (Moro. 9:9).

Binecuvântat este omul în spiritul
cæruia nu existæ viclenie, Ps. 32:2 (Ps.
34:13; 1 Pet. 2:1). Nataniel era un israelit færæ pic de viclenie, Ioan 1:47 (D&L
41:9–11). Cunoaøterea puræ lærgeøte
sufletul færæ viclenie, D&L 121:42.
VICLEØUG PREOﬁESC
Oameni care predicæ øi se prezintæ pe
ei înøiøi ca fiindlumina lumii, pentru ca
sæ primeascæ câøtiguri øi preamærire
de la lume; dar ei nu cautæ bunæstarea
Sionului (2 Ne. 26:29).
Pæstoriﬂi turma lui Dumnezeu, nu de
silæ, 1 Petru. 5:2. Bisericile care sunt
construite pentru câøtig trebuie doborâte, 1 Ne. 22:23 (Moro. 8:32–41). Din
cauza vicleøugurilor preoﬂeøti, Isus va
fi ræstignit, 2 Ne. 10:5. Dacæ vicleøugul
preoﬂesc s-ar impune în acest popor,
atunci acesta ar dovedi distrugerea sa
totalæ, Alma 1:12. Neamurile vor fi pline
de tot felul de vicleøuguri preoﬂeøti,
3 Ne. 16:10.
VINÆ. Vezi, de asemenea, Pocæinﬂæ,
(a) se pocæi
Împrejurarea de a fi fæcut ræu sau sentimentele de regret øi tristeﬂe care
trebuie sæ însoﬂeascæ pæcatul.

Tu eøti o femeie cinstitæ, Rut 3:11. Cel ce
are mâinile nepætate øi o inimæ curatæ
va sta în locul sfânt al Domnului, Ps.
24:3–4. O femeie cinstitæ este o cununæ
pentru soﬂul ei, Prov. 12:4. Preﬂul unei
femei cinstite este mult mai mare decât
mærgæritarele, Prov. 31:10–31. Adaugæ
credinﬂei tale virtute, 2 Pet. 1:5 (D&L
4:6). Încearcæ virtutea cuvântului lui
Dumnezeu, Alma 31:5. Fie ca virtutea
sæ-ﬂi împodobeascæ gândurile neîncetat,
D&L 121:45. Noi credem cæ trebuie sæ
fim virtuoøi, A de C 1:13 (Filip. 4:8).
VIS. Vezi, de asemenea, Revelaﬂie
O modalitate prin care Dumnezeu Îøi
dezvæluie voinﬂa bærbaﬂilor øi femeilor
pe pæmânt. Totuøi, nu toate visele sunt
revelaﬂii. Visele inspirate sunt fructul
credinﬂei.
El a visat, øi iatæ o scaræ ajungea pânæ
la cer. Gen. 28:12. Iosif a avut un vis,
Gen. 37:5. Domnul îi va vorbi lui
într-un vis, Num. 12:6. Nebucadneﬂar
a avut vise, Dan. 2:1–3. Bætrânii vor
avea vise, Ioel 2:28 (Fapte 2:17). Îngerul Domnului i-a apærut lui într-un vis,
Mat. 1:20 (Mat. 2:19). Lehi a scris multe lucruri pe care le-a væzut în vise,
1 Ne. 1:16. Lehi a avut un vis, 1 Ne. 8.
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VIZIUNE. Vezi, de asemenea, Prima
Viziune; Revelaﬂie; Vis
Revelaﬂie vizualæ a unui eveniment,
persoanæ, sau lucru, prin puterea Duhului Sfânt.
Exemplele de viziuni importante le
includ pe urmætoarele: viziunea lui
Ezechiel despre ultimele zile (Ezec. 37–
39), viziunea lui Øtefan despre Isus, la
dreapta lui Dumnezeu (Fapte 7:55–56),
revelaﬂia lui Ioan privind ultimele zile
(Apoc. 4–21), viziunea lui Lehi øi a lui
Nefi despre pomul vieﬂii (1 Ne. 8, 10–
14), viziunea lui Alma cel Tânær despre
un înger al Domnului (Mosia 27), viziunea fratelui lui Iared despre toﬂi
locuitorii pæmântului (Eter 3:25), viziunea gloriilor (D&L 76), viziunile date
lui Joseph Smith øi lui Oliver Cowdery
în Templul din Kirtland (D&L 110),
viziunea lui Joseph F. Smith despre
mântuirea celor morﬂi (D&L 138), viziunea lui Moise despre Dumnezeu øi creaﬂiile Lui (Moise 1), viziunea lui Enoh
despre Dumnezeu (Moise 6–7), prima
viziune a lui Joseph Smith (JS—I 1).
Când nu existæ nici o descoperire
dumnezeiascæ, poporul este færæ frâu,
Prov. 29:18. Tinerii vor avea viziuni,
Ioel 2:28 (Fapte 2:17). El mi-a dat cunoaøtere prin viziuni, 2 Ne. 4:23. El era
un mesager trimis din prezenﬂa lui
Dumnezeu, JS—I 1:33. Noi credem în
profeﬂie, revelaﬂie, viziuni, A de C 1:7.
VOCE. Vezi Glas
(A) VORBI DE RÆU. Vezi, de
asemenea, (a) Bârfi; Ceartæ;
Minciunæ; Zvon
A spune lucruri neadeværate, jignitoare øi ræutæcioase. Deseori, în scripturi,
o astfel de vorbire este îndreptatæ
cætre o persoanæ cu scopul anume de a
pricinui suferinﬂæ.
Fereøte-ﬂi limba de ræu, Ps. 34:13 (1 Pet.
3:10). Omul stricat pregæteøte nenorocirea, Prov. 16:27. Binecuvântaﬂi sunteﬂi
voi când oamenii vor spune tot felul
de lucruri rele øi neadeværate împotriva voastræ, Mat. 5:11 (3 Ne. 12:11). Din

Williams, Frederick G.
inimæ ies gândurile rele, Mat. 15:19
(Marcu 7:21). Sæ nu vorbeøti de ræu pe
conducætor, Fapte 23:5. Îndepærteazæ
de la tine orice vorbæ de ræu, Ef. 4:31.
Nu væ vorbiﬂi de ræu unul pe celælalt,
Iac. 4:11. Vedeﬂi de nu væ calomniaﬂi øi
nu væ vorbiﬂi de ræu, D&L 20:54.
VOT. Vezi Consimﬂæmânt comun
VREDNIC. Vezi Demn, demnitate
VRÆJMÆØIE. Vezi Duømænie
WHITMER, DAVID
Unul dintre primii conducætori în Biserica restauratæ øi unul dintre cei trei
martori ai originii divine øi ai adeværului Cærﬂii lui Mormon (D&L 14, 17–18).
Domnul i-a dat instrucﬂiuni personale
în Doctrinæ øi Legæminte 14 øi 30:1–4.
WHITMER, JOHN
Unul dintre primii conducætori în Biserica restauratæ øi unul dintre cei opt
martori ai Cærﬂii lui Mormon. Vezi
„Mærturia celor opt martori” din paginile introductive ale Cærﬂii lui Mormon.
De asemenea, el a fost chemat sæ predice Evanghelia (D&L 30:9–11).
WHITMER, PETER, JR.
Unul dintre primii conducætori în Biserica restauratæ øi unul dintre cei opt
martori ai Cærﬂii lui Mormon. Vezi
„Mærturia celor opt martori” din paginile introductive la Cartea lui Mormon.
Domnul i-a dat instrucﬂiuni personale
în Doctrinæ øi Legæminte 16 øi 30:5–8.
WHITNEY, NEWEL K.
Unul dintre primii conducætori în Biserica restauratæ. Newel K. Whitney a
fost episcop în Kirtland, Ohio (Statele
Unite ale Americii), iar mai târziu a
slujit ca episcop prezidenﬂial al Bisericii (D&L 72:1–8; 104; 117).
WILLIAMS, FREDERICK G.
Unul dintre primii conducætori în Biserica restauratæ, care a slujit o vreme
drept consilier în Preøedinﬂia Înaltei
Preoﬂii (D&L 81; 90:6, 19; 102:3).

Woodruff, Wilford
WOODRUFF, WILFORD. Vezi, de
asemenea, Declaraﬂia Oficialæ—1;
Manifest
Cel de al patrulea preøedinte al Bisericii de dupæ restaurarea Evangheliei
prin profetul Joseph Smith. El s-a næscut în 1807 øi a murit în 1898.
A fost chemat sæ ocupe o funcﬂie în
Consiliul celor Doisprezece, D&L
118:6. A fost printre spiritele alese sæ
vinæ în deplinætatea vremilor, D&L
138:53. A primit o revelaﬂie pentru a
opri cæsætoriile pluraliste în Bisericæ,
D&L DO—1.
YOUNG, BRIGHAM
Unul dintre primii Apostoli din aceastæ dispensaﬂie øi cel de al doilea preøedinte al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ. El i-a condus
pe sfinﬂi din Nauvoo, Illinois, spre vest,
spre Valea Salt Lake øi a fost un mare
colonizator în vestul Statelor Unite.
Brigham Young a fost chemat sæ fie
preøedinte peste cei Doisprezece
Apostoli, D&L 124:127. Lui Brigham
Young i s-a poruncit ce sæ lucreze øi a
fost eliberat de a face viitoare cælætorii
în stræinætate, D&L 126. Domnul l-a
instruit pe Brigham Young cum sæ-i
organizeze pe sfinﬂi pentru drumul
spre vest, D&L 136. Brigham Young a
fost printre cei aleøi în lumea spiritelor, D&L 138:53.
ZABULON. Vezi, de asemenea, Iacov,
fiul lui Isaac; Israel
Personaj din Vechiul Testament, fiul
lui Iacov øi al Leii (Gen. 30:19–20).
Tribul lui Zabulon: Iacov a binecuvântat tribul lui Zabulon (Gen. 49:13). Tribul lui Zabulon s-a alæturat lui Debora
øi lui Barac în lupta împotriva duømanilor Israelului (Jud. 4:4–6, 10). De
asemenea, ei s-au alæturat lui Ghedeon
în lupta cu madianiﬂii (Jud. 6:33–35).
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træit în aceeaøi perioadæ cu profetul
Hagai (Ezra 5:1; 6:14).
Cartea lui Zaharia : Cartea se remarcæ
prin profeﬂiile despre slujirea muritoare a lui Hristos øi despre a Doua Sa
Venire (Zah. 9:9; 11:12–13; 12:10; 13:6).
Capitolele 1–8 conﬂin o serie de viziuni
despre viitorul poporului lui Dumnezeu. Capitolele 9–14 conﬂin viziuni despre Mesia, despre ultimele zile, despre
adunarea lui Israel, despre marele
ræzboi final øi despre a Doua Venire.
ZAHARIA. Vezi, de asemenea,
Elisaveta; Ioan Botezætorul
Personaj din Noul Testament - tatæl lui
Ioan Botezætorul. Zaharia a deﬂinut
oficiul de preot øi a oficiat în templu.
Zaharia a fost ucis între templu øi altar,
Mat. 23:35 (Luca 11:51). Îngerul Gavril
le-a promis lui Zaharia øi soﬂiei sale
Elisaveta un fiu, Luca 1:5–25 (D&L
27:7). I s-a dezlegat limba, Luca 1:59–79.
ZARAHEMLA. Vezi, de asemenea,
Amon, urmaø al lui Zarahemla;
Mulec
În Cartea lui Mormon, Zarahemla se
referæ la: (1) un bærbat care a condus
colonia lui Mulec, (2) un oraø denumit
dupæ acesta sau (3) ﬂara lui Zarahemla
sau (4) poporul care l-au urmat.
Zarahemla s-a bucurat cæ Domnul îi
trimisese pe nefiﬂi, Omni 1:14. Zarahemla a dat o genealogie a pærinﬂilor,
Omni 1:18. Amon a fost un urmaø al
lui Zarahemla, Mosia 7:3, 13. Biserica a
fost stabilitæ în oraøul Zarahemla, Alma
5:2. Datoritæ celor drepﬂi, cei ticæloøi
au fost salvaﬂi în Zarahemla, Hel. 13:12.
Oraøul Zarahemla a ars la moartea lui
Hristos, 3 Ne. 8:8, 24.
(CELE) ZECE PORUNCI. Vezi
Porunci, cele zece
(CELE) ZECE TRIBURI. Vezi Israel

ZAHARIA

ZECIUIALÆ. Vezi, de asemenea,
Bani; Ofrandæ‘

Profet din Vechiul Testament care a
profeﬂit în jurul anului 520 î.H. El a

A zecea parte din venitul anual al unei
persoane, datæ Domnului prin Bisericæ.
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Fondurile din zeciuialæ sunt folosite
pentru a construi biserici øi temple,
pentru sprijinirea muncii misionare øi
pentru zidirea împæræﬂiei lui Dumnezeu pe pæmânt.
Avraam a dat a zecea parte din tot ceea
ce avea lui Melhisedec, Gen. 14:18–20
(Evr. 7:1–2; Alma 13:15). Fiecare a zecea parte este a Domnului: este sfântæ
pentru Domnul, Lev. 27:30–34. Sæ
scoﬂi zeciuiala adeværatæ din tot venitul tæu, Deut. 14:22, 28. Ei au adus din
beløug zeciuialæ din toate, 2 Cron. 31:5.
Sæ înøele un om pe Dumnezeu? Cu ce
te-am înøelat? În zeciuieli øi ofrande,
Mal. 3:8–11 (3 Ne. 24:8–11). Acela care
plæteøte zeciuiala nu va fi ars la venirea Sa, D&L 64:23 (D&L 85:3). Casa
Domnului va fi construitæ prin zeciuiala poporului Sæu, D&L 97:11–12.
Domnul a revelat legea zeciuielii,
D&L 119. De zeciuialæ va dispune un
consiliu, D&L 120.
ZEDECHIA. Vezi, de asemenea,
Mulec
Personaj din Vechiul Testament, ultimul
rege al lui Iuda (2 Regi 24:17–20; 25:2–
7). Zedechia l-a întemniﬂat pe profetul
Ieremia (Ier. 32:1–5), iar Ieremia a profeﬂit despre robia lui Zedechia (Ier.
34:2–8, 21). Lehi øi familia lui au træit
în Ierusalim în timpul primului an de
domnie a lui Zedechia (1 Ne. 1:4). Toﬂi,
în afaræ de unul dintre fiii lui Zedechia, au fost uciøi; fiul sæu Mulec a
fugit spre emisfera vesticæ (Ier. 52:10;
Omni 1:15; Hel. 8:21).
ZEEZROM
În Cartea lui Mormon, un judecætor
din oraøul Amoniha. Alma øi Amulec
au simﬂit prin spirit cæ Zeezrom minte.
Dupæ aceea, el a fost convertit la Evanghelia lui Hristos (Alma 11:21–46;
15:1–12).
ZENIF
În Cartea lui Mormon, un bærbat care a
condus grupul ce s-a întors în ﬂara lui
Nefi; el a devenit rege øi a condus cu
dreptate (Mosia 9–10).

Zenos
ZENOC
Profet al lui Israel, în vremea Vechiului
Testament, care este menﬂionat numai
în Cartea lui Mormon.
A profeﬂit despre moartea lui Hristos,
1 Ne. 19:10. A vorbit despre Fiul lui
Dumnezeu, Alma 33:15 (Alma 34:7).
A fost martir pentru adevær, Alma
33:17. A profeﬂit referitor la venirea lui
Mesia, Hel. 8:20.
ZENOS
Profet al lui Israel în vremea Vechiului
Testament, ale cærui profeﬂii despre
misiunea lui Hristos sunt menﬂionate
numai în Cartea lui Mormon.
A profeﬂit despre înmormântarea lui
Hristos øi despre trei zile de întunecime, 1 Ne. 19:10, 12. A prezis adunarea
lui Israel, 1 Ne. 19:16. Iacov a citat
parabola lui Zenos despre mæslinul
domestic øi cel sælbatic, Iacov 5. Iacob
a dezvoltat alegoria lui Zenos, Iacob
6:1–10. A predicat despre rugæciune
øi preaslævire, Alma 33:3–11. A predicat cæ mântuirea vine prin Fiul, Alma
34:7. A fost ucis din cauza mærturiei
lui îndræzneﬂe, Hel. 8:19. A vorbit
despre restaurarea lamaniﬂilor, Hel.
15:11. A mærturisit despre distrugerea de la moartea lui Hristos, 3 Ne.
10:15–16.
ZIUA DE SABAT. Vezi, de asemenea,
(a) Crea, creaﬂie; Odihnæ
Ziua sfântæ rezervatæ în fiecare sæptæmânæ pentru odihnæ øi preaslævire.
Dupæ ce a creat toate lucrurile, Dumnezeu s-a odihnit în cea de a øaptea zi
øi a poruncit ca o zi în fiecare sæptæmânæ sæ fie zi de odihnæ pentru a-i ajuta
pe oameni sæ-øi aminteascæ de El (Ex.
20:8–11).
Înainte de învierea lui Hristos,
membrii Bisericii ﬂineau ultima zi din
sæptæmânæ ca Sabat, aøa cum fæceau
evreii. Dupæ înviere, membrii Bisericii, fie ei evrei sau neamuri, au ﬂinut
prima zi a sæptæmânii (ziua Domnului) pentru a-øi aminti de învierea
Domnului. Astæzi, Biserica continuæ

Ziua Domnului
sæ ﬂinæ o zi din fiecare sæptæmânæ ca
sfântæ zi de sabat, în care sæ preaslæveascæ pe Dumnezeu øi sæ se odihneascæ de munca lumeascæ.
Sabatul reaminteøte oamenilor de
nevoia lor pentru hranæ spiritualæ øi
de datoria lor de a se supune lui Dumnezeu. Când o naﬂiune devine neglijentæ
în ﬂinerea Sabatului, toate aspectele vieﬂii sunt afectate, iar viaﬂa ei religioasæ
decade (Nee. 13:15–18; Ier. 17:21–27).
Dumnezeu s-a odihnit în cea de a øaptea zi, Gen. 2:1–3. Copiii lui Israel nu
au adunat manæ de Sabat, Ex. 16:22–
30. Amintiﬂi-væ de ziua de Sabat, ca sæ
o pæstraﬂi sfântæ, Ex. 20:8–11 (Mosia
13:16–19). Sabatul a fost dat ca semn
între Dumnezeu øi om, Ex. 31:12–17
(Ezec. 20:12, 20). Sæ nu cumpæræm, nici
sæ nu vindem de Sabat, Nee. 10:31.
Numeøte Sabatul o desfætare, cinstindu-L pe Domnul øi necæutând propria
ta plæcere, Isa. 58:13–14. Sabatul a fost
fæcut pentru om, iar nu omul pentru
Sabat, Marcu 2:23–28. Fiul omului este
Domnul Sabatului, Luca 6:1–10. Isus a
predicat într-o sinagogæ øi a tæmæduit
de Sabat, Luca 13:10–14. Nefiﬂii au ﬂinut
ziua de Sabat sfântæ, Iarom 1:5. Tineﬂi
ziua de Sabat ca sæ o pæstraﬂi sfântæ,
Mosia 18:23. Oferiﬂi-væ împærtæøaniile
în ziua Mea sfântæ, D&L 59:9–13. Locuitorii Sionului trebuie sæ ﬂinæ ziua
de Sabat, D&L 68:29. Eu, Dumnezeu,
M-am odihnit în cea de a øaptea zi din
toatæ lucrarea Mea, Moise 3:1–3 (Gen.
2:1–3; Avr. 5:1–3).
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ZIUA DOMNULUI. Vezi (a) Doua
Venire a lui Isus Hristos;
Judecatæ, Ultima; Ziua de Sabat
ZORAM, ZORAMIﬁI
În Cartea lui Mormon, slujitor al lui
Laban care s-a alæturat lui Nefi øi lui
Lehi pentru a veni pe pæmântul fægæduinﬂei (1 Ne. 4:31–38). Datoritæ loialitæﬂii lui Zoram, Lehi l-a binecuvântat
alæturi de proprii sæi fii (2 Ne. 1:30–32).
Urmaøii lui au fost cunoscuﬂi ca zoramiﬂi (Iacov 1:13).
ZOROBABEL
În Vechiul Testament, când Cir a permis
iudeilor sæ se întoarcæ în Palestina,
Zorobabel a fost numit guvernator sau
reprezentant al casei regale evreieøti.
Numele lui persan era Øeøbaﬂar (Ezra
1:8). El a fost implicat în reconstruirea
templului din Ierusalim (Ezra 3:2,
8; 5:2).
ZVON. Vezi, de asemenea, (a) Bârfi;
(a) Vorbi de ræu
Satana ræspândeøte zvonuri øi dispute—uneori bazate, parﬂial, pe adevær
pentru a-i întoarce pe oameni împotriva lui Dumnezeu øi a tot ceea ce este
bun (Hel. 16:22; JS—I 1:1). Unul din
semnele celei de a Doua Veniri a lui
Isus Hristos este acela cæ oamenii vor
auzi de ræzboaie øi zvonuri de ræzboaie (Mat. 24:6; D&L 45:26; JS—M 1:23).

